
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії.  

Директор       Паламарчук Володимир Григорович  

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

М.П. 
23.05.2014  

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2013 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
 

Публiчне акцiонерне товариство "Шаргородське районне пiдприємство "Агромаш"  
 

2. Організаційно-правова форма емітента 
 

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 
 

03567478  
 

4. Місцезнаходження емітента 
 

23500 Вiнницька область Шаргородський район, м.Шаргород, вул.Ленiна,272  
 

5. Міжміський код, телефон та факс емітента 
 

(04344) 2-25-03 (04344) 2-11-93  
 

6. Електронна поштова адреса емітента 
 

agromash25@rambler.ru  
 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.05.2014  

 
(дата) 

2. Річна інформація 

опублікована у 

№76 Бюлетень "Цiннi папери України", №94 вiд 

23.05.2014 р.  
  

24.04.2014  

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на сторінці sharagromash.at.ua  в мережі Інтернет 20.05.2014  

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента  X  

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  
 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
 

5. Інформація про рейтингове агентство  
 

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

акцій (розміру часток, паїв) 
X  

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

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

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  X  

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів  X  

10. Інформація про дивіденди  
 

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

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента  X  

2) інформація про облігації емітента  
 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
 

4) інформація про похідні цінні папери  
 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
 

13. Опис бізнесу  X  

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента  X  

3) інформація про зобов'язання емітента  X  

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
 

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

що виникала протягом звітного періоду  
X  

17. Інформація про стан корпоративного управління  X  

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
 

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

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

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

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 
 



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

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

відбулися протягом звітного періоду  

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   

20. 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  
 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
 

23. Основні відомості про ФОН  
 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
 

27. Правила ФОН  
 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 
 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X  

30. Річна фінансова звітність  
 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності) 
X  

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

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва) 
 

30. Примітки 

В перелiку iнформацiй вiдсутня iнформацiя Товариства про: 

1. вiдомостi щодо участi у створеннi юридичної особи, у зв"язку з тим, що 

Товариство не створювало iншої юридичної особи ; 

2. рейтингове агенство, в зв"язку з тим, що не проводилась рейтингова оцiнка 

Товариства або його цiнних паперiв; 

3. корпоративного секретаря, у зв"язку з тим що посада корпоративного 

секретаря не створена; 

4. дивiденди у зв"язку з тим що дивiденди за 2013 та в 2013 роцi не 

нараховувались та не виплачувались; 

5. облiгацiї у зв"язку з тим, що облiгацiї товариством не випускались; 

6. iншi цiннi папери, випуск яких пiдлягає реєстрацiї у зв"язку з тим, що 

товариством такi цiннi папери не випускались; 

7. викуп власних акцiй протягом звiтного року у зв"язку з тим, що Товариство 

не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного року; 

8. похiднi цiннi папери, у зв"язку з тим, що товариством такi цiннi папери не 

випускались; 

9. обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, у зв"язку з тим 

що цей додаток Товариством не заповнюється ; 

10. собiвартiсть реалiзованої продукцiї, у зв"язку з тим що цей додаток 



Товариством не заповнюється ; 

11. забезпечення випуску боргових цiнних паперiв у зв"язку з тим, що такi 

цiннi папери не випускались; 

12. вiдомостi щодо пунктiв 18-28, 30 у зв"язку з тим, що цi додатки 

товариством не заповнюються .  

 

Товариством у складi звiту не надається :  

1. звiт про стан об"єкта нерухомостi, у зв"язку з тим, що цiльовi облiгацiї не 

випускались.  



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

Публiчне акцiонерне товариство "Шаргородське районне пiдприємство "Агромаш"  

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

А01 284399  

3. Дата проведення державної реєстрації  

27.12.1996  

4. Територія (область) 

Вiнницька область  

5. Статутний капітал (грн) 

781690.00  

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

0.000  

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії  

0.000  

8. Середня кількість працівників (осіб)  

20  

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

25.11   
ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ І ЧАСТИН 

КОНСТРУКЦІЙ   

43.21   ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ   

25.21   ВИРОБНИЦТВО РАДІАТОРІВ І КОТЛІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ   

10. Органи управління підприємства  

Ця інформація акцiонерними товариствами не надається.  

11. Банки, що обслуговують емітента 

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

у національній валюті 

Шаргородське відділення ВФ ПАТ КБ "ПриватБанк"  

2) МФО банку 

302689  

3) Поточний рахунок 

26005352562001  

  

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

у іноземній валюті  

немає  
 



5) МФО банку 
 

немає  
 

6) Поточний рахунок 
 

немає  
 

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

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Державний орган, 

що видав 

Дата закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Виробництво будівельних металевих конструкцій 035810 14.05.2012 

Державна 

архітектурно-

будівельна інспекція 

України 

14.05.2017 

Опис 
Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї Товариство планує її 

продовжити. 

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

вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), 

які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

Засновниками Товариства 

були : Регiональне вiддiлення 

ФДМУ по Вiнницькiй 

областi 

13327990 

УКРАЇНА  21050 Вiнницька 

область Ленiнський район, 

м.Вiнниця, вул.Гоголя,10 

0.000000000000 

Органiзацiя орендарiв 

Шаргородського районного 

пiдприємства "Агромаш" 

03567478 

УКРАЇНА  23500 Вiнницька 

область Шаргородський район, 

м.Шаргород, вул.Ленiна,272 

0.000000000000 

Прізвище, ім"я, по батькові 

фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування 

органу, який видав паспорт* 

Відсоток акцій (часток, паїв), 

які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

Учасниками Товариства є 

фiзичнi особи, громадяни 

України в кiлькостi 334 осiб. 

. . . 100.000000000000 

Усього 100.000000000000 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) Посада 

Голова правлiння 

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

Паламарчук Володимир Григорович 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 



АВ 765987 06.08.2007 Шаргородським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл. 

4) Рік народження** 

1954 

5) Освіта** 

Вища 

6) Стаж керівної роботи (років)** 

37 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

голова правлiння ВАТ "Шаргородське РП "Агромаш" 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

19.04.2013 3 роки 

9) Опис  

Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Голова Правлiння має повноваження : 1. 

здiйснювати управлiння поточною дiяльнiстю Товариства вiдповiдно до наданих Правлiнням 

повноважень та несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання покладених завдань. 2. без 

довiреностi дiяти вiд iменi Товариства вiдповiдно до рiшень Правлiння, в тому числi представляти 

iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, надавати накази та давати 

розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, має право пiдпису 

фiнансово-господарських документiв та договорiв в межах своєї компетенцiї. 3. вирiшувати всi 

питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства. 

4. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для 

виконання своїх функцiй; 5. в межах визначених статутом, положенням , контрактом та іншими 

документами повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної 

дiяльностi Товариства; 6. вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань 

порядку денного на засiданнi Правлiння Товариства; 7. iнiцiювати скликання засiдання Правлiння 

Товариства; 8. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння Товариства; 9. 

вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 10. отримувати 

справедливу винагороду за виконання функцiй голови Правлiння Обов"язки голови Правлiння : 1) 

органiзовувати роботу Правлiння; 2) скликати засiдання, визначати їхнiй порядок денний та 

головувати на них; 3) забезпечувати ведення та зберiгання протоколiв засiдань Правлiння; 4) 

приймати рiшення з питань, якi переданi йому Правлiнням на особистий розгляд; 5) пiдписувати 

фiнансово-господарськi документи, правочини та iншi документи у разi надання йому таких 

повноважень Правлiнням Товариства. Голова Правлiння зобов"язаний: 1. дiяти в iнтересах 

Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти 

добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну 

обережнiсть; 2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом 

Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3. виконувати рiшення, прийнятi 

Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4. особисто брати участь у 

чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Правлiння. Завчасно 

повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини; 5. 

брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; 6. дотримуватися встановлених правил та 

процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 7. 

дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та 

збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську 

iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй голови Правлiння, особам, якi не 

мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах 

третiх осiб; 8. контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; 9. 

завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання 



матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати 

консультацiї фахiвцiв тощо; 10. своєчасно надавати Наглядовiй радi, ревiзiйному органу, 

Правлiнню повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Розмiр 

виплаченої винагороди за звiтний рiк складає 48 тис.грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Попереднiми посадами, що обiймав протягом своєї дiяльностi були: 

iнженер-енергетик, заступник директора з постачання Шаргородського РП "Агромаш", та за 

останні 5 років : голова правлiння ВАТ "Шаргородське РП "Агромаш". За сумiсництвом працює на 

посадi директора ТОВ "Теплосервiс", яке знаходиться за адресою: Вiнницька обл.,м.Шаргород, 

вул. Ленiна, 272 та директора СТОВ "Сiльгосптехнiка", яке знаходиться за адресою:Вiнницька 

обл., м. Шаргород, вул. Ленiна, 272.  

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб.  

1) Посада 

Член правління - заступник голови правлiння 

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

Яворський Василь Iванович 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

АВ 236878 04.05.2001 Шаргородським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл. 

4) Рік народження** 

1953 

5) Освіта** 

Вища 

6) Стаж керівної роботи (років)** 

30 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

завiдуючий майстернями ПАТ "Шаргородське "Агромаш" 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

19.04.2013 3 роки 

9) Опис  

Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Як заступник голови Правлiння має 

повноваження: 1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, 

необхiдну для виконання своїх функцiй; 2. в межах визначених статутом, положенням, контрактом 

та іншими документами повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання 

поточної дiяльностi Товариства; 3. вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з 

питань порядку денного на засiданнi Правлiння Товариства; 4. iнiцiювати скликання засiдання 

Правлiння Товариства; 5. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння 

Товариства; 6. вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 7. 

отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена Правлiння Член Правлiння 

зобов"язаний: 1. дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх 

повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, 

обачливiсть та належну обережнiсть; 2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством 

України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3. виконувати 

рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4. особисто 



брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Правлiння. 

Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням 

причини; 5. брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; 6. дотримуватися встановлених 

правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт 

iнтересiв); 7. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, 

безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та 

iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, 

особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або 

в iнтересах третiх осiб; 8. контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання 

Правлiння; 9. завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими 

до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi 

отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 10. очолювати вiдповiдний напрям роботи та 

спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства у разi розподiлу 

обов'язкiв мiж членами Правлiння Товариства; 11. своєчасно надавати Наглядовiй радi, 

ревiзiйному органу, Правлiнню повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан 

Товариства. Винагороди протягом звiтного року не отримував. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Попереднiми посадами, що обiймав протягом своєї 

дiяльностi були: iнженер, начальник бульдозерного цеху Шаргородського РП "Агромаш", 

головний iнженер ВАТ "Шаргородське "Агромаш", та за останні 5 років: завiдуючий майстернями 

ВАТ "Шаргородське "Агромаш", завiдуючий майстернями ПАТ "Шаргородське "Агромаш". 

Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Пенсiонер.  

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб.  

1) Посада 

Член правлiння - головний бухгалтер 

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

Барецька Мар"яна Павлiвна 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

АА 662839 19.01.1998 Шаргородським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл. 

4) Рік народження** 

1952 

5) Освіта** 

Середня спецiальна 

6) Стаж керівної роботи (років)** 

31 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

головний бухгалтер ВАТ "Шаргородське РП "Агромаш" 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

19.04.2013 3 роки 

9) Опис  

Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Член Правлiння має повноваження: 1. 

отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання 

своїх функцiй; 2. в межах визначених статутом, положенням, контрактом та іншими документами 



повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi 

Товариства; 3. вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку 

денного на засiданнi Правлiння Товариства; 4. iнiцiювати скликання засiдання Правлiння 

Товариства; 5. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння Товариства; 6. 

вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 7. отримувати 

справедливу винагороду за виконання функцiй члена Правлiння Член Правлiння зобов"язаний: 1. 

дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. 

Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть 

та належну обережнiсть; 2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, 

Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3. виконувати рiшення, 

прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4. особисто брати 

участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Правлiння. Завчасно 

повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини; 5. 

брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; 6. дотримуватися встановлених правил та 

процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 7. 

дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та 

збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську 

iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не 

мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах 

третiх осiб; 8. контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; 9. 

завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання 

матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати 

консультацiї фахiвцiв тощо; 10. очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть 

вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства у разi розподiлу обов'язкiв мiж членами 

Правлiння Товариства; 11. своєчасно надавати Наглядовiй радi, ревiзiйному органу, Правлiнню 

повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Головний бухгалтер 

здiйснює свої повноваження вiдповiдно посадової iнструкцiї. Обов`язки головного бухгалтера 

полягають в веденнi бухгалтерського облiку господарських операцiй щодо майна i результатiв 

дiяльностi товариства в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом 

безперервного документообiгу i взаємопов"язаного їх вiдображення, вiдповiдно до облiкової 

полiтики товариства. Протягом звiтного перiоду винагороди не отримувала. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднiми посадами, що обiймала протягом 

своєї дiяльностi були: бухгалтер Шаргородського РП "Агромаш", заступник головного бухгалтера 

ВАТ "Шаргородське РП "Агромаш", та за останні 5 років : головний бухгалтер ВАТ 

"Шаргородське РП "Агромаш", головний бухгалтер ПАТ "Шаргородське РП "Агромаш". Обiймає 

посаду головного бухгалтера СТОВ "Сiльгосптехнiка", яке знаходиться за адресою: Вiнницька 

обл., м. Шаргород, вул. Ленiна 272. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб.  

1) Посада 

Член правлiння 

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

Сунько Анатолiй Петрович 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

АА 944713 09.03.1999 Шаргородським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл. 

4) Рік народження** 

1946 



5) Освіта** 

Вища 

6) Стаж керівної роботи (років)** 

35 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ВАТ "Шаргородське РП "Агромаш", начальник спеццеху 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

19.04.2013 3 роки 

9) Опис  

Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Член Правлiння має повноваження: 1. 

отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання 

своїх функцiй; 2. в межах визначених статутом, положенням, контрактом та іншими документами 

повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi 

Товариства; 3. вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку 

денного на засiданнi Правлiння Товариства; 4. iнiцiювати скликання засiдання Правлiння 

Товариства; 5. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння Товариства; 6. 

вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 7. отримувати 

справедливу винагороду за виконання функцiй члена Правлiння Член Правлiння зобов"язаний: 1. 

дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. 

Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть 

та належну обережнiсть; 2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, 

Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3. виконувати рiшення, 

прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4. особисто брати 

участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Правлiння. Завчасно 

повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини; 5. 

брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; 6. дотримуватися встановлених правил та 

процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 7. 

дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та 

збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську 

iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не 

мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах 

третiх осiб; 8. контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; 9. 

завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання 

матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати 

консультацiї фахiвцiв тощо; 10. очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть 

вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства у разi розподiлу обов'язкiв мiж членами 

Правлiння Товариства; 11. своєчасно надавати Наглядовiй радi, ревiзiйному органу, Правлiнню 

повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Протягом звiтного року 

винагороди не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Попереднiми посадами, що обiймав протягом своєї дiяльностi були: iнженер з охорони працi та 

технiки безпеки, головний iнженер Шаргородського РП "Агромаш", та за останні 5 років : 

начальник спеццеху ВАТ "Шаргородське РП "Агромаш". Посади на будь-якому iншому 

пiдприємствi не займає. Пенсiонер. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб.  

1) Посада 

Голова ревiзiйної комiсiї 



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

Самiла Наталiя Вiкторiвна 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

АА 205000 11.04.1996 Шаргородським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл. 

4) Рік народження** 

1958 

5) Освіта** 

Середня спецiальна 

6) Стаж керівної роботи (років)** 

0 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Шаргородський Дитсадок №1, охоронник 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

19.04.2013 3 роки 

9) Опис  

Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Голова Ревiзiйної комiсiї у складi 

Ревiзiйної комiсiї має повноваження : 1. контролювати фiнансово-господарську дiяльнiсть 

Товариства, здiйснювати спецiальнi та рiчнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства за результатами фiнансового року, в тому числi його фiлiй та представництв, 2. 

отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного 

виконання покладених на нього функцiй, протягом 3-х днiв з дати подання письмової вимоги про 

надання такої iнформацiї та документацiї; 3. отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових 

осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї ревiзiйного органу 

Товариства, пiд час проведення перевiрок; 4. оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi 

кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть; 5. iнiцiювати проведення 

засiдання виконавчого органу Товариства та вимагати проведення позачергового засiдання 

Наглядової ради Товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози 

суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами 

Товариства, брати участь у засiданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу; 

6. вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та 

недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; 7. у разi необхiдностi та у межах 

затвердженого загальними зборами кошторису залучати для участi у проведеннi перевiрок 

професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв. 8. вносити пропозицiї до порядку денного 

Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, бути присутнiм на 

Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого 

голосу, iнiцiювати проведення та брати участь у засiданнях Наглядової ради та виконавчого 

органу у випадках, вирiшення питань пов"язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам 

Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Обов"язки 

Голови Ревiзiйної комiсiї: 1) органiзувати роботу Ревiзiйної комiсiї; 2) розподiлити обов"язки мiж 

членами Ревiзiйної комiсiї; 3) скликати засiдання Ревiзiйної комiсiї та головувати на них, 

затверджувати порядок денний засiдань, органiзувати ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної 

комiсiї; 4) доповiдати про результати проведених Ревiзiйною комiсiєю перевiрок Загальним зборам 

акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства; 5) пiдтримувати постiйнi контакти iз iншими органами 

та посадовими особами Товариства. Голова Ревiзiйної комiсiї зобов"язаний: 1) своєчасно складати 

висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Наглядовiй радi, виконавчому органу та 



iнiцiатору проведення спецiальних перевiрки; 2) доповiдати Загальним зборам акцiонерiв та 

Наглядовiй радi Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i 

порушення; 3) негайно iнформувати Наглядову раду та виконавчому органу про факти шахрайства 

та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; 4) здiйснювати контроль за усуненням виявлених 

пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх 

усунення; 5) вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення 

загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами 

Товариства. Протягом звiтного року винагороди не отримувала. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Попереднiми посадами, що обiймала протягом своєї 

дiяльностi були: iнженер по нормуванню працi Шаргородського РП "Агромаш", та за останніх 5 

років : бухгалтер ВАТ "Шаргородське РП "Агромаш". Обiймає посаду охоронника в 

Шаргородському Дитсадку №1, що знаходиться за адресою: Вiнницька обл, м.Шаргород, вул.50-

рiччя Жовтня,10. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб.  

1) Посада 

Голова наглядової ради 

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

Сунько Валентина Петрiвна 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

АА 944702 09.03.1999 Шаргородським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл. 

4) Рік народження** 

1955 

5) Освіта** 

Вища 

6) Стаж керівної роботи (років)** 

35 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

старший економiст ПАТ "Шаргородське РП "Агромаш" 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

19.04.2013 3 роки 

9) Опис  

Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Голова Наглядової ради у складi 

Наглядової ради має повноваження: 1. здiйснювати захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах 

компетенцiї, визначеної статутом та ЗУ "Про акцiонернi товариства", контролювати та регулювати 

дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. 2. отримувати повну, достовiрну та своєчасну 

iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами 

Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. 3. 

вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 4. надавати у письмовiй 

формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства. 5. вимагати скликання позачергових 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Обов"язки Голови Наглядової ради : 1) органiзувати 

роботу Наглядової ради; 2) скликати засiдання Наглядової ради та головувати на них; 3) 

вiдкривати Загальнi збори; 4) головувати на Загальних зборах у разi надання Наглядовою радою 



таких повноважень 5) пiдписувати вiд iменi Товариства трудовий контракт з кожним членом 

виконавчого органу у разi надання Наглядовою радою таких повноважень. Голова Наглядової 

ради зобов"язаний: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати 

своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти 

сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним 

законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми 

документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та 

Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних 

зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у 

Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) 

дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є 

заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, 

пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не 

розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз 

виконанням функцiй голови Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а 

також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) повiдомити протягом 2-х 

тижнiв у письмовiй формi Наглядову раду та виконавчий орган Товариства про неможливiсть 

(небажання) виконувати повноваження голови Наглядової ради Товариства; 8) утримуватися вiд 

дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним голови Наглядової ради своєї незалежностi. У 

разi втрати незалежностi голови Наглядової ради зобов'язаний протягом 3-х днiв повiдомити у 

письмовiй формi про це Наглядову раду та виконавчий орган Товариства; 9) своєчасно надавати 

Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та 

фiнансовий стан Товариства. Протягом звiтного року винагороди не отримувала.Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднiми посадами, що обiймала протягом 

своєї дiяльностi були: iнженер по нормуванню працi, та за останні 5 років: старший економiст 

ВАТ "Шаргородське РП "Агромаш", старший економiст ПАТ "Шаргородське РП "Агромаш". 

Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Пенсіонер. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб.  

1) Посада 

Член правлiння 

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

Хитрик Володимир Миколайович 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

АВ 237362 06.07.2001 Шаргородським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл. 

4) Рік народження** 

1965 

5) Освіта** 

Середня спеціальна 

6) Стаж керівної роботи (років)** 

0 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "Шаргородське РП "Агромаш", слюсар 

8) дата обрання та термін, на який обрано 



19.04.2013 3 роки 

9) Опис  

Протягом звiтного перiоду змiни на посадi вiдбулись за рішенням Загальних зборів акціонерів від 

19.04.2013 р. Член Правлiння має повноваження: 1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну 

iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2. в межах визначених 

статутом, положенням, контрактом та іншими документамиповноважень самостiйно та у складi 

Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; 3. вносити пропозицiї, брати 

участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння Товариства; 

4. iнiцiювати скликання засiдання Правлiння Товариства; 5. надавати у письмовiй формi 

зауваження на рiшення Правлiння Товариства; 6. вимагати скликання позачергового засiдання 

Наглядової ради Товариства; 7. отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена 

Правлiння Член Правлiння зобов"язаний: 1. дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та 

не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть 

проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть; 2. керуватися у своїй дiяльностi 

чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами 

Товариства; 3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою 

радою Товариства; 4. особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах 

акцiонерiв, засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних 

зборах акцiонерiв iз зазначенням причини; 5. брати участь у засiданнi Наглядової ради на її 

вимогу; 6. дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладення правочинiв, у 

вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 7. дотримуватися всiх встановлених у 

Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим 

доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у 

зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, 

а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8. контролювати 

пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; 9. завчасно готуватися до 

засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та 

аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 10. 

очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних 

пiдроздiлiв Товариства у разi розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння Товариства; 11. 

своєчасно надавати Наглядовiй радi, ревiзiйному органу, Правлiнню повну i точну iнформацiю про 

дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Протягом звiтного року винагороди не отримував. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднiми посадами, що 

обiймав протягом своєї дiяльностi були: слюсар Вінницького експериментального переробно-

механічного заводу Облміжколгоспбуду, та за останні 5 років :слюсар ВАТ Шаргородське РП 

"Агромаш", слюсар ПАТ Шаргородське РП "Агромаш". Протягом звiтного року винагороди не 

отримував. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не займає. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб.  

1) Посада 

Член наглядової ради 

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

Фiрман Олексiй Перфентiйович 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

АА 366724 14.11.1996 Шаргородським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл. 

4) Рік народження** 

1953 



5) Освіта** 

Середня 

6) Стаж керівної роботи (років)** 

0 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ВАТ "Шаргородське РП "Агромаш", слюсар 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

19.04.2013 3 роки 

9) Опис  

Протягом звiтного перiоду змiн на посадi не вiдбувалось. Член Наглядової ради у складi 

Наглядової ради має повноваження: 1. здiйснювати захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах 

компетенцiї, визначеної статутом та ЗУ "Про акцiонернi товариства", контролювати та регулювати 

дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. 2. отримувати повну, достовiрну та своєчасну 

iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами 

Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. 3. 

вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 4. надавати у письмовiй 

формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства. 5. вимагати скликання позачергових 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Обов"язки члена Наглядової ради: 1) дiяти в iнтересах 

Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти 

добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну 

обережнiсть; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом 

Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати 

рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто 

брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради. 

Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради 

iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених правил та процедур щодо 

укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися 

всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження 

iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, 

яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають 

доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх 

осiб; 7) повiдомити протягом 2-х тижнiв у письмовiй формi Наглядову раду та виконавчий орган 

Товариства про неможливiсть (небажання) виконувати повноваження члена Наглядової ради 

Товариства; 8) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним члена 

Наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi члена Наглядової ради 

зобов'язаний протягом 3-х днiв повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та 

виконавчий орган Товариства; 9) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй 

радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Протягом звiтного 

року винагороди не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Попереднiми посадами, що обiймав протягом своєї дiяльностi були: слюсар Шаргородського РП 

"Агромаш", та за останні 5 років : слюсар ВАТ "Шаргородське РП "Агромаш". Посади на будь-

якому iншому пiдприємствi не обiймає. Пенсiонер. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб.  

1) Посада 

Член наглядової ради 

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



Чернявський Володимир Дмитрович 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

АВ 710897 10.07.2006 Шаргородським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл. 

4) Рік народження** 

1952 

5) Освіта** 

вища 

6) Стаж керівної роботи (років)** 

13 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

iнженер з органiзацiї та експлуатацiї ПАТ "Шаргородське РП "Агромаш" 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

19.04.2013 3 роки 

9) Опис  

Протягом звiтного перiоду змiн на посадi не вiдбувалось. Член Наглядової ради у складi 

Наглядової ради має повноваження: 1. здiйснювати захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах 

компетенцiї, визначеної статутом та ЗУ "Про акцiонернi товариства", контролювати та регулювати 

дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. 2. отримувати повну, достовiрну та своєчасну 

iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами 

Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. 3. 

вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 4. надавати у письмовiй 

формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства. 5. вимагати скликання позачергових 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Обов"язки члена Наглядової ради: 1) дiяти в iнтересах 

Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти 

добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну 

обережнiсть; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом 

Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати 

рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто 

брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради. 

Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради 

iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених правил та процедур щодо 

укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися 

всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження 

iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, 

яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають 

доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх 

осiб; 7) повiдомити протягом 2-х тижнiв у письмовiй формi Наглядову раду та виконавчий орган 

Товариства про неможливiсть (небажання) виконувати повноваження члена Наглядової ради 

Товариства; 8) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним члена 

Наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi члена Наглядової ради 

зобов'язаний протягом 3-х днiв повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та 

виконавчий орган Товариства; 9) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй 

радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Протягом звiтного 

року винагороди не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Попереднiми посадами, що обiймав протягом останніх 5 років були: начальник дiльницi ВАТ 

"Шаргородське РП "Агромаш", iнженер з органiзацiї та експлуатацiї ПАТ "Шаргородське РП 



"Агромаш" . Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає.  

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб.  

1) Посада 

Член наглядової ради 

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

Пашкурний Станiслав Францович 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

АВ 336936 21.02.2002 Шаргородським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл 

4) Рік народження** 

1961 

5) Освіта** 

середня 

6) Стаж керівної роботи (років)** 

0 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

водiй ПАТ "Шаргородське РП "Агромаш" 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

19.04.2013 3 роки 

9) Опис  

Протягом звiтного перiоду змiн на посадi не вiдбувалось. Член Наглядової ради у складi 

Наглядової ради має повноваження: 1. здiйснювати захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах 

компетенцiї, визначеної статутом та ЗУ "Про акцiонернi товариства", контролювати та регулювати 

дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. 2. отримувати повну, достовiрну та своєчасну 

iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами 

Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. 3. 

вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 4. надавати у письмовiй 

формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства. 5. вимагати скликання позачергових 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Обов"язки члена Наглядової ради: 1) дiяти в iнтересах 

Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти 

добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну 

обережнiсть; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом 

Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати 

рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто 

брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради. 

Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради 

iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених правил та процедур щодо 

укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися 

всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження 

iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, 

яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають 

доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх 

осiб; 7) повiдомити протягом 2-х тижнiв у письмовiй формi Наглядову раду та виконавчий орган 



Товариства про неможливiсть (небажання) виконувати повноваження члена Наглядової ради 

Товариства; 8) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним члена 

Наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi члена Наглядової ради 

зобов'язаний протягом 3-х днiв повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та 

виконавчий орган Товариства; 9) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй 

радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Протягом звiтного 

року винагороди не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Попереднiми посадами, що обiймав протягом своєї дiяльностi були: водiй Шаргородського 

районного ОП "Агромаш", та за останні 5 років : водiй ВАТ "Шаргородське РП "Агромаш", водiй 

ПАТ "Шаргородське РП "Агромаш" . Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб.  

1) Посада 

Член наглядової ради 

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

Налигач Михайло Iванович 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

АВ 237464 26.07.2001 Шаргородським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 

4) Рік народження** 

1956 

5) Освіта** 

середня 

6) Стаж керівної роботи (років)** 

0 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

слюсар-електрозварник ПАТ "Шаргородське РП "Агромаш" 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

19.04.2013 3 роки 

9) Опис  

Протягом звiтного перiоду змiн на посадi не вiдбувалось. Член Наглядової ради у складi 

Наглядової ради має повноваження: 1. здiйснювати захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах 

компетенцiї, визначеної статутом та ЗУ "Про акцiонернi товариства", контролювати та регулювати 

дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. 2. отримувати повну, достовiрну та своєчасну 

iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами 

Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. 3. 

вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 4. надавати у письмовiй 

формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства. 5. вимагати скликання позачергових 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Обов"язки члена Наглядової ради: 1) дiяти в iнтересах 

Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти 

добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну 

обережнiсть; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом 

Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати 

рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто 



брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради. 

Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради 

iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених правил та процедур щодо 

укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися 

всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження 

iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, 

яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають 

доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх 

осiб; 7) повiдомити протягом 2-х тижнiв у письмовiй формi Наглядову раду та виконавчий орган 

Товариства про неможливiсть (небажання) виконувати повноваження члена Наглядової ради 

Товариства; 8) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним члена 

Наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi члена Наглядової ради 

зобов'язаний протягом 3-х днiв повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та 

виконавчий орган Товариства; 9) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй 

радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Протягом звiтного 

року винагороди не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Попереднiми посадами, що обiймав протягом своєї дiяльностi були: водiй ВАТ "Шаргородське РП 

"Агромаш", слюсар Шаргородського районного ОП "Агромаш", та за останні 5 років: слюсар -

електрозварник ВАТ "Шаргородське РП "Агромаш", слюсар-електрозварник ПАТ "Шаргородське 

РП "Агромаш". Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб.  

1) Посада 

Член ревiзiйної комiсiї 

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

Мотишен Анатолiй Петрович 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

АА 205130 12.04.1996 Шаргородським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 

4) Рік народження** 

1968 

5) Освіта** 

середня 

6) Стаж керівної роботи (років)** 

0 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

слюсар ПАТ "Шаргородське РП "Агромаш" 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

19.04.2013 3 роки 

9) Опис  

Змiн на посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Член Ревiзiйної комiсiї у складi Ревiзiйної 

комiсiї має повноваження: 1. контролювати фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, 

здiйснювати спецiальнi та рiчнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 

результатами фiнансового року, в тому числi його фiлiй та представництв, 2. отримувати вiд 



посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання 

покладених на нього функцiй, протягом 3-х днiв з дати подання письмової вимоги про надання 

такої iнформацiї та документацiї; 3. отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та 

працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї ревiзiйного органу Товариства, 

пiд час проведення перевiрок; 4. оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i 

матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть; 5. iнiцiювати проведення засiдання 

виконавчого органу Товариства та вимагати проведення позачергового засiдання Наглядової ради 

Товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам 

Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, брати участь 

у засiданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу; 6. вносити пропозицiї 

щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-

господарськiй дiяльностi Товариства; 7. у разi необхiдностi та у межах затвердженого загальними 

зборами кошторису залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, 

експертiв, аудиторiв. 8. вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати 

скликання позачергових Загальних зборiв, бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в 

обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, iнiцiювати проведення та брати 

участь у засiданнях Наглядової ради та виконавчого органу у випадках, вирiшення питань 

пов"язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, 

вчинених посадовими особами Товариства. Обов"язки члена Ревiзiйної комiсiї : 1) брати участь у 

Загальних зборах акцiонерiв, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно повiдомляти 

про неможливiсть участi у загальних зборах, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз 

зазначенням причини вiдсутностi; 2) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, 

пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не 

розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз 

виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а 

також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 3) своєчасно надавати 

Ревiзiйнiй комiсiї, виконавчому органу, Наглядовiй радi, загальним зборам акцiонерiв повну i 

точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. 4) належно виконувати 

покладенi на нього обов'язки. Винагороди протягом звiтного року не отримував. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднiми посадами, що обiймав протягом 

своєї дiяльностi були: слюсар Шаргородського РП "Агромаш", та за останні 5 років : слюсар ВАТ 

"Шаргородське РП "Агромаш", слюсар ПАТ "Шаргородське РП "Агромаш". Зараз займається 

пiдприємницькою дiяльнiстю, адреса та мiсцезнаходження невiдомо.  

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб.  

1) Посада 

Член ревiзiйної комiсiї 

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

Пруц Михайло Iванович 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

АА 203410 11.03.1996 Шаргородським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 

4) Рік народження** 

1964 

5) Освіта** 

середня 

6) Стаж керівної роботи (років)** 



0 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

слюсар ПАТ "Шаргородське РП "Агромаш" 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

19.04.2013 3 роки 

9) Опис  

Змiн на посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Член Ревiзiйної комiсiї у складi Ревiзiйної 

комiсiї має повноваження : 1. контролювати фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, 

здiйснювати спецiальнi та рiчнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 

результатами фiнансового року, в тому числi його фiлiй та представництв, 2. отримувати вiд 

посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання 

покладених на нього функцiй, протягом 3-х днiв з дати подання письмової вимоги про надання 

такої iнформацiї та документацiї; 3. отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та 

працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї ревiзiйного органу Товариства, 

пiд час проведення перевiрок; 4. оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i 

матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть; 5. iнiцiювати проведення засiдання 

виконавчого органу Товариства та вимагати проведення позачергового засiдання Наглядової ради 

Товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам 

Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, брати участь 

у засiданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу; 6. вносити пропозицiї 

щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-

господарськiй дiяльностi Товариства; 7. у разi необхiдностi та у межах затвердженого загальними 

зборами кошторису залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, 

експертiв, аудиторiв. 8. вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати 

скликання позачергових Загальних зборiв, бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в 

обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, iнiцiювати проведення та брати 

участь у засiданнях Наглядової ради та виконавчого органу у випадках, вирiшення питань 

пов"язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, 

вчинених посадовими особами Товариства. Обов"язки члена Ревiзiйної комiсiї : 1) брати участь у 

Загальних зборах акцiонерiв, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно повiдомляти 

про неможливiсть участi у загальних зборах, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз 

зазначенням причини вiдсутностi; 2) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, 

пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не 

розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз 

виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а 

також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 3) своєчасно надавати 

Ревiзiйнiй комiсiї, виконавчому органу, Наглядовiй радi, загальним зборам акцiонерiв повну i 

точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. 4) належно виконувати 

покладенi на нього обов'язки. Винагороди протягом звiтного року не отримував.Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднiми посадами, що обiймав протягом 

своєї дiяльностi були: слюсар Шаргородського районного РП "Агромаш", та за останні 5 років : 

слюсар ВАТ "Шаргородське РП "Агромаш",слюсар ПАТ "Шаргородське РП "Агромаш" Зараз 

займається пiдприємницькою дiяльнiстю, адреса та мiсцезнаходження невiдомо.  

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб.  



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові посадової 

особи 

Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, 

який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Голова 

правлiння 

Паламарчук 

Володимир 

Григорович 

АВ 765987 06.08.2007 

Шаргородським РВ УМВС України 

у Вiнницькiй обл. 

1974250 63.14043930458 1974250 0 0 0 

Заступник 

голови 

правлiння 

Яворський Василь 

Iванович 

АВ 236878 04.05.2001 

Шаргородським РВ УМВС України 

у Вiнницькiй обл. 

2000 0.06396397549 2000 0 0 0 

Член 

правлiння, 

головний 

бухгалтер 

Барецька Мар"яна 

Павлiвна 

АА 662839 19.01.1998 

Шаргородським РВ УМВС України 

у Вiнницькiй обл. 

2000 0.06396397549 2000 0 0 0 

Член 

правлiння 

Сунько Анатолiй 

Петрович 

АА 944713 09.03.1999 

Шаргородським РВ УМВС України 

у Вiнницькiй обл. 

11320 0.36203610127 11320 0 0 0 

Голова 

ревiзiйної 

комiсiї 

Самiла Наталiя 

Вiкторiвна 

АА 205000 11.04.1996 

Шаргородським РВ УМВС України 

у Вiнницькiй обл. 

10 0.00031981988 10 0 0 0 

Голова 

наглядової 

ради 

Сунько Валентина 

Петрiвна 

АА 944702 09.03.1999 

Шаргородським РВ УМВС України 

у Вiнницькiй обл. 

186360 5.96016323607 186360 0 0 0 

Член 

правлiння 

Хитрик Володимир 

Миколайович 

АВ 237362 06.07.2001 

Шаргородським РВ УМВС України 

у Вiнницькiй обл. 

6080 0.19445048549 6080 0 0 0 

Член 

наглядової 

ради 

Фiрман Олексiй 

Перфентiйович 

АА 366724 14.11.1996 

Шаргородським РВ УМВС України 

у Вiнницькiй обл. 

10 0.00031981988 10 0 0 0 

Член 

наглядової 

ради 

Чернявський 

Володимир 

Дмитрович 

АВ 710897 10.07.2006 

Шаргородським РВ УМВС України 

у Вiнницькiй обл. 

6280 0.20084688304 6280 0 0 0 



Член 

наглядової 

ради 

Пашкурний 

Станiслав 

Францович 

АВ 336936 21.02.2002 

Шаргородським РВ УМВС України 

у Вiнницькiй обл 

5280 0.16886489529 5280 0 0 0 

Член 

наглядової 

ради 

Налигач Михайло 

Iванович 

АВ 237464 26.07.2001 

Шаргородським РВ УМВС України 

у Вiнницькiй областi 

0 0 0 0 0 0 

Член 

ревiзiйної 

комiсiї 

Мотишен Анатолiй 

Петрович 

АА 205130 12.04.1996 

Шаргородським РВ УМВС України 

у Вiнницькiй областi 

7160 0.22899103225 7160 0 0 0 

Член 

ревiзiйної 

комiсiї 

Пруц Михайло 

Iванович 

АА 203410 11.03.1996 

Шаргородським РВ УМВС України 

у Вiнницькiй областi 

6360 0.20340544206 6360 0 0 0 

Усього 2207110 70.58776497077 2207110 0 0 0 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.  



VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента 

Найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний код 

за ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

   
0 0 0 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав паспорт** 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

Паламарчук 

Володимир 

Григорович 

АВ 765987 17.03.1997 Шаргородським РВ 

УМВС України у Вiнницькiй областi 
1974250 63.14043930458 1974250 0 0 0 

Усього 1974250 63.140439304584 1974250 0 0 0 

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.  

** Не обов'язково для заповнення.  



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X 
 

Дата 

проведення 
19.04.2013 

Кворум 

зборів** 
69.86 

Опис 

Порядок денний: 1.Обрання Робочих органiв чергових Загальних зборiв акцiонерiв: Голови, 

Секретаря та членiв Лiчильної комiсiї. 2. Затвердження регламенту проведення чергових Загальних 

зборiв акцiонерiв. 3. Затвердження Порядку денного (Перелiку питань, що виносяться на голосування) 

чергових Загальних зборiв акцонерiв. 4. Звiт Виконавчого органу про пiдсумки дiяльностi Товариства 

за 2012 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 5. Звiт Наглядової ради Товариства за 

2012 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 6. Звiт Ревiзiйної комiсiї 

Товариства за 2012 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 7. Затвердження висновку 

Ревiзiйної комiсiї та рiчного фiнансового звiту (Балансу) Товариства за 2012 рiк. 8. Визначення 

порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства за 2012 рiк. 9. Прийняття рiшення про 

нарахування дивiдендiв за 2012 рiк. 10. Вiдкликання та обрання Виконавчого органу. 11. Вiдкликання 

та обрання членiв Наглядової ради. 12. Вiдкликання та обрання членiв Ревiзiйної комiсiї. 13. 

Прийняття рiшення про укладання правочинiв (включаючи правочини, пов_язанi з порукою, 

кредитом, позикою, гарантiєю, заставою, придбанням або вiдчуженням матерiальних цiнностей), що 

становлять бiльше 25 вiдсоткiв (включаючи правочини, що становлять 50 i бiльше вiдсоткiв) вартостi 

активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та уповноваження Голови 

Правлiння на укладення та пiдпис таких правочинiв. Пропозицiї щодо перелiку питань порядку 

денного були запропонованi головою Наглядової ради. Iнших пропозицiй до порядку денного не 

надходило. Всi питання порядку денного зборами розглянутi, по кожному питанню, крiм останнього, 

одноголосно прийнято вiдповiдне рiшення. По останньому питанню рiшення прийнято бiльшiстю 

голосiв: 1- Обрати Робочi органи для проведення Загальних зборiв акцiонерiв у наступному складi: 

Голова зборiв - Сунько В.П.; Секретар - Барецька М.П.. Лiчильна комiсiя у складi: Голови комiсiї-

Короп Л.Г., Членiв комiсiї:Сас В.А., Чернявський В.Д. 2- Затвердити Регламент роботи Загальних 

зборiв: для доповiдей - до 10 хвилин, для запитань та вiдповiдей - до 5 хвилин. 3- Затвердити 

Протокол Реєстрацiйної комiсiї та вищезазначений Порядок денний (Перелiк питань, що виносяться 

на голосування) Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Шаргородське 

районне пiдприємство "Агромаш". 4- Затвердити Звiт Виконавчого органу про пiдсумки дiяльностi 

Товариства за 2012 рiк. 5- Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк. 6- Затвердити Звiт 

Ревiзiйної комiсiї, складений за результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства 

за 2012 рiк. 7- Затвердити Висновок Ревiзiйної комiсiї, Баланс станом на 31 грудня 2012 року та 

фiнансовий звiт за 2012 рiк в цiлому. 8- Затвердити порядок розподiлу прибутку та покриття збиткiв 

Товариства за 2012 рiк згiдно статей "Доходiв та Витрат". 9- Дивiденди за 2012 рiк не нараховувати, у 

зв'язку з вiдсутнiстю чистого прибутку за звiтний рiк. 10- 1Визначити Виконавчий орган Публiчного 

акцiонерного товариства "Шаргородське районне пiдприємство "Агромаш" Колегiальним - Правлiння. 

2. Вiдкликати з посади члена Правлiння - Вараву Вiктора Миколайовича. 3. Обрати на посаду члена 

Правлiння - Хитрика Володимира Миколайовича. 4. Затвердити персональний склад Правлiння в 

кiлькостi п'яти осiб строком на три роки: - Голова Правлiння: Паламарчук Володимир Григорович - 

подовжити повноваження; - члени Правлiння: Барецька Маряна Павлiвна, Яворський Василь 

Iванович, Сунько Анатолiй Петрович - подовжити їх повноваження, Хитрик Володимир Миколайович 

- згiдно пункту З даного питання. 11- Наглядову раду Товариства залишити без змiн, у складi п'яти 

осiб та пiдтвердити їх повноваження строком на три роки, персонально: Голова Наглядової ради: 

Сунько Валентина Петрiвна; Члени Наглядової ради: Чернявський Володимир Дмитрович, Фiрман 

Олексiй Парфентiйович, Пашкурний Станiслав Францович, Налигач Михайло Iванович. 12- 

Пiдтвердити та продовжити повноваження попереднього складу Ревiзiйної комiсiї Товариства у 

складi трьох осiб строком на три роки, персонально: Голова Ревiзiйної комiсiї: Самiла Наталiя 

Вiкторiвна; Члени комiсiї: Мотилишин Анатолiй Петрович, Пруц Михайло Iванович. 13- 1. Прийняти 

рiшення черговими Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства 

"Шаргородське районне пiдприємство "Агромаш" про надання повноважень, Виконавчому органу 

Товариства, на укладання правочинiв, (включаючи правочини, пов'язанi з порукою, кредитом, 

гарантiєю, заставою/iпотекою, придбанням або вiдчуженням матерiальних цiнностей), що становлять 

бiльше 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, за 

попереднiм погодженням з Наглядовою радою Товариства, на перiод до проведення чергових 



Загальних зборiв акцiонерiв. 2. Надати повноваження на укладення та пiдпис таких правочинiв Головi 

Правлiння Публiчного жшонерного товариства "Шаргородське районне пiдприємство "Агромаш" - 

Паламарчуку Володимиру Григоровичу, за попереднiм погодженням з Наглядовою радою 

Товариства.  

 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Акцiонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 01001 УКРАЇНА  Шевченкiвський район, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, 3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ № 189650 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

ДКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006 

Міжміський код та телефон (044) 279-10-74 

Факс (044) 377-70-16 

Вид діяльності здiйснення депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв 

Опис Вiдповiдно до укладеного договору депозитарiй надає послуги щодо 

обслуговування випуску цiнних паперiв: прийом на зберiгання 

глобального сертифiкату цiнних паперiв Товариства, вiдкриття та 

ведення рахунку у цiнних паперах,виконання операцiй з випуском 

цiнних паперiв на пiдставi розпоряджень Товариства. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ТОВ "Аудиторська фiрма "Надiйнiсть" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32473281 

Місцезнаходження 21036 УКРАЇНА  Ленiнський район, м. Вiнниця, Хмельницьке шосе 

2а, кiм.400-а, 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

3630 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 15.07.2005 

Міжміський код та телефон (0432) 66-02-45 

Факс (0432) 66-02-45 

Вид діяльності Надання аудиторських послуг 

Опис ВIдповiдно з укладеною угодою, аудит передбачає виконання 

аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно 

сум та розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах на пiдставi судження 

аудитора, яке 'рунтується на оцiнцi ризикiв суттєвих викривлень 

фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи 

оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього 

контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення 

фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi 

вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо 

ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. 

Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової 

полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок зроблених управлiнським 

персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв.  

 



Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ТОВ "ВIОЙЛ -IНВЕСТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36685399 

Місцезнаходження 21000 УКРАЇНА  Старомiський район, м. Вiнниця, Немирiвське шосе, 

буд. 26 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АЕ № 263232 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 28.08.2013 

Міжміський код та телефон (0432) 509-653 

Факс (0432) 509-653 

Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи 

Опис Вiдповiдно до укладеного договору зберiгач надає послуги щодо 

відкриття рахунків у цінних паперах кожному власнику цінних 

паперів та зарахування на них цінних паперів за розпорядженням 

емітента (депонента), обслуговування обігу цінних паперів у вигляді 

електронних записів на рахунках у цінних паперах депонентів та 

виконання безумовних операцій з управління рахунком у цінних 

паперах за розпорядженнями депонентів (після укладання договору з 

депонентами про відкриття та обслуговування рахунків у цінних 

паперах); надання депонентам виписок після кожної проведеної 

операції на рахунку та звітів про обіг цінних паперів за певний період 

за розпорядженнями депонентів; унесення змін до інформації про 

особу депонента; та наданя інших послуг на фондовому ринку, не 

заборонених чинним законодавством України. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ПрАТ "Страхова група "ТАС" 

Організаційно-правова форма Акцiонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30115243 

Місцезнаходження 03062 УКРАЇНА  Святошинський район, м.Київ, проспект 

Перемоги,65 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

569183 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.11.2010 

Міжміський код та телефон 044 2791574 

Факс 044 2791574 

Вид діяльності Надання страхових послуг 

Опис На підставі оформленого договору, ПрАТ "Страхова група "ТАС" 

надає послуги щодо страхування цивільно-правової відповідальності 

власників наземних транспортних засобів. 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма 

існування та 

форма випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн.) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

30.09.2010 93/02/1/10 

Вiнницьке 

теруправлiння 

ДКЦПФР 

UA 4000094825 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарнi 

iменнi 
0.25 3126760 781690.00 100.000000000000 

Опис 
Протягом звiтного року торгiвля акцiями Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках цiнних паперiв не здiйснювалась, лiстингу/делiстингу 

цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не вiдбувалось,додатковї емiсiї цiнних паперiв не здiйснювалось. 



XI. Опис бізнесу 

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 

Вiдкрите акцiонерне товариство "Шаргородське районне пiдприємство "Агромаш" створене в 1996 

роцi за розпорядженням РВ ФДМУ по Вiнницькiй областi в процесi приватизацiї державного 

пiдприємства Шаргородського РП "Агромаш". У 2010 роцi проведено змiну найменування 

Вiдкритого акцiонерного товариства "Шаргородське районне пiдприємство "Агромаш" на 

Публiчне акцiонерне товариство "Шаргородське районне пiдприємство "Агромаш", у зв"язку iз 

приведенням дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства" 

Протягом звiтного року важливих подiй розвитку, в тому числi злиття, подiлу, приєднання, 

перетворення та видiлу не вiдбувалось. 

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

відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі 

та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних 

періодів 

На пiдприємствi створено такi структурнi пiдроздiли :  

1. Майстерня по ремонту та виготовленню нестандартного обладнання (ангари, ферми, колони, 

установки "Сухiн"); 

2. Керамiчна дiльниця по виготовленню будiвельної цегли та пiчного кахелю ; 

Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та інших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв 

товариство не має, їх створення на найближчий час не планується, перспективи розвитку не 

визначенi. Протягом звiтного року змiн в органiзацiйнiй структурi товариства не вiдбувалось. 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

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

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

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

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

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працюючих складає 20 осіб. Позаштатних працiвникiв- 

немає, працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого дня- 16 осiб. Працюючих за 

сумiсництвом - немає. Фонд оплати працi за звiтний 2013 рiк складає 491 тис.грн., що на 4 тис. 

грн. менше розмiру фонду оплати працi за попереднiй 2012 рiк. Зменшення фонду оплати працi 

пояснюється зменшенням чисельностi працiвникiв. Пiдвищення квалiфiкацiї протягом звiтного 

перiоду не вiдбувалось. Кадрова програма Товариства, спрямована на забезпечення рiвня 

квалiфiкацiї його працiвникiв операцiйним потребам - вiдсутня. 

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 

Товариство не належить до будь-яких об"єднань підприємств. 

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

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

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

Спільну діяльність з іншими юридичними особами Товариство не проводить 

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

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб в звiтному роцi не надходило. 



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

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

При підготовці фінансової звітності використовувались принципи наведені нижче. 

Основні засоби.  

Основні засоби обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та 

збитків від знецінення у випадку їх наявності. Така вартість включає вартість заміни частин 

обладнання і витрати по позиках у разі довгострокових будівельних проектів, якщо виконуються 

критерії їх капіталізації. 

Наступні витрати збільшують балансову вартість активу або визнаються як окремий актив у разі, 

якщо існує ймовірність отримання майбутніх економічних вигод, і собівартість об'єкта може бути 

достовірно оцінена. Балансова вартість складової частини об'єкта основних засобів, яка була 

замінена, списується на витрати. Інші витрати, в тому числі витрати на поточний ремонт і технічне 

обслуговування, відображаються в звіті про фінансові результати по мірі їх понесення. 

Амортизація основних засобів відображається у звіті про сукупний дохід і нараховується 

прямолінійним методом протягом строку корисного використання окремих активів. 

Основні засоби, придбані на умовах фінансової оренди, амортизуються протягом очікуваного 

терміну корисного використання на тих же умовах, як власні основні засоби, протягом терміну дії 

відповідного договору оренди. 

Основними засобами признаються матеріальні активи Товариства, очікуваний термін корисного 

використання яких більше одного року, первинна вартість яких визначається залежно від класу 

більше 2500 грн., які використовуються в процесі виробництва, надання послуг, здачі в оренду 

іншим сторонам, для здійснення адміністративних або соціальних функцій. 

Амортизація нараховується з моменту, коли об'єкт основних засобів стає готовим для 

використання. Земля та об'єкти незавершеного будівництва не амортизуються. 

Основні засоби, призначені для продажу, і відповідають критеріям визнання враховуються 

відповідно до МСФЗ 5. 

Списання раніше визнаних основних засобів або їх істотного компонента з балансу відбувається 

при їх вибутті або у випадку, якщо в майбутньому не очікується отримання економічних вигод від 

використання або вибуття даного активу. Дохід або витрати, що виникають в результаті списання 

активу (розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття та балансовою вартістю 

активу), включаються до складу інших доходів / (витрат) звіту про сукупний дохід за той звітний 

рік, в якому визнання активу було припинено. 

Нематеріальні активи.  

Нематеріальні активи, які були придбані окремо, при первісному визнанні, оцінюються за 

первісною вартістю. Первісною вартістю нематеріальних активів, придбаних в результаті 

об'єднання бізнесу, є їх справедлива вартість на дату придбання. Після первісного визнання 

нематеріальні активи обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої 

амортизації та накопичених збитків від знецінення. 

Керівництво оцінює строк корисного використання, щоб визначити, чи є він певним або 

невизначеним. 

Сума амортизації нематеріального активу, з визначеним строком корисного використання, 

систематично розподіляється протягом строку його корисного використання. Період і метод 

нарахування амортизації для нематеріального активу, з обмеженим строком корисного 

використання, переглядаються, як мінімум, в кінці кожного звітного періоду. 

Оренда.  

Оренда класифікується як фінансова оренда, коли за умов оренди передаються в основному всі 

ризики і вигоди, пов'язані з експлуатацією активу, і оренда відповідає одному з критеріїв визнання 

визначеному в МСБО 17 "Оренда".  

Всі інші види оренди класифікуються як операційна оренда.  

Активи, які отримуються на умовах фінансової оренди, признаються активами Товариства по 

найменшій вартості або справедливій вартості або дисконтованої вартості мінімальних орендних 

платежів на дату отримання. Відповідна заборгованість включається в Баланс, як зобов'язання по 



фінансовій оренді, з розділенням на довгострокову і короткострокову заборгованість. 

Фінансові витрати, визнаються з використанням методу ефективної ставки відсотка. Відсоток 

визначається на підставі відсотка, встановленого орендодавцем в договорі оренди або як ставка 

можливого залучення. Фінансові витрати включаються до звіту про фінансові результати протягом 

відповідного періоду оренди. 

Орендні платежі по операційній оренді відображаються в звіті про фінансові результати на 

пропорційно-тимчасовій основі протягом відповідного періоду оренди.  

У разі надання в операційну оренду майна Товариства, суми, які підлягають отриманню від 

орендаря, відображаються як інший операційний дохід в сумі нарахованих поточних платежів.  

Фінансові активи. 

Фінансові активи, що знаходяться у сфері дії МСФЗ (IAS) 39, класифікуються відповідно як 

фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток; 

позики та дебіторська заборгованість; інвестиції, утримувані до погашення; фінансові активи, 

наявні для продажу. Підприємство класифікує свої фінансові активи при їх первісному визнанні. 

Фінансові активи, за винятком фінансових активів, що переоцінюються за справедливою вартістю 

через прибуток або збиток, спочатку визнаються за справедливою вартістю, збільшеною на 

безпосередньо пов'язані з ними витрати по угоді. 

Фінансові активи Підприємства включають грошові кошти і короткострокові депозити, 

торговельну та іншу дебіторську заборгованість, позики та інші суми до отримання. 

Подальша оцінка фінансових активів наступним чином залежить від їх класифікації. 

Позики і дебіторська заборгованість.  

Позики і дебіторська заборгованість є непохідними фінансовими активами з фіксованими або 

обумовленими платежами, що не котируються на активному ринку. Дебіторська заборгованість 

включає в себе торгову та іншу дебіторську заборгованість. Позики видані є фінансовими 

активами, які виникли у Підприємства внаслідок надання коштів позичальнику. Дебіторська 

заборгованість класифікується як торгова дебіторська заборгованість (виникаюча за реалізовані в 

ході здійснення звичайної господарської діяльності товари і послуги) і неторгова (інша) 

дебіторська заборгованість. У фінансовій звітності короткострокова дебіторська заборгованість 

оцінюється і відображається по чистій вартості реалізації. Чиста вартість реалізації дебіторської 

заборгованості оцінюється з урахуванням наданих знижок повернень товарів і безнадійної 

заборгованості. Для відображення безнадійної дебіторської заборгованості Товариство створює 

резерв сумнівних боргів. Резерв створюється з використанням методу класифікації дебіторів за 

термінами непогашення. Дебіторська заборгованість, по якій термін погашення прострочено більш 

ніж на 12 місяців, вважати сумнівною.  

Інвестиції, утримувані до погашення.  

Інвестиції з фіксованим терміном погашення, фіксованими платежами або платежами, які 

підлягають визначенню, а також щодо яких керівництво має реальні наміри і можливість 

утримувати до погашення, інші, ніж ті, які відповідають визначенню дебіторської заборгованості 

та кредитів, виданих Підприємством, класифікуються як інвестиції, утримувані до погашення. 

Такі інвестиції включаються до складу необоротних активів, за винятком інвестицій, які 

підлягають погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу і включаються до складу 

оборотних активів. Інвестиції, утримувані до погашення, обліковуються за амортизованою 

вартістю. 

Припинення визнання.  

Визнання фінансових активів припиняється у разі, якщо термін дії контрактних прав на грошові 

потоки від фінансового активу закінчується, або Підприємство передає всі значні ризики і вигоди 

від володіння активом. 

Аванси видані та інша дебіторська заборгованість, яка не є фінансовим активом.  

Аванси видані відображаються за номінальною вартістю за вирахуванням накопичених збитків від 

знецінення, інші оборотні активи відображаються за номінальною вартістю за вирахуванням 

накопичених збитків від знецінення. 

Знецінення авансів виданих визнається за наявності об'єктивних свідчень того, що погашення всієї 

суми заборгованості не відбудеться у встановлені договором терміни, в тому числі при отриманні 



інформації про істотні фінансові ускладнення дебітора, можливості визнання дебітора банкрутом 

або ймовірності реорганізації дебітора, при відмові від постачання і т. д. 

Знецінення активів.  

Товариство відображає необоротні активи у фінансовій звітності з урахуванням знецінення, яке 

визначається відповідно до МСБО 36. 

За наявності ознак знецінення активів, Товариство визначає суму очікуваного відшкодування 

активу. Сума очікуваного відшкодування активу - це найбільша з двох оцінок: справедливої 

вартості за мінусом витрат на продаж і цінності використання. Якщо сума очікуваного 

відшкодування менше балансової вартості активу різниця признається збитками від знецінення в 

звіті про фінансові результати з одночасним зменшенням балансової вартості активу до суми, яку 

буде відшкодовано. 

Специфіка діяльності Товариства припускає враховувати все Підприємство, як Одиницю 

генеруючу грошові потоки, тому знецінення окремого активу, у разі відсутності ознак знецінення 

Одиниці в цілому в звітності не відображається. 

Витрати по позиках.  

Товариство для складання фінансової звітності застосовує базовий підхід до обліку витрат по 

позиках, відображений в МСБО 23. 

Витрати по позиках (процентні і інші витрати, понесені у зв'язку із залученням позикових засобів) 

признаються як витрати того періоду, в якому вони понесені, з відображенням в звіті про 

фінансові результати. 

Запаси. 

Собівартість придбаних у третіх осіб запасів складається з вартості придбання і інших витрат, 

безпосередньо пов'язаних з їх придбанням. 

Собівартість послуг, товарів і готової продукції складається з прямих матеріальних витрат, прямих 

витрат на оплату праці, інших прямих витрат і розподілених загальновиробничих витрат.  

Вартість послуг та готової продукції відображаються у фінансовій звітності за фактичною 

собівартістю.  

Виникаюча побічна продукція враховується за можливою ціною реалізації і її вартість 

віднімається з вартості основного продукту. 

Запаси відображаються у фінансовій звітності по найменшій з двох оцінок: собівартості або чистої 

вартості реалізації.  

Чиста собівартість реалізації для незавершеного виробництва і готової продукції на складі 

визначається по окремих найменуваннях. 

У тому випадку, коли чиста вартість реалізації сировини і матеріалів нижче собівартості, а ціна 

реалізації готової продукції не змінилася, зниження вартості сировини і матеріалів в звітності не 

відображається.  

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

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

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

в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання 

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

клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, 

захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й 

методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та 

динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій 

здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його 

становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції 

(послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за 

основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному 

обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, 

необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від 

загальної суми доходів за звітний рік 



Основним видом продукцiї, що виробляється Товариством і за рахунок продажу якої Товариство 

отримало більше 100% доходу за звітний рік, являється виготовлення металевих конструкцій. В 

звітному році було вироблено продукції 70 тонн на суму 1060 тис грн. Середньореалізаційна ціна 

складає 15 тис.грн/тонна. Сумма виручки, що отримана Товариством становить 1272 тис грн. В 

загальному обсязі продажів суми експорту немає. В попередніх роках Товариство виготовляло під 

замовлення нагрівачі твердопаливні, але в звітному році таких замовлень не було. 

Діяльність пiдприємства має часткову залежнiсть вiд сезонних змiн: в опалювальний сезон попит 

на продукцiю товариства зростає. Виготовлення нагрiвачiв НТ твердопаливних, що працюють на 

бiопаливi є найбiльш перспективним видом дiяльностi. Основнi замовники на такi опалювальнi 

котли - навчальні заклади та медичнi установи. Виготовлена товариством продукцiя реалiзується 

переважно в Шаргородському районi, у Вiнницькiй та Iвано-Франкiвськiй областях.  

Основнi ризики в дiяльностi товариства пов'язанi з несвоєчасними платежами замовникiв, 

зростанням цiн на метал, комплектуючi вузли та деталі, енергоносiї та ПММ, особливим фактором 

ризику на виробництвi є виконання вимог охорони працi та технiки безпеки при виготовленi 

обладнання.Це питання постiйно знаходиться на контролi керiвництва АТ. Заходи товариства 

щодо зменшення ризикiв полягають у вивченнi кон'юнктури ринку, перевiрцi платоспроможностi 

клiєнтiв. Захист дiяльностi пiдприємства, розширення виробництва та ринкiв збуту полягає у 

вивченнi нових технологiй, постiйному покращеннi якостi продукцiї та робiт, що надаються. 

Канали збуту продукцiї та робiт - шляхом укладання договорiв з iснуючими клiєнтами та шляхом 

залучення нових клiєнтiв. Методи продажу, якi використовує товариство - зацiкавлення клiєнтiв у 

пiдтриманнi стосункiв з Товариством за рахунок оптимальної цiни на продукцiю, роботи i 

послуги, високої якостi продукцiя та роботи. Метал, комплектуючi вузлiв та деталей, якi 

використовується товариством , купуються у постачальникiв, сировина та матерiали є доступними, 

завдяки їх широкому асортименту, проте цiни постiйно зростають.  

Стан розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть товариство, характеризується 

збитковою дiяльнiстю пiдприємств галузi внаслiдок неплатоспроможностi замовників, 

несвоєчасних розрахункiв за виконанi роботи та наданi послуги, вiдсутностi стабiльних ринкiв 

збуту продукцiї, непомiрно високих цiн та їх нестабiльностi на паливно-мастильнi матерiали, 

запаснi частини. Рiвень впровадження нових технологiй та товарiв залишається низьким через їх 

високi цiни. Конкуренцiя в галузi є високою через достатню кiлькість пiдприємств, що виробляють 

аналогiчну продукцію.  

Особливiстю продукцiї (послуг) товариства є їх сезонний характер виробництва, висока якiсть та 

постiйне зростання собiвартостi внаслiдок збiльшення цiн на сировину, матерiали, енергоносiї та 

ПММ.  

Перспективнiсть виробництва продукції Товариства залежить вiд рiвня попиту на продукцію та 

послуги, що виробляється та надаються пiдприємством. Перспективнi плани розвитку полягають у 

збiльшеннi обсягiв виробництва, залученнi нових клiєнтiв, збiльшення кількості замовлень на 

нагрівачі твердопаливні.  

Основними постачальниками металу, комплектуючих вузлiв та деталей (обсяги поставок 

перевищують 10 % загального об"єму постачання) є ВАТ "Вiннницяметалопостач" та ТОВ 

"Комплект-Iнвест" м.Вiнниця. Товариство здійснює свою діяльність виключно в Україні. 

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 

В 2009 р. вiдчуження або придбання активiв не здiйснювалось. 

В 2010 р. придбано малоцiнки на 3,5 т.грн, вiдчуження майна не здiйснювалось.  

В 2011 роцi Товариством було списання малоцiнки - 9,4 тис. грн., придбання активів не 

відбувалось. 

В 2012 році вiдчуження або придбання активiв не здiйснювалось. 

В 2013 році відбулась продаж будівлі, де знаходиться їдальня та гуртожиток - 955 тис.грн.  

На даний час Товариство не планує будь-яких значних інвестицій або придбань, пов"язаних з його 



господарською діяльністю. 

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членамивиконавчого 

органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року 

між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, наглядової ради або членами 

виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони 

правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована 

емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація 

Такі правочини протягом звітного року не здійснювались 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні 

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

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

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

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

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

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

Основнi засоби кожної групи використовувались за своїм прямим призначенням, ступiнь 

використання обладнання - 48%. Виробничих потужностей достатньо. Товариство не орендує 

основні засоби. На пiдставi укладених договорiв, передано в оперативну оренду фiзичними 

особам-пiдприємцям та юридичним особам вiльнi примiщення товариства на суму 65 тис.грн. 

Протягом 2013 року відбулась продаж будівлі, де знаходиться їдальня та гуртожиток первісна 

вартість якої становить 1082 тис.грн. Спосiб утримання основних засобiв - за власнi кошти 

товариства. Всі основнi засоби знаходяться за адресою Товариства: Вiнницька обл, м.Шаргород, 

вул.Ленiна,272. Дiяльнiсть товариства не має значного впливу на погiршення стану 

навколишнього середовища, тому екологiчнi питання, що можуть позначитись на використаннi 

активiв вiдсутнi. 

На даний час Товариство не планує капітальне будівництво, розширення або удосконалення 

основних засобів.  

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

економічних обмежень 

Суттєвою проблемою для пiдприємства є нестабiльнiсть цiнової полiтики, недостатнiсть обiгових 

коштiв, вiдсутнiсть великих та стабiльних замовлень на послуги та продукцiю, 

неплатоспроможнiсть потенційних клієнтів. Також iстотними проблемами, що впливають на 

дiяльнiсть емiтента, є несвоєчаснi розрахунки замовникiв за виконанi роботи, відсутність 

замовників на обладнання, а також частi змiни в податковому законодавствi. Ступiнь залежностi 

вiд законодавчих або економiчних обмежень доволi висока. 

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

законодавства 

Товариством в звiтному перiодi штрафнi санкцiї (штрафи, пенi, неустойки) i компенсацiї за 

порушення законодавства сплачені в розмірі 13 т.грн. 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців 

емітента 

Робочого капiталу недостатньо. У звiтному 2013 роцi Товариством було оформлено 

короткостроковий овердрафт. Iнвестицiї вiдсутнi. 

В результатi аналiзу дiяльностi Пiдприємства за 2013 рiк : 

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi становить 0,0 що свiдчить про вiдсутнiсть грошових коштiв та 

їх еквiвалентiв для покриття короткострокових зобов'язань ( позитивне значення 0,25 - 0,5 ). 

Коефiцiєнт покриття (загальна лiквiднiсть) 0,884 свiдчить про те, що Пiдприємство не має 



можливiсть погасити в повному обсязi свої поточнi зобов'язання перед кредиторами (позитивне 

значення 1,0 - 2,0). 

Коефiцiєнт фiнансової незалежностi визначає частку коштiв власникiв Пiдприємства в загальнiй 

сумi коштiв, вкладених у майно Пiдприємства. Характеризує можливiсть Пiдприємства виконати 

свої зовнiшнi зобов'язання за рахунок використання власних коштiв, незалежнiсть його 

функцiонування вiд позикових коштiв (позитивне значення 1,0). За даними розрахунку даний 

показник 0,301 свiдчить про те, що Пiдприємство залежне вiд зовнiшнiх джерел фiнансування.  

Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом становить 0,431 (позитивне значення 0,5 - 

1,0). 

В результатi проведеного аналiзу можна сказати, що Пiдприємство нелiквiдне та залежне вiд 

зовнiшнiх джерел фiнансування. 

Можливi шляхи покращення лiквiдностi полягають в проведеннi заходiв по збiльшенню об'ємiв 

виробництва та надання послуг, вiдмови вiд зайвих витрат, змiни цiнової полiтики. Для 

забезпечення безперервного функцiонування пiдприємства як суб'єкта господарювання 

необхiдним є придiлення вiдповiдної уваги ефективнiй виробничiй дiяльностi, пошуку резервiв 

зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань. 

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

(загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

В 2013 роцi були пролонговані договори оренди на 2014 рік в розмірі 85,0 т.грн. Очікуваний 

прибуток від виконання цих договорів планується на рівні 28,0 т.грн. 

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) 

В наступному роцi Товариство не планує капітальне будівництво, розширення або удосконалення 

основних засобів. Полiпшення фiнансового стану планується за рахунок виробництва котлів НТ, 

залучення нових замовників металоконструкцій, можливо поточного ремонту технiки i 

обладнання.  

Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть товариства в майбутньому, є збiльшення 

iнфляцiї, зростання цiн на сировину i матерiали, енергоносiї та ПММ, подорожчання кредитних 

ресурсiв, що негативно вплине на дiяльнiсть Товариства. 

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

та розробку за звітний рік 

Дослiдження та розробки товариством не проводяться. 

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

посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних 

вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі 

відсутності судових справ про це зазначається 

Судовi справи, стороною в яких виступає товариство або його посадовi особи не 

впроваджувались. 

Інша інформацію, 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 

1. За рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ "Шаргородське РП "Агромаш", від 08.04.2014 

року, відбулась заміна колегіального виконавчого органу Товариства Правління на одноосібний 

Директор. Директором ПАТ "Шаргородське РП "Агромаш" обрано Паламарчука Володимира 

Григоровича. 

2.Аналiтична довiдка 

РОКИ 



Показник за МСФЗ: 2013 2012 2011  

Усього активів 3098 3920.7 3386.9  

Основні засоби (за залишковою вартістю) 1184 2248.4 2360.9  

Довгострокові фінансові інвестиції -- -- -- 

Запаси 660 1039.7 1016.1  

Сумарна дебіторська заборгованість 1254 595.8 9.8  

Грошові кошти та їх еквіваленти -- 36.8 0.1  

Власний капітал 933 1662.5 2338.5  

Статутний капітал 782 782 782  

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 150 880.0 1556.0  

Довгострокові зобов'язання -- 62.5 --  

Поточні зобов'язання 2165 2178.6 1043.9  

Чистий прибуток (збиток) -730 -676.0 -474.0  



XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність 

емітента 

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

Найменування 

основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 

Орендовані основні засоби 

(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 

грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
1252  1184  0  0  1252  1184  

будівлі та 

споруди 
1202  1151  0  0  1202  1151  

машини та 

обладнання 
0  0  0  0  0  0  

транспортні 

засоби 
50  33  0  0  50  33  

інші 0  0  0  0  0  0  

2. Невиробничого 

призначення: 
996  0  0  0  996  0  

будівлі та 

споруди 
996  0  0  0  996  0  

машини та 

обладнання 
0  0  0  0  0  0  

транспортні 

засоби 
0  0  0  0  0  0  

інші 0  0  0  0  0  0  

Усього 2248  1184  0  0  2248  1184  

Опис Строк корисної експлуатацiї будiвель i споруд - 20-80 рокiв, обладнання виробничого призначення 

- 12-15 рокiв, транспортних засобiв - 5-10 рокiв, інші - 4-10 років. Термін корисного використання 

по групах однорідних об'єктів основних засобів визначається комісією по прийманню основних 

засобів і затверджується керівництвом Товариства. Термін корисного використання основних 

засобів переглядається щорічно за наслідками річної інвентаризації. Основнi засоби кожної групи 

використовувались за своїм прямим призначенням, ступiнь використання обладнання - 48%. 

Виробничих потужностей достатньо.  

На кiнець звiтного року первiсна вартiсть основних засобiв дорівнює 1391 тис.грн. Сума 

накопиченої амортизацiї- 207 тис.грн. Залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець року 

складала 1184 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв - 14,9% первiсної вартостi. Ступiнь зносу 

споруд - 11,9%, первiсна вартiсть - 1307 тис.грн, сума накопиченої амортизацiї- 156 тис.грн; знос 

транспорту - 60,7%, первiсна вартiсть - 84 тис.грн, сума накопиченої амортизацiї- 51 тис.грн. 

Протягом року змiни в вартостi основних засобiв вiдбулись за рахунок нарахованої амортизацiї - 

109 тис.грн. та продажу будівлі, де знаходиться їдальня та гуртожиток - 955 тис.грн.  

Обмежень на використання майна Товариства немає. 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 

чистих активів (тис. 

грн)  

933 1663 

Статутний капітал 

(тис. грн.)  
782 782 



Скоригований 

статутний капітал 

(тис. грн)  

782 782 

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій 

НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення 

(стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", 

затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення 

вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + 

Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні 

зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів  

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(933.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного 

капіталу(782.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. 

Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на 

кiнець року. 

3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за 

користування коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку, у тому числі : Х 51.00 Х Х 

Короткостроковий кредит банку 

(овердрафт) 

10.12.2011 51.00 24.000 09.12.2013 

Зобов'язання за цінними паперами Х 0.00 Х Х 

у тому числі за облігаціями (за 

кожним випуском) : 

Х 0.00 Х Х 

 д/н 0.00 0.000 д/н 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 

Х 0.00 Х Х 

 д/н 0.00 0.000 д/н 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 

Х 0.00 Х Х 

 д/н 0.00 0.000 д/н 

За векселями (всього) Х 0.00 Х Х 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

Х 0.00 Х Х 

 д/н 0.00 0.000 д/н 

За фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

Х 0.00 Х Х 

Податкові зобов'язання Х 0.00 Х Х 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 

Х 0.00 Х Х 

Інші зобов'язання Х 2114.00 Х Х 

Усього зобов'язань Х 2165.00 Х Х 

Опис Станом на 31.12.2013 року до поточних зобов'язань на Пiдприємствi вiдносять: 

- короткостроковi кредити банкiв - 51 тис.грн 

- заборгованiсть за товари, роботи та послуги - 1883 тис. грн. 

- за одержаними авансами - 124 тис. грн.; 

- поточнi забезпечення - 4 тис. грн; 

- iншi поточнi зобов'язання становлять - 103 тис. грн., в тому числi (тис.грн): 



розрахунки з iншими кредиторами - 4 ; Розрахунки з пiдзвiтними особами - 99 

Станом на 31.12.2013 року довгострокових зобов'язань немає.  



XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата виникнення 

події 

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці 

новин 
Вид інформації 

1 2 3 

15.03.2013 19.04.2013 Відомості про проведення загальних зборів 

19.04.2013 19.04.2013 
Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента  



ІНФОРМАЦІЯ 

про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

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

1 2011 1 0 

2 2012 1 0 

3 2013 1 0 

 

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 (запишіть):  ні 

 

Який орган здійснював контроль за ходом 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 відсотків  
 

X 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу?  

 
Так Ні 

Підняттям карток  
 

X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 
 

Підняттям рук  
 

X 

Інше (запишіть):  ні 

 

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

 
Так Ні 

Реорганізація  
 

X 

Додатковий випуск акцій  
 

X 

Унесення змін до статуту  
 

X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  
 

X 

Прийняття рішення про зменьшення 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 (запишіть):  В звітному році позачергові 

загальні збори акціонерів не 

скликались 

 

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

(так/ні)  
Ні 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 
(осіб) 

Кількість членів наглядової ради  5 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві  0 

Кількість представників держави  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій  0 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  0 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
3 

 

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

 
Так Ні 

Стратегічного планування  
 

X 

Аудиторський  
 

X 

З питань призначень і винагород  
 

X 

Інвестиційний  
 

X 

Інші (запишіть)  нi не передбачено 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? 

(так/ні )  
Ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 
Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  
 

X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 

акцій   
X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  
 

X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 
 

Інше (запишіть)  ні 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства?  



 
Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  
 

X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  
 

X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  
 

X 

Відсутність конфлікту інтересів  
 

X 

Граничний вік  
 

X 

Відсутні будь-які вимоги  
 

X 

Інше (запишіть):  Членами наглядової ради не 

можуть бути особи, яким згiдно iз 

чинним законодавством України 

заборонено обiймати посади в 

органах управлiння господарських 

товариств. Член наглядової ради 

не може одночасно бути членом 

виконавчого або ревiзiйного 

органiв Товариства. 

 

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

своїми правами та обов'язками?  

 
Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства   
X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 

ознайомили з його правами та обов'язками   
X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту)   
X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було 

обрано нового члена  
X 

 

Інше (запишіть)  ні 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або 

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

посаду ревізора / ні) 

Так, створено 

ревізійну комісію 

 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  

 

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб  

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх 

трьох років? 1  

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 

кожного з цих питань?  

 

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 Так Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або 

бюджету  
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

виконавчого органу  
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради  
Так Так Ні Ні 

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії  Так Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

виконавчого органу  
Так Ні 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  
Так Так Ні Ні 

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?  

 

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) Ні 

 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 
Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X 
 

Положення про наглядову раду  X 
 

Положення про виконавчий орган (правління)  X 
 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  
 

X 

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )  X 
 

Положення про акції акціонерного товариства  
 

X 

Положення про порядок розподілу прибутку  
 

X 

Інше (запишіть):  ні 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 



 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах  

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

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 відсотків та 

більше статутного капіталу  

Ні Так Так Так Так 

Інформація про склад органів 

управління товариства  
Так Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 

документи  
Так Ні Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення  
Ні Ні Так Так Так 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства  
Так Ні Так Так Так 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?  

 
Так Ні 

Не проводились взагалі  
 

X 

Менше ніж раз на рік  
 

X 

Раз на рік  X 
 

Частіше ніж раз на рік  
 

X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 
Так Ні 

Загальні збори акціонерів  
 

X 

Наглядова рада  X 
 

Виконавчий орган  
 

X 

Інше (запишіть)  ні 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 

(так/ні) Ні 

 

З якої причини було змінено аудитора?  

 
Так Ні 



Не задовольняв професійний рівень  
 

X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  
 

X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  
 

X 

Інше (запишіть)  не змiнювали 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році?  

 
Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 
 

Наглядова рада  
 

X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  
 

X 

Стороння компанія або сторонній консультант  X 
 

Перевірки не проводились  
 

X 

Інше (запишіть)  ні 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?  

 
Так Ні 

З власної ініціативи  X 
 

За дорученням загальних зборів  
 

X 

За дорученням наглядової ради  
 

X 

За зверненням виконавчого органу  
 

X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів  
 

X 

Інше (запишіть)  ні 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 

наступних трьох років? 

 
Так Ні 

Випуск акцій  
 

X 

Випуск депозитарних розписок  
 

X 

Випуск облігацій  
 

X 

Кредити банків  X 
 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  
 

X 

Інше (запишіть)  ні 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
 



Так, плануємо розпочати переговори  
 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  X 

Не визначились  
 

 

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

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

 

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

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

 

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

управління? (так/ні) Ні 

 

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

управління вкажіть дату його прийняття: ;  

яким органом управління прийнятий: д/н  

Чи оприлюднена інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 

правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні 

укажіть, яким чином її оприлюднено: д/н 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

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

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року. д/н 

   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 

2014 | 01 | 

01 

Підприємство 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Шаргородське районне пiдприємство 

"Агромаш" 

за ЄДРПОУ 03567478 

Територія ВIННИЦЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 0525310100 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ 

МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ І ЧАСТИН 

КОНСТРУКЦІЙ  

за КВЕД 25.11  

Середня кількість 

працівників 
20 

 

Одиниця виміру: 

тис.грн.  

Адреса 

23500 Вiнницька область Шаргородський 

район, м.Шаргород, вул.Ленiна,272, т.(04344) 2-

25-03 
 



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" грудня 2013 р. 

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 01.01.2011 

I. Необоротні активи  

Нематеріальні активи 
1000 -- -- -- 

первісна вартість 1001 -- -- -- 

накопичена амортизація 1002 -- -- -- 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 -- -- -- 

Основні засоби 1010 2248 1184 2473 

первісна вартість 1011 2473 1391 2473 

знос 1012 225 207 -- 

Інвестиційна нерухомість 1015 -- -- -- 

Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- -- 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

1030 -- -- -- 

інші фінансові інвестиції 1035 -- -- -- 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- -- -- 

Відстрочені податкові активи 1045 -- -- -- 

Інші необоротні активи 1090 -- -- -- 

Усього за розділом I 1095 2248 1184 2473 

II. Оборотні активи  

Запаси 
1100 1040 660 998 

Виробничі запаси 1101 1040 660 998 

Поточні біологічні активи 1110 -- -- -- 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 596 1159 107 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 
1130 -- -- -- 

з бюджетом 1135 -- 49 -- 

у тому числі з податку на прибуток 1136 -- 40 -- 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 -- 46 2 

Поточні фінансові інвестиції 1160 -- -- -- 



Гроші та їх еквіваленти 1165 37 -- 1 

Рахунки в банках 1167 37 -- 1 

Витрати майбутніх періодів 1170 -- -- -- 

Інші оборотні активи 1190 -- -- -- 

Усього за розділом II 1195 1673 1914 1108 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 -- -- -- 

Баланс 1300 3921 3098 3581 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

І. Власний капітал 

Зареєстрований капітал  
1400 782 782 782 

Капітал у дооцінках 1405 -- -- -- 

Додатковий капітал 1410 -- -- -- 

Резервний капітал 1415 1 1 1 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 880 150 2030 

Неоплачений капітал 1425 -- -- -- 

Вилучений капітал 1430 -- -- -- 

Усього за розділом I 1495 1663 933 2813 

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов'язання 
1500 -- -- -- 

Довгострокові кредити банків 1510 62 -- -- 

Інші довгострокові зобов'язання 1515 -- -- -- 

Довгострокові забезпечення 1520 -- -- -- 

Цільове фінансування 1525 -- -- -- 

Усього за розділом II 1595 62 -- -- 

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків  
1600 -- 51 -- 

Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов'язаннями  
1610 63 -- -- 

товари, роботи, послуги 1615 1623 1883 344 

розрахунками з бюджетом 1620 18 -- 16 

у тому числі з податку на прибуток 1621 3 -- -- 

розрахунками зі страхування 1625 19 -- 27 

розрахунками з оплати праці 1630 264 -- 201 

Поточна кредиторська заборгованість за 

одержаними авансами 
1635 107 124 -- 



Поточні забезпечення 1660 17 4 57 

Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- -- 

Інші поточні зобов'язання 1690 85 103 123 

Усього за розділом IІІ 1695 2196 2165 768 

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними 

активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 

1700 -- -- -- 

Баланс 1900 3921 3098 3581 

 

Сума накопиченої амортизації основних засобів станом на 31.12.2013 року становить 207 тис. грн., 

залишкова вартість 1184 тис. грн. Накопичена амортизація становить 14,9 % первісної вартості 

основних засобів. Станом на 31.12.2013 року на підприємстві дебіторська заборгованість складає 

1254 тис. грн.  

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2013 року - 49 тис.грн, за 

товари, роботи, послуги - 1159 т.грн. Iнша поточна дебіторська заборгованість становить 46 тис. 

грн.  

Iнші оборотні активи станом на 31.12.2013 року, а це запаси становлять 660 тис. грн.  

Директор Паламарчук Володимир Григорович 

Головний бухгалтер Барецька Мар"яна Павлiвна 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 |01 |01 

Підприємство 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Шаргородське районне пiдприємство 

"Агромаш"  

за ЄДРПОУ 03567478 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 2014 рік 
 

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003  

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
  

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг)  
2000 1060 1292 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг)  
2050 (1452) (1062) 

Валовий:   

     прибуток  
2090 -- 230 

     збиток  2095 (392) (--) 

Інші операційні доходи  2120 432 111 

Адміністративні витрати  2130 (411) (825) 

Витрати на збут 2150 (--) (--) 

Інші операційні витрати  2180 (433) (165) 

Фінансовий результат від операційної діяльності:   

     прибуток  
2190 -- -- 

     збиток   2195 (804) (649) 

Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 

Інші фінансові доходи  2220 -- -- 

Інші доходи  2240 1076 -- 

Фінансові витрати  2250 (18) (13) 

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

Інші витрати  2270 (956) (--) 

Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток 
2290 -- -- 

збиток 2295 (702) (662) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -28 -14 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:   

     прибуток  
2350 -- -- 



     збиток  2355 (730) (676) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -- -- 

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 -- -- 

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 -- -- 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -- -- 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -730 -676 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 458 475 

Витрати на оплату праці 2505 491 495 

Відрахування на соціальні заходи 2510 196 176 

Амортизація 2515 109 112 

Інші операційні витрати 2520 643 727 

Разом 2550 1897 1985 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 3126760 3126760 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 3126760 3126760 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 ( 0.23346850) ( 0.21619820) 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 ( 0.23346850) ( 0.21619820) 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 -- -- 

 

Нерозподілений прибуток підприємства станом на 31.12.2013 року становить - 150 тис. грн., який 

сформувався за рахунок нерозподіленого прибутку станом на 31.12.2012 р. в розмірі 880 тис.грн, 

зменшеного на суму отриманого збитку за результатами господарської діяльності за 12 місяців 

2013 року в розмірі 730 тис. грн. 

Директор Паламарчук Володимир Григорович 

Головний бухгалтер Барецька Мар"яна Павлiвна 

   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 |01 | 01 



Підприємство 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Шаргородське районне пiдприємство 

"Агромаш" 

за ЄДРПОУ 03567478 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 2014 рік 
 

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 2428 2654 

Повернення податків і зборів 3005 -- -- 

у тому числі податку на додану вартість 3006 -- -- 

Цільового фінансування 3010 -- -- 

Інші надходження 3095 14 19 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 
3100 (1447) (1928) 

Праці 3105 (719) (448) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 (240) (184) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 (468) (137) 

Зобов'язання з податку на прибуток 3116 (71) (13) 

Зобов'язання з податку на додану вартість 3117 (311) (59) 

Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (86) (65) 

Інші витрачання 3190 (69) (52) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -501 -76 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 

3200 -- -- 

необоротних активів 3205 557 -- 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 -- -- 

дивідендів 3220 -- -- 

Надходження від деривативів 3225 -- -- 

Інші надходження 3250 -- -- 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 (--) (--) 

необоротних активів 3260 (--) (--) 

Виплати за деривативами 3270 (--) (--) 

Інші платежі 3290 (--) (--) 



Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 557 -- 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 

3300 -- -- 

Отримання позик 3305 106 390 

Інші надходження 3340 -- -- 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 (--) (--) 

Погашення позик 3350 181 265 

Сплату дивідендів 3355 (--) (--) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 (18) (12) 

Інші платежі 3390 (--) (--) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -93 113 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -37 37 

Залишок коштів на початок року 3405 37 -- 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -- -- 

Залишок коштів на кінець року 3415 -- 37 

 

Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi: (501) тис.грн 

Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi: 557 тис.грн - реалiзацiя необоротних активiв 

Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi: (93) тис.грн  

Чистий рух коштiв за звiтний перiод: (37) тис.грн  

Залишок коштiв на кiнець року : 0 тис.грн 

Директор Паламарчук Володимир Григорович 

Головний бухгалтер Барецька Мар"яна Павлiвна 

   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 01 | 01 

Підприємство 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Шаргородське районне пiдприємство 

"Агромаш" 

за ЄДРПОУ 03567478 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про власний капітал 

за 2014 рік 
 

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005  

Стаття 

Код 

рядк

а 

Зареєстрован

ий капітал 

Капітал 

у 

дооцінк

ах 

Додатков

ий 

капітал 

Резервн

ий 

капітал 

Нерозподілен

ий прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачен

ий капітал 

Вилучен

ий 

капітал 

Всьог

о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок 

року 

4000 782 -- -- 1 880 -- -- 1663 



Коригування: 

Зміна 

облікової 

політики 

4005 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Виправлення 

помилок 
4010 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Скоригован

ий залишок 

на початок 

року 

4095 782 -- -- 1 880 -- -- 1663 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний 

період 

4100 -- -- -- -- -730 -- -- -730 

Інший 

сукупний 

дохід за 

звітний 

період 

4110 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Розподіл 

прибутку: 

Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

4200 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрован

ого капіталу 

4205 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Відрахування 

до резервного 

капіталу 

4210 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Внески 

учасників : 

Внески до 

капіталу 

4240 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Погашення 

заборгованос

ті з капіталу 

4245 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення 

капіталу : 

Викуп акцій 

(часток) 

4260 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Перепродаж 

викуплених 

акцій 

(часток) 

4265 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Анулювання 

викуплених 

акцій 

(часток) 

4270 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення 

частки в 

капіталі 

4275 -- -- -- -- -- -- -- -- 



Інші зміни в 

капіталі 
4290 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Разом змін у 

капіталі 
4295 -- -- -- -- -730 -- -- -730 

Залишок на 

кінець року 
4300 782 -- -- 1 150 -- -- 933 

 

Статутний капiтал Товариства, на звiтну дату, сформовано i сплачено у розмiрi 781690 гривень, 

що складає 100% загального його розмiру. 

Резервний капiтал Товариства дорiвнює 1 тис.грн., що становить 0,0001% вiд статутного капiталу 

товариства. Неоплаченого та вилученого капiталу немає.  

Директор Паламарчук Володимир Григорович 

Головний бухгалтер Барецька Мар"яна Павлiвна 

 

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності  

Примiтки до фiнансової звiтностi за рiк, який закiнчився 31 грудня 2013 року. 

1. Загальна iнформацiя. 

Фiнансова звiтнiсть Пiдприємства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року затверджена 

керiвництвом Пiдприємства. 

Ключовим напрямком дiяльностi Пiдприємства є: виробництво будiвельних металевих 

конструкцiй i частин конструкцiй, яке орiєнтовано на вiтчизняних замовникiв, серед яких 

найбiльшими є ТОВ "Теплосервiс", СТОВ "Сiльгосптехнiка". На протязi звiтного перiоду змiн 

стосовно видiв дiяльностi, а також важливих подiй в розвитку, в тому числi злиття, подiл, 

приєднання, перетворення, видiлення не вiдбувалось. 

2. Облiкова полiтика. 

При пiдготовцi фiнансової звiтностi використовувались принципи наведенi нижче. 

Загальнi положення.  

Метою фiнансової звiтностi є представлення такої iнформацiї про фiнансовий стан, результати 

дiяльностi i грошовi потоки Товариства, яка була б корисною для користувачiв при прийняттi 

економiчних рiшень. 

Загальнi принципи складання фiнансової звiтностi: 

Нарахування, безперервнiсть дiяльностi, зрозумiлiсть, суттєвiсть, доцiльнiсть, надiйнiсть, 

справедливе представлення, нейтральнiсть, обачнiсть, повнота, спiвставнiсть, превалювання 

суттєвостi над формою. 

Наявнi обмеження при досягненнi доцiльностi та надiйностi iнформацiї: своєчаснiсть, баланс мiж 

вигодами i затратами, баланс мiж якiсними характеристиками. 

В процесi пiдготовки фiнансової звiтностi за МСФЗ використано функцiональну валюту - гривня 

України.  

Склад фiнансової звiтностi. 

Повний пакет фiнансової звiтностi включає: Баланс, Звiт про фiнансовi результати, Звiт про змiни 

у власному капiталi, Звiт про рух грошових коштiв, Примiтки, включаючи короткий опис суттєвих 

елементiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки. 

Сфера застосування.  

Дане Положення розроблено з метою складання фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдно до 

МСБО / МСФЗ.  

Перша фiнансова звiтнiсть Товариства, вiдповiдно МСФЗ (перший рiчний комплект фiнансової 

звiтностi, вiдносно пiдготовки якого робиться чiтка заява про повне дотримання МСФЗ) було 

складено за 2012 р.  

Критерiї визнання елементiв фiнансової звiтностi. 



Активи - ресурси, контрольованi Товариством, в результатi подiй минулих перiодiв, вiд яких 

Товариство очiкує отримання економiчної вигоди в майбутньому. 

Зобов'язання - поточна заборгованiсть компанiї, що виникла в результатi подiй минулих перiодiв, 

врегулювання якої призведе до вiдтоку з Товариства ресурсiв, що мiстять економiчну вигоду. 

Капiтал - частка, що залишається, в активах Товариства пiсля вирахування всiх її зобов'язань. 

Дохiд - прирiст економiчних вигод протягом звiтного перiоду, у виглядi притоку (або збiльшення) 

активiв або зменшення зобов'язань, що приводить до збiльшення капiталу, не пов'язаного з 

внесками власникiв. 

Витрати - зменшення економiчних вигод протягом звiтного перiоду, що вiдбувається у формi 

вiдтоку активiв або збiльшення зобов'язань, що ведуть до зменшення капiталу, не пов'язаного з 

його розподiлом мiж власниками (акцiонерами). 

Визнанню у фiнансовiй звiтностi пiдлягають тi елементи, якi: 

- Вiдповiдають визначенню одного з елементiв; 

- Вiдповiдають критерiям визнання. 

Критерiї визнання: 

Iснує вiрогiднiсть отримання або вiдтоку майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з об'єктом, що 

вiдповiдає визначенню елемента. 

Об'єкт має вартiсть або оцiнку, яка може бути достовiрно визначена. 

До спецiального розпорядження керiвника Товариства вважати всi активи, якi знаходяться у 

власностi Товариства, контрольованими i достовiрно оцiненими на пiдставi первинної вартостi 

вказаної в первинних документах на момент їх визнання. 

Вважати активами тi об'єкти, якi не використовуються в основнiй дiяльностi, але вiд яких 

очiкується отримання економiчних вигод у разi їх реалiзацiї третiм особам. 

Об'єкти, якi не признаються активами, затверджуються спецiальним розпорядженням керiвника 

Товариства. 

Основною базисною оцiнкою для елементiв фiнансової звiтностi, якщо не передбачено окремими 

МСФЗ, рахувати iсторичну вартiсть (собiвартiсть).  

Для складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ керiвництво проводить оцiнку активiв, 

зобов'язань, доходiв i витрат на основi принципу обачностi.  

Органiзацiя бухгалтерського облiку в Товариствi.  

Ведення бухгалтерського облiку i контролю покладається на бухгалтерiю Товариства, очолювану 

головним бухгалтером. В своїй роботi головний бухгалтер i спiвробiтники бухгалтерiї керуються 

Положенням про бухгалтерiю i затвердженими посадовими iнструкцiями, що визначають роздiл 

обов'язкiв i встановлюють ступiнь вiдповiдальностi кожного спiвробiтника. 

Бухгалтерський облiк Товариства ведеться вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський 

облiк i фiнансову звiтнiсть", Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, iнших нормативних 

актiв, регламентуючих ведення бухгалтерського облiку в Українi. 

Основнi засоби.  

Основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та 

збиткiв вiд знецiнення у випадку їх наявностi. Така вартiсть включає вартiсть замiни частин 

обладнання i витрати по позиках у разi довгострокових будiвельних проектiв, якщо виконуються 

критерiї їх капiталiзацiї. 

Наступнi витрати збiльшують балансову вартiсть активу або визнаються як окремий актив у разi, 

якщо iснує ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигод, i собiвартiсть об'єкта може бути 

достовiрно оцiнена. Балансова вартiсть складової частини об'єкта основних засобiв, яка була 

замiнена, списується на витрати. Iншi витрати, в тому числi витрати на поточний ремонт i технiчне 

обслуговування, вiдображаються в звiтi про фiнансовi результати по мiрi їх понесення. 

Амортизацiя основних засобiв вiдображається у звiтi про сукупний дохiд i нараховується 

прямолiнiйним методом протягом строку корисного використання окремих активiв. 

Основнi засоби, придбанi на умовах фiнансової оренди, амортизуються протягом очiкуваного 

термiну корисного використання на тих же умовах, як власнi основнi засоби, протягом термiну дiї 

вiдповiдного договору оренди. 

Основними засобами признаються матерiальнi активи Товариства, очiкуваний термiн корисного 



використання яких бiльше одного року, первинна вартiсть яких визначається залежно вiд класу 

бiльше 2500 грн., якi використовуються в процесi виробництва, надання послуг, здачi в оренду 

iншим сторонам, для здiйснення адмiнiстративних або соцiальних функцiй. 

Амортизацiя нараховується з моменту, коли об'єкт основних засобiв стає готовим для 

використання. Земля та об'єкти незавершеного будiвництва не амортизуються. 

Основнi засоби, призначенi для продажу, i вiдповiдають критерiям визнання враховуються 

вiдповiдно до МСФЗ 5. 

Списання ранiше визнаних основних засобiв або їх iстотного 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 витрати, що виникають в результатi списання 

активу (розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю 

активу), включаються до складу iнших доходiв / (витрат) звiту про сукупний дохiд за той звiтний 

рiк, в якому визнання активу було припинено. 

Нематерiальнi активи.  

Нематерiальнi активи, якi були придбанi окремо, при первiсному визнаннi, оцiнюються за 

первiсною вартiстю. Первiсною вартiстю нематерiальних активiв, придбаних в результатi 

об'єднання бiзнесу, є їх справедлива вартiсть на дату придбання. Пiсля первiсного визнання 

нематерiальнi активи облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої 

амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення. 

Керiвництво оцiнює строк корисного використання, щоб визначити, чи є вiн певним або 

невизначеним. 

Сума амортизацiї нематерiального активу, з визначеним строком корисного використання, 

систематично розподiляється протягом строку його корисного використання. Перiод i метод 

нарахування амортизацiї для нематерiального активу, з обмеженим строком корисного 

використання, переглядаються, як мiнiмум, в кiнцi кожного звiтного перiоду. 

Оренда.  

Оренда класифiкується як фiнансова оренда, коли за умов оренди передаються в основному всi 

ризики i вигоди, пов'язанi з експлуатацiєю активу, i оренда вiдповiдає одному з критерiїв визнання 

визначеному в МСБО 17 "Оренда".  

Всi iншi види оренди класифiкуються як операцiйна оренда.  

Активи, якi отримуються на умовах фiнансової оренди, признаються активами Товариства по 

найменшiй вартостi або справедливiй вартостi або дисконтованої вартостi мiнiмальних орендних 

платежiв на дату отримання. Вiдповiдна заборгованiсть включається в Баланс, як зобов'язання по 

фiнансовiй орендi, з роздiленням на довгострокову i короткострокову заборгованiсть. 

Фiнансовi витрати, визнаються з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Вiдсоток 

визначається на пiдставi вiдсотка, встановленого орендодавцем в договорi оренди або як ставка 

можливого залучення. Фiнансовi витрати включаються до звiту про фiнансовi результати протягом 

вiдповiдного перiоду оренди. 

Оренднi платежi по операцiйнiй орендi вiдображаються в звiтi про фiнансовi результати на 

пропорцiйно-тимчасовiй основi протягом вiдповiдного перiоду оренди.  

У разi надання в операцiйну оренду майна Товариства, суми, якi пiдлягають отриманню вiд 

орендаря, вiдображаються як iнший операцiйний дохiд в сумi нарахованих поточних платежiв.  

Фiнансовi активи. 

Фiнансовi активи, що знаходяться у сферi дiї МСФЗ (IAS) 39, класифiкуються вiдповiдно як 

фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток; 

позики та дебiторська заборгованiсть; iнвестицiї, утримуванi до погашення; фiнансовi активи, 

наявнi для продажу. Пiдприємство класифiкує свої фiнансовi активи при їх первiсному визнаннi. 

Фiнансовi активи, за винятком фiнансових активiв, що переоцiнюються за справедливою вартiстю 

через прибуток або збиток, спочатку визнаються за справедливою вартiстю, збiльшеною на 

безпосередньо пов'язанi з ними витрати по угодi. 

Фiнансовi активи Пiдприємства включають грошовi кошти i короткостроковi депозити, 

торговельну та iншу дебiторську заборгованiсть, позики та iншi суми до отримання. 

Подальша оцiнка фiнансових активiв наступним чином залежить вiд їх класифiкацiї. 



Позики i дебiторська заборгованiсть.  

Позики i дебiторська заборгованiсть є непохiдними фiнансовими активами з фiксованими або 

обумовленими платежами, що не котируються на активному ринку. Дебiторська заборгованiсть 

включає в себе торгову та iншу дебiторську заборгованiсть. Позики виданi є фiнансовими 

активами, якi виникли у Пiдприємства внаслiдок надання коштiв позичальнику. Дебiторська 

заборгованiсть класифiкується як торгова дебiторська заборгованiсть (виникаюча за реалiзованi в 

ходi здiйснення звичайної господарської дiяльностi товари i послуги) i неторгова (iнша) 

дебiторська заборгованiсть. У фiнансовiй звiтностi короткострокова дебiторська заборгованiсть 

оцiнюється i вiдображається по чистiй вартостi реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї дебiторської 

заборгованостi оцiнюється з урахуванням наданих знижок повернень товарiв i безнадiйної 

заборгованостi. Для вiдображення безнадiйної дебiторської заборгованостi Товариство створює 

резерв сумнiвних боргiв. Резерв створюється з використанням методу класифiкацiї дебiторiв за 

термiнами непогашення. Дебiторська заборгованiсть, по якiй термiн погашення прострочено бiльш 

нiж на 12 мiсяцiв, вважати сумнiвною.  

Iнвестицiї, утримуванi до погашення.  

Iнвестицiї з фiксованим термiном погашення, фiксованими платежами або платежами, якi 

пiдлягають визначенню, а також щодо яких керiвництво має реальнi намiри i можливiсть 

утримувати до погашення, iншi, нiж тi, якi вiдповiдають визначенню дебiторської заборгованостi 

та кредитiв, виданих Пiдприємством, класифiкуються як iнвестицiї, утримуванi до погашення. 

Такi iнвестицiї включаються до складу необоротних активiв, за винятком iнвестицiй, якi 

пiдлягають погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв з дати балансу i включаються до складу 

оборотних активiв. Iнвестицiї, утримуванi до погашення, облiковуються за амортизованою 

вартiстю. 

Припинення визнання.  

Визнання фiнансових активiв припиняється у разi, якщо термiн дiї контрактних прав на грошовi 

потоки вiд фiнансового активу закiнчується, або Пiдприємство передає всi значнi ризики i вигоди 

вiд володiння активом. 

Аванси виданi та iнша дебiторська заборгованiсть, яка не є фiнансовим активом.  

Аванси виданi вiдображаються за номiнальною вартiстю за вирахуванням накопичених збиткiв вiд 

знецiнення, iншi оборотнi активи вiдображаються за номiнальною вартiстю за вирахуванням 

накопичених збиткiв вiд знецiнення. 

Знецiнення авансiв виданих визнається за наявностi об'єктивних свiдчень того, що погашення всiєї 

суми заборгованостi не вiдбудеться у встановленi договором термiни, в тому числi при отриманнi 

iнформацiї про iстотнi фiнансовi ускладнення дебiтора, можливостi визнання дебiтора банкрутом 

або ймовiрностi реорганiзацiї дебiтора, при вiдмовi вiд постачання i тд 

Знецiнення активiв.  

Товариство вiдображає необоротнi активи у фiнансовiй звiтностi з урахуванням знецiнення, яке 

визначається вiдповiдно до МСБО 36. 

За наявностi ознак знецiнення активiв, Товариство визначає суму очiкуваного вiдшкодування 

активу. Сума очiкуваного вiдшкодування активу - це найбiльша з двох оцiнок: справедливої 

вартостi за мiнусом витрат на продаж i цiнностi використання. Якщо сума очiкуваного 

вiдшкодування менше балансової вартостi активу рiзниця признається збитками вiд знецiнення в 

звiтi про фiнансовi результати з одночасним зменшенням балансової вартостi активу до суми, яку 

буде вiдшкодовано. 

Специфiка дiяльностi Товариства припускає враховувати все Пiдприємство, як Одиницю 

генеруючу грошовi потоки, тому знецiнення окремого активу, у разi вiдсутностi ознак знецiнення 

Одиницi в цiлому в звiтностi не вiдображається. 

Витрати по позиках.  

Товариство для складання фiнансової звiтностi застосовує базовий пiдхiд до облiку витрат по 

позиках, вiдображений в МСБО 23. 

Витрати по позиках (процентнi i iншi витрати, понесенi у зв'язку iз залученням позикових засобiв) 

признаються як витрати того перiоду, в якому вони понесенi, з вiдображенням в звiтi про 

фiнансовi результати. 



Запаси. 

Собiвартiсть придбаних у третiх осiб запасiв складається з вартостi придбання i iнших витрат, 

безпосередньо пов'язаних з їх придбанням. 

Собiвартiсть послуг, товарiв i готової продукцiї складається з прямих матерiальних витрат, прямих 

витрат на оплату працi, iнших прямих витрат i розподiлених загальновиробничих витрат.  

Вартiсть послуг та готової продукцiї вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за фактичною 

собiвартiстю.  

Виникаюча побiчна продукцiя враховується за можливою цiною реалiзацiї i її вартiсть 

вiднiмається з вартостi основного продукту. 

Запаси вiдображаються у фiнансовiй звiтностi по найменшiй з двох оцiнок: собiвартостi або чистої 

вартостi реалiзацiї.  

Чиста собiвартiсть реалiзацiї для незавершеного виробництва i готової продукцiї на складi 

визначається по окремих найменуваннях. 

У тому випадку, коли чиста вартiсть реалiзацiї сировини i матерiалiв нижче собiвартостi, а цiна 

реалiзацiї готової продукцiї не змiнилася, зниження вартостi сировини i матерiалiв в звiтностi не 

вiдображається.  

Грошовi кошти i їх еквiваленти.  

Грошовi кошти Товариства включають грошовi кошти в банках, наявнi грошовi кошти в касах, 

грошовi документи i еквiваленти грошових коштiв, не обмеженi у використаннi. 

Iноземна валюта.  

Фiнансова звiтнiсть Товариства складається в нацiональнiй валютi України (гривнi), що є 

функцiональною. 

Господарськi операцiї, що проводяться в iноземнiй валютi при первинному визнаннi 

вiдображаються у функцiональнiй валютi по курсу Нацiонального Банку України (НБУ) на дату 

здiйснення операцiї. 

На дату складання фiнансової звiтностi згiдно МСБО 21 всi монетарнi статтi, що враховуються в 

iноземнiй валютi перераховуються i вiдображаються в Балансi по курсу НБУ на дату складання 

звiтностi. 

Курсовi рiзницi, що виникають при перерахунку вiдображаються пiдсумком, що пiдсумовується, в 

звiтi про фiнансовi результати того перiоду, в якому вони виникли. 

Зобов'язання i резерви.  

Облiк i визнання зобов'язань i резервiв в Товариствi здiйснюється вiдповiдно до МСБО 37. 

Зобов'язання, класифiкуються на довгостроковi (термiн погашення понад 12 мiсяцiв) i поточнi 

(термiн погашення до 12 мiсяцiв). 

Довгостроковi зобов'язання (окрiм вiдкладених податкiв на прибуток) вiдображаються залежно вiд 

виду або по тiй, що амортизується, або по дисконтованiй вартостi. 

Поточна кредиторська заборгованiсть визначається i вiдображається в Балансi по первиннiй 

вартостi, яка дорiвнює справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг.  

Резерви визнаються, якщо Товариство в результатi певної подiї у минулому має юридичнi або 

фактичнi зобов'язання, для врегулювання яких, з бiльшою мiрою вiрогiдностi, буде потрiбно вiдтiк 

ресурсiв i якi можна оцiнити з достатньою надiйнiстю. 

Товариство визнає як резерви - резерв вiдпусток, який формується щомiсячно виходячи з фонду 

оплати працi i розрахункового оцiночного коефiцiєнта. Коефiцiєнт розраховується виходячи з 

даних попереднiх звiтних перiодiв з урахуванням поправки на iнформацiю звiтного перiоду.  

Товариство визнає умовнi зобов'язання, виходячи з їх критерiїв визнання, покладаючись на оцiнку 

вiрогiдностi їх виникнення i сум погашення, отриманої вiд експертiв. 

Винагороди працiвникам.  

Всi винагороди працiвникам в Товариствi визнаються як поточнi, вiдповiдно до МСБО 19. 

В процесi господарської дiяльностi Товариство сплачує обов'язковi внески до Державних фондiв 

соцiального страхування за своїх працiвникiв, в розмiрi передбаченому Законодавством України. 

Визнання доходiв i витрат. 

Доходи Товариства признаються на основi принципу нарахування, коли iснує впевненiсть, що в 

результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод, а сума доходу може бути 



достовiрно визначена. 

Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї признається, тодi, коли фактично здiйснений перехiд вiд продавця 

до покупця значних ризикiв, переваг i контроль над активами (товар вiдвантажений i право 

власностi передано) i дохiд вiдповiдає всiм критерiям визнання вiдповiдно до МСБО 18. 

Особливих умов визнання доходу вiд реалiзацiї готової продукцiї вiдповiдно до полiтики 

Товариства не передбачено. 

У разi надання Товариством послуг з виконання робiт, обумовлених контрактом, протягом 

встановленого перiоду, дохiд признається в тому звiтному перiодi, в якому наданi послуги i 

розраховується на основi загальної вартостi контракту i вiдсотка виконання. 

Процентний дохiд признається в тому перiодi, до якого вiн вiдноситься виходячи з принципу 

нарахування. 

Дохiд вiд дивiдендiв визнається, коли виникає право акцiонерiв на отримання платежу. 

Витрати, пов'язанi з отриманням доходу, визнаються одночасно з вiдповiдним доходом. 

Витрати по податку на прибуток.  

Витрати по податку на прибуток визначаються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi 

Товариства вiдповiдно до МСБО 12.  

Витрати по податку на прибуток, вiдображенi в звiтi про фiнансовi результати, складаються з сум 

поточного i вiдстроченого податку на прибуток.  

Поточний податок на прибуток визначається виходячи з податкового прибутку за рiк, 

розрахованого за правилами податкового законодавства України. 

Вiдстрочений податок визнається в сумi, яка, як очiкується, буде сплачена або вiдшкодована у 

зв'язку з наявнiстю рiзницi мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань, вiдображених у 

фiнансовiй звiтностi i вiдповiдними податковими базами активiв i зобов'язань. Вiдстроченi 

податки на прибуток розраховуються по тимчасових рiзницях з використанням балансового 

методу облiку зобов'язань. 

Вiдстроченi податковi активи i зобов'язання розраховуються по податкових ставках, якi, як 

очiкуються, будуть застосованi в перiодi, коли будуть реалiзованi активи або погашенi на основi 

податкових ставок, що дiяли на звiтну дату або про введення яких в дiю в найближчому 

майбутньому було достовiрно вiдомо за станом на звiтну дату. 

Вiдстроченi податковi активи вiдображаються тiльки в тому випадку, якщо iснує вiрогiднiсть того, 

що наявнiсть майбутнього податкового прибутку дозволить реалiзувати вiдстроченi податковi 

активи або якщо вони зможуть бути зарахованi в рахунок iснуючих вiдкладених податкових 

зобов'язань. 

Власний капiтал.  

Статутний капiтал, включає внески засновникiв. Сума перевищення справедливої вартостi 

вилучених коштiв над номiнальною вартiстю частки засновника вiдображається як емiсiйний 

дохiд. 

Товариство визнає резервний капiтал у складi власного капiталу, сформованого вiдповiдно до 

Статуту Пiдприємства. 

Товариство нараховує дивiденди акцiонерам, i визнає їх як зобов'язання на звiтну дату тiльки в 

тому випадку, якщо вони були оголошенi до звiтної дати включно. 

Порядок розподiлу накопиченого прибутку встановлюється Зборами акцiонерiв. 

Сегменти.  

Товариство через свої технологiчнi особливостi i практику органiзацiї виробництва, що склалася, 

займається одним видом дiяльностi. Тому господарсько-галузевi сегменти не видiленi. 

Географiчнi сегменти можуть бути видiленi по ознаках покупцiв i представляються в звiтному 

перiодi в тому випадку, якщо об'єм реалiзацiї iноземним покупцям перевищує 10 % всього доходу 

вiд реалiзацiї. 

У разi розширення масштабiв дiяльностi Товариств i появi нових видiв виробництва або послуг 

Товариство представлятиме фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ 8 "Операцiйнi сегменти". 

Пов'язанi особи.  

Товариство визначає пов'язаних осiб вiдповiдно до ознак, якi приводяться в МСБО. 

Товариство розкриває iнформацiю щодо пов'язаних осiб у примiтках до фiнансової звiтностi. Пiд 



час розгляду кожного можливого випадку вiдносин пов'язаних сторiн, увага має бути спрямована 

на суть цих вiдносин, а не просто на юридичну форму. Правила взаємостосункiв з покупцями i 

особливостi формування цiни реалiзацiї регламентуються Положенням про цiноутворення, 

затвердженого керiвництвом Товариства. 

Подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати.  

Керiвництво Товариства визначає порядок, дату пiдписання фiнансової звiтностi i осiб 

уповноважених пiдписувати звiтнiсть. 

При складаннi фiнансової звiтностi Товариство враховує подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати i 

вiдображає їх у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО 10. 

Форми фiнансової звiтностi. Товариство складає та подає фiнансову звiтнiсть у формах 

затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України за № 73 вiд 07.02.2013 року. 

3. Стандарти, якi були випущенi, але ще не набули чинностi. 

Застосовувана облiкова полiтика вiдповiдає принципам минулого звiтного перiоду, з урахуванням 

нових стандартiв, МСФЗ поправок та iнтерпретацiй, дiючих на 1 сiчня 2014 року. 

Нижче наводяться стандарти та iнтерпретацiї, якi були випущенi, але ще не набули чинностi на 

дату випуску фiнансової звiтностi. Пiдприємство має намiр застосовувати цi стандарти з дати їх 

вступу в силу. 

МСФЗ (IAS) 32 "Фiнансовi iнструменти: подання". Поправки щодо взаємозалiку фiнансових 

активiв i фiнансових зобов'язань; роз'яснює значення фрази "зараз володiє юридично закрiпленим 

правом на здiйснення взаємозалiку". Поправки описують, як правильно застосовувати критерiї 

взаємозалiку в МСФЗ (IAS) 32 щодо систем розрахункiв, в рамках яких використовуються 

механiзми неодночасно валових платежiв. Поправки набувають чинностi для рiчних звiтних 

перiодiв, що починаються 1 сiчня 2014 року або пiсля цiєї дати. 

МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" - "Класифiкацiя та оцiнка". МСФЗ (IFRS) 9, випущений 

за результатами першого етапу проекту Ради з МСФЗ по замiнi МСФЗ (IAS) 39, застосовується 

щодо класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань, як вони визначенi в 

МСФЗ (IAS) 39. Стандарт набирає чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 

2015 року або пiсля цiєї дати. В ходi подальших етапiв Рада з МСФЗ розгляне облiк хеджування та 

знецiнення фiнансових активiв. Застосування першого етапу МСФЗ (IFRS) 9 зробить вплив на 

класифiкацiю i оцiнку фiнансових активiв, але не зробить впливу на класифiкацiю та оцiнку 

фiнансових зобов'язань. Пiдприємство оцiнить вплив цього стандарту на вiдповiднi суми у 

фiнансовiй звiтностi в ув'язцi з iншими етапами проекту пiсля їх публiкацiї. 

Щорiчнi удосконалення МСФЗ. Наведенi нижче удосконалення набули чинностi для рiчних 

звiтних перiодiв, що почалися 1 сiчня 2013 року, i не зроблять впливу на фiнансову звiтнiсть: 

МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi". Дане 

удосконалення роз'яснює, що компанiя, яка припинила застосовувати МСФЗ в минулому i 

вирiшила або зобов'язана знову складати звiтнiсть згiдно МСФЗ, має право застосовувати МСФЗ 

(IFRS) 1 повторно. Якщо МСФЗ (IFRS) 1 не застосовується повторно, компанiя повинна 

ретроспективно перерахувати фiнансову звiтнiсть так нiби вона нiколи не припиняла 

застосовувати МСФЗ. 

МСФЗ (IAS) 1 "Подання фiнансової звiтностi". Дане удосконалення роз'яснює рiзницю мiж 

додатковою порiвняльною iнформацiєю, що надається на основi, i мiнiмумом необхiдної 

порiвняльної iнформацiї. Як правило, мiнiмально необхiдною порiвняльною iнформацiєю є 

iнформацiя за попереднiй звiтний перiод. 

МСФЗ (IAS) 16 "Основнi засоби". Дане удосконалення роз'яснює, що основнi запаснi частини i 

допомiжне обладнання, що задовольняють визначенню основних засобiв, не є запасами. 

4. Основнi засоби. 

Рух основних засобiв за рiк, який закiнчився 31 грудня 2013 року i 31 грудня 2012 року, було 

представлено наступним чином:Групи основних засобiв Первiсна вартiсть станом на 31 грудня 

2012 року Придбання на протязi звiтного перiоду Вибуття на протязi звiтного перiоду Первiсна 

вартiсть станом на 31 грудня 2013 року 

Будинки i споруди 2 389 - (1 082) 1 307 

Транспортнi засоби 84 - - 84 



Разом: 2 473 - (1 082) 1 391 

Групи основних засобiв Знос станом на 31 грудня 2012 року Нарахування на протязi звiтного 

перiоду Вибуття на протязi звiтного перiоду Знос станом на 31 грудня 2013 року 

Будинки i споруди 191 92 (127) 156 

Транспортнi засоби 34 17 - 51 

Разом: 225 109 (127) 207 

В т.ч. переданих за договорами операцiйної оренди: 

Групи основних засобiв Первiсна вартiсть станом на 31 грудня 2013 року Нараховано зносу за 

2013 рiк Строк оренди Сума майбутнiх мiнiмальних орендних платежiв за рiк з ПДВ 

Будинки та споруди 68 3 12 мiсяцiв 23 

Групи основних засобiв, якi на 31 грудня 2013 року i 31 грудня 2012 року виступили 

забезпеченням довгострокових та короткострокових кредитiв були представленi наступним 

чином:Групи основних засобiв Балансова вартiсть забезпечення на 31 грудня 2013 року Балансова 

вартiсть забезпечення на 31 грудня 2012 року 

Будинки та споруди --- 996 

Транспортнi засоби --- --- 

Разом: --- 996 

5. Запаси. 

Запаси на 31 грудня 2013 року i 31 грудня 2012 року були представленi наступним чином: 

Перелiк запасiв 31 грудня2013 року Резерв знецiнення запасiв станом на 31 грудня 2013 року 31 

грудня 2012 року Резерв знецiнення запасiв станом на 31 грудня 2012 року 

Сировина i матерiали - - 43 - 

Паливо - - 18 - 

Запаснi частини 660 - 979 - 

Разом: 660 - 1 040 - 

Будь яких коригувань, з приводу змiни вартостi запасiв на звiтну дату, Товариство не проводило, 

резерв знецiнення запасiв не створювався iз-за вiдсутностi таких. Всi запаси, якi облiковуються на 

балансi оцiнюються за первiсною вартiстю.  

6. Торгiвельна дебiторська заборгованiсть. 

Торгiвельна дебiторська заборгованiсть на 31 грудня 2013 року i 31 грудня 2012 року була 

представлена наступним чином:Назва статтi 31 грудня2013року 31 грудня2012 року 

Торгiвельна дебiторська заборгованiсть 424 596 

Дебiторська заборгованiсть за реалiзованi основнi засоби 735 - 

Разом: 1 159 596 

Iз загальної суми торгiвельної дебiторської заборгованостi станом на 31 грудня 2013 року 735 тис. 

грн. або 63,42 % ( заборгованiсть за реалiзованi основнi засоби ) припадає на долю найбiльш 

значимого дебiтора - Територiальне управлiння Державної судової адмiнiстрацiї України в 

Вiнницькiй областi. 

7. Податки до вiдшкодування та передоплати за податками. 

Податки до вiдшкодування та передоплати за податками на 31 грудня 2013 року i 31 грудня 2012 

року, були представленi наступним чином:Назва статтi 31 грудня2013 року 31 грудня 

2012 року 

Розрахунки з податку на додану вартiсть 2 - 

В т.ч., якi будуть врахованi у зменшення податкових зобов'язань в рамках даного податку в 

наступних звiтних перiодах 2 - 

Авансовi платежi з податку на прибуток 40 - 

Iншi податки до вiдшкодування та передоплати за податками 7 - 

Разом: 49 - 

8. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть. 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на 31 грудня 2013 року i 31 грудня 2012 року, була 

представлена наступним чином:Назва статтi 31 грудня2013 року 31 грудня2012 року 

Розрахунки за заробiтною платою 42 - 

Розрахунки за пенсiйним забезпеченням 4 - 



Разом: 46 - 

9. Грошовi кошти. 

Грошовi кошти на 31 грудня 2013 року i 31 грудня 2012 року, були представленi наступним 

чином:Назва статтi 31 грудня2013 року 31 грудня2012 року 

Грошовi кошти в банках у нацiональнiй валютi - 37 

Грошовi кошти в касi - - 

Разом: - 37 

10. Склад статей звiту про рух грошових коштiв. 

Iншi надходження грошових коштiв за 2013 рiк та 2012 рiк представленi наступним чином: 

Назва статтi 2013рiк 2012 рiк 

Розрахунки по соцiальному страхуванню 5 18 

Iншi 9 1 

Всього: 14 19 

Iншi витрачання грошових коштiв за 2013 рiк та 2012 рiк представленi наступним чином: 

Назва статтi 2013рiк 2012 рiк 

Розрахунки за банкiвськi послуги 33 - 

Розрахунки з iншими дебiторами 5 3 

Розрахунки з пiдзвiтними особами 5 37 

Сплата штрафiв 13 - 

Iншi витрачання 13 12 

Всього: 69 52 

11. Статутний капiтал. 

Станом на 31.12.2013 року, згiдно п.7.1, 7.2 Статуту ПАТ "Шаргородське РП "Агромаш" (з 

останнiми змiнами та доповненнями), зареєстрованого Шаргородською районною державною 

адмiнiстрацiєю Вiнницької областi за № 1 172 105 0008 000480 вiд 02.08.2010 року, розмiр 

Статутного капiталу становить 781 690 гривень, який подiлено на 3 126 760 простих iменних 

акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 гривень кожна. Статутний капiтал станом на 31.12.2012 року 

сформовано i сплачено у розмiрi 781 690 гривень, що складає 100% загального його розмiру. 

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 30.09.2010 року пiд № 93/02/1/10, видане Вiнницьким 

територiальним управлiнням ДКЦПФР 30.09.2010 року, на загальну вартiсть випуску за номiналом 

781 690 гривень. Форма iснування - бездокументарна. 

Акцiонери, частки яких у статутному фондi перевищують 10% на 31 грудня 2013 року i 31 грудня 

2012 року представленi наступним чином: 

Назва акцiонера Частка в % статутному капiталi на 31.12.2013 року Кiлькiсть акцiй на 31.12.2013 

року Частка в % статутному капiталi на 31.12.2012 року Кiлькiсть акцiй на 31.12.2012 року 

Паламарчук Володимир Григорович 63,1404 1 974 250 63,1404 1 974 250 

12. Довгостроковi зобов'язання. 

Довгостроковi зобов'язання на 31 грудня 2013 року i 31 грудня 2012 року представленi наступним 

чином:Назва статтi 31 грудня 2013 року 31 грудня 2012 року 

Iнша довгостроковi зобов'язання( позика) - 125 

Поточна частина iнших зобов'язань (-) - (63) 

Всього довгостроковi зобов'язання: - 62 

Довгостроковi позики в розрiзi термiнiв погашення на 31 грудня 2013 року i 31 грудня 2012 року 

представленi наступним чином:Термiн погашення 31 грудня 2013 року 31 грудня 2012 р 

До 1 року ( поточна частина) - 63 

Вiд 1 до 2 рокiв - 50 

Вiд 2 до 3 рокiв - 12 

Всього: - 125 

Довгостроковi позики в розрiзi валют на 31 грудня 2013 року i 31 грудня 2012 року представленi 

наступним чином:Назва статтi 31 грудня 2013 року 31 грудня 2012 року 

Довгостроковi позики в гривнях - 125 

Процентнi ставки по довгострокових позиках на 31 грудня 2013 року i 31 грудня 2012 року 

представленi наступним чином:Кредит 31 грудня 2013 року 31 грудня 2012 року 



Довгостроковi позики в гривнях - 6% 

Процентнi ставки по довгострокових позиках є фiксованими.  

13. Короткостроковi кредити банкiв. 

Короткостроковi кредити банку на 31 грудня 2013 року i 31 грудня 2012 року представленi 

наступним чином:Назва статтi 31 грудня 2013 року 31 грудня 2012 року 

Овердрафт в гривнях 51 - 

Короткостроковi банкiвськi кредити в розрiзi термiнiв погашення на 31 грудня 2013 року i 31 

грудня 2012 року представленi наступним чином:Термiн 31 грудня 2013року31 грудня 2012 р 

До 3 мiсяцiв 51 - 

14. Торгiвельна кредиторська заборгованiсть. 

Торгiвельна кредиторська заборгованiсть на 31 грудня 2013 року i 31 грудня 2012 року були 

представленi наступним чином: Назва статтi 31 грудня2013 року 31 грудня2012 року 

Торгiвельна кредиторська заборгованiсть 1 883 1 623 

15. Iншi поточнi зобов'язання. 

Iншi поточнi зобов'язання на 31 грудня 2013 року i 31 грудня 2012 року представлено наступним 

чином: Назва статтi 31 грудня2013 року 31 грудня2012 року 

Розрахунки з iншими дебiторами (Алiменти) 4 3 

Розрахунки з пiдзвiтними особами 99 82 

Всього: 103 85 

16. Операцiї з пов'язаними сторонами. 

Кiлькiсть управлiнського персоналу за рiк, який закiнчився 31 грудня 2013 року та 31 грудня 2012 

року складає 1 людина. 

Витрати на заробiтну плату вищого керiвництва за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року i 31 

грудня 2012 року, були представленi наступним чином:Назва статтi За 2013 рiк За 2012 р 

Заробiтна плата 48 27 

Премiї i бонуси - - 

Єдиний соцiальний внесок 20 10 

Разом: 68 37 

17. Вiдстроченi податковi активи / зобов'язання, витрати з податку на прибуток. 

Вiдповiдно до облiкової полiтики Товариства, вiдстроченi податковi активи вiдображаються 

тiльки в тому випадку, якщо iснує вiрогiднiсть того, що наявнiсть майбутнього податкового 

прибутку дозволить реалiзувати вiдстроченi податковi активи або якщо вони зможуть бути 

зарахованi проти iснуючих вiдкладених податкових зобов'язань. Товариство на протязi 2011-2013 

рокiв отримало суттєвi збитки вiд ведення господарської дiяльностi. Тимчасовi податковi рiзницi 

Товариством не визначались, так як за оцiнками керiвництва, не iснує вiрогiдностi отримання в 

майбутньому прибутку, достатнього для вiдшкодування понесених збиткiв. Об'єкт оподаткування 

з податку на прибуток має позитивне значення лише завдяки доходу, отриманого вiд реалiзацiї 

основних засобiв. Податок на прибуток за 2013 рiк, нарахований Товариством становить 28 тис. 

грн.  

18. Змiна нарахованих резервiв. 

Нарахування (використання) резервiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року i 31 грудня 2012 

року було представлено наступним чином: 

Назва резерву Резерв станом на 31 грудня 2012 року Нарахування резерву на протязi звiтного 

перiоду Використання (зменшення) резерву на протязi звiтного перiоду Резерв станом на 31 

грудня 2013 року 

Резерви пiд забезпечення виплат вiдпусток персоналу 17 57 (70) 4 

19. Дохiд вiд реалiзацiї. 

Дохiд вiд реалiзацiї за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року i 31 грудня 2012 року, був 

представлений таким чином: За 2013 рiк За 2012 рiк 

Дохiд вiд реалiзацiї робiт, послуг 1 060 1 292 

20. Собiвартiсть реалiзацiї в розрiзi елементiв. 

Собiвартiсть реалiзацiї в розрiзi елементiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року i 31 грудня 

2012 року представлена наступним чином:Назва статтi Станом на 31.12.2013 року Станом на 



31.12.2012 року 

Матерiальнi затрати 458 473 

Заробiтна плата та пов'язанi з нею витрати 464 497 

Амортизацiя 82 90 

Послуги стороннiх органiзацiй 437  

Iншi 11 2 

Всього: 1 452 1 062 

21. Склад iнших операцiйних доходiв та витрат. 

Iншi операцiйнi доходи та витрати за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року i 31 грудня 2012 року 

представленi наступним чином:Назва статтi Станом на 31 грудня 2013 року Станом на 31 грудня 

2012 року Сума доходу Сума витрат Сума доходу Сума витрат 

Реалiзацiя оборотних активiв 400 (399) 67 (66) 

Операцiйна оренда 19 (3) - - 

Штрафи, пенi - (5) - - 

Вiдшкодування ранiше спис. активiв 13 - 28 - 

Iншi невиробничi витрати - (26) 16 (99) 

Всього iншi операцiйнi доходи (+) 432 - 111 - 

Всього iншi операцiйнi витрати (-) - (433) - (165) 

До складу iнших доходiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року i 31 грудня 2012 року 

включено дохiд вiд реалiзацiї необоротних активiв, до складу iнших витрат їх балансову вартiсть. 

22. Адмiнiстративнi витрати. 

Адмiнiстративнi витрати за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року i 31 грудня 2012 року 

представленi наступним чином:Назва статтi За 2013 рiк За 2012 рiк 

Матерiальнi затрати 3 2 

Заробiтна плата та пов'язанi з нею витрати 222 174 

Амортизацiя 24 22 

Послуги стороннiх органiзацiй 149 579 

Витрати на ремонт i технiчне обслуговування  

Витрати по податках 5  

Iншi витрати 8 48 

Всього: 411 825 

23. Витрати по амортизацiї основних засобiв. 

Витрати по амортизацiї основних засобiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року i 31 грудня 

2012 року представленi наступним чином:Назва статтi За 2013 рiк За 2012 рiк 

Собiвартiсть реалiзацiї 82 90 

Витрати на збут 24 22 

Iншi операцiйнi витрати 3 - 

Всього: 109 112 

24. Дивiденди. 

В 2013 роцi рiшення про виплату дивiдендiв за 2012 рiк зборами акцiонерiв не приймалось. 

25. Умовнi i контрактнi зобов'язання. 

Економiчна ситуацiя.  

Основна дiяльнiсть Пiдприємства здiйснюється в Українi. Закони та iншi нормативнi акти, якi 

впливають на дiяльнiсть Пiдприємств в Українi, можуть пiдлягати змiнам за невеликий промiжок 

часу. Як наслiдок цього, активи i операцiйна дiяльнiсть Товариства можуть пiдлягати ризику у 

випадку в будь - яких несприятливих змiн в полiтичному та економiчному середовищi. 

Оподаткування.  

В результатi нестабiльного економiчного середовища в Українi контролюючi органи України 

придiляють все бiльше уваги дiловим кругам. В зв'язку з цим, податкове законодавство постiйно 

змiнюється. Крiм того наявнi випадки його непослiдовного застосування, трактування i виконання, 

що може привести до додаткових нарахувань зобов'язань, штрафiв та пенi. 

Пенсiйнi та iншi зобов'язання.  

Вiдповiдно до Законодавства України, Товариство зобов'язане вiдраховувати та сплачувати до 



бюджету вiдповiдний вiдсоток вiд заробiтної плати та нараховувати на фонд оплати працi єдиний 

соцiальний внесок. 

На протязi 2013 та 2012 рокiв Товариство нараховувало зобов'язання з додаткових пенсiйних 

виплат по пiльгових категорiях працiвникiв, якi вийшли на пенсiю. 

26. Управлiння фiнансовими ризиками. 

Товариство не є фiнансовою компанiєю, тому використовує фiнансовi iнструменти по мiрi їх 

необхiдностi для забезпечення своєї господарської дiяльностi, а не для отримання доходу. В 

процесi господарської дiяльностi Товариством використовувались такi фiнансовi iнструменти: 

грошовi кошти та їх еквiваленти, поворотна фiнансова допомога, дебiторська заборгованiсть, 

кредиторська заборгованiсть. 

Товариство схильне до ризикiв, в зв'язку з використанням фiнансових iнструментiв: кредитного 

ризику, ризику лiквiдностi i ринковому ризику. В даному поясненi наведена iнформацiя про 

схильнiсть Товариства кожному iз вказаних ризикiв, про цiлi Товариства, полiтицi i процедурах 

оцiнки даних ризикiв i управлiння ризиками. 

а) кредитний ризик - це ризик фiнансового збитку, в зв'язку з невиконанням клiєнтом або 

контрагентом по фiнансовому iнструменту своїх зобов'язань по вiдповiдному договору. 

Балансова вартiсть фiнансових активiв представляє максимальну величину, схильну до кредитного 

ризику. 

Максимальний рiвень кредитного ризику станом на 31 грудня 2013 року i 31 грудня 2012 року 

склав:Фiнансовi активи Станом на 31 грудня 2013 року Станом на 31 грудня 2012 року 

Грошовi кошти та їх еквiваленти - 37 

Торговельна дебiторська заборгованiсть , нетто 1 159 596 

Попереднi оплати - - 

Iнша неторговельна дебiторська заборгованiсть. 46 - 

Всього: 1 205 633 

Схильнiсть Товариства до кредитного ризику по вiдношенню до торговельної дебiторської 

заборгованостi в першу чергу залежить вiд особливостей кожного контрагента. Полiтика 

Товариства по управлiнню кредитними ризиками полягає в систематичнiй роботi з дебiторами: 

аналiз платоспроможностi, контроль за своєчаснiстю погашення боргiв. 

Станом на 31 грудня 2013 року торгiвельна дебiторська заборгованiсть за термiнами виникнення: 

Днiв 0-60 61-90 91-365 резерв Всього: 

Балансова вартiсть торговельної дебiторської заборгованостi 735 307 117 - 1 159 

б) ризик лiквiдностi - це ризик того, що Товариство не зможе виконати свої фiнансовi зобов'язання 

в момент настання строкiв їх погашення. Управлiння лiквiднiстю полягає в тому, щоб забезпечити, 

наскiльки можливо постiйну наявнiсть у Товариства лiквiдностi для виконання своїх зобов'язань в 

строк (як в звичайних умовах, так i в нестандартних ситуацiях), не допускаючи можливостi 

виникнення неприйнятних збиткiв або ризику втрати репутацiї. 

Метою Товариства є пiдтримка рiвноваги мiж постiйним фiнансуванням i гнучкiстю використання 

коштiв банкiвських кредитiв i розрахункiв з постачальниками. 

Вiдповiдно до планiв Товариства, його потреби в обiгових коштах задовольняються за рахунок 

надходження грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Товариство не залучає кредитнi 

ресурси. Надходжень вiд операцiйної дiяльностi не достатньо для своєчасного погашення 

зобов'язань. 

Ризик лiквiдностi станом на 31 грудня 2013 року i 31 грудня 2012 року: 

Назва статтi Балансова вартiсть на 31.12.2013року Балансова вартiсть на 31.12.2012 р 

Торгiвельна дебiторська заборгованiсть, нетто 1 159 596 

Грошовi кошти та їх еквiваленти - 37 

Попереднi оплати - - 

Iнша неторгiвельна дебiторська заборгованiсть 46 - 

Торгiвельна кредиторська заборгованiсть (1 883) (1 623) 

Аванси отриманi (124) (107) 

Позики (51) (125) 

Iнша кредиторська заборгованiсть (107) (403) 



Всього: (960) (1 625) 

Станом на 31.12.2013 року короткостроковi зобов'язання Товариства перевищують його 

короткостроковi активи на 960 тис. грн., станом на 31.12.2012 року короткостроковi зобов'язання 

перевищували короткостроковi активи на 1 625 тис. грн. 

в) ринковий ризик - це ризик того, що змiни ринкових показникiв, таких як обмiннi курси валют i 

ставки процента, негативно вплинуть на величину прибутку Товариства або на величину вартостi 

наявних у нього фiнансових iнструментiв. 

Мета управлiння ринковим ризиком полягає в управлiннi схильностi Товариства валютному 

ризику, а також контролю за тим, щоб його величина находилась в допустимих нормах. 

г) валютний ризик - ризик змiни вартостi фiнансового iнструмента в зв'язку з коливаннями 

обмiнних курсiв валют. 

Керiвництво не використовує похiднi фiнансовi iнструменти для хеджування валютних ризикiв i 

не проводить офiцiйної полiтики по розподiлу ризикiв мiж зобов'язаннями в тiй чи iншiй iноземнiй 

валютi. В перiоди залучення нових позик i кредитiв керiвництво використовує власнi оцiнки для 

прийняття рiшень тому, яка валюта зобов'язань буде бiльш сприятлива для Товариства на протязi 

запропонованого перiоду до дати погашення. 

Допущення якi застосовувались при оцiнцi справедливої вартостi фiнансових iнструментiв i 

оцiнки наступного визнання. 

Справедлива вартiсть фiнансового iнструменту - це вартiсть, по якiй фiнансовий iнструмент може 

бути придбаний при проведенi господарської операцiї мiж добре досвiдченими сторонами, 

бажаючими провести таку операцiю, незалежно один вiд одного, крiм випадкiв, пов'язаних зi 

змушеним продажем або лiквiдацiєю. В зв'язку з вiдсутнiстю ринку для бiльшої частини 

фiнансових iнструментiв, для визначення їх справедливої вартостi Товариство змушене 

використовувати розрахунковi способи оцiнки, якi враховують економiчнi умови i специфiчнi 

ризики, пов'язанi з конкретним iнструментом. Представленi оцiнки можуть не вiдображати суми, 

якi Товариство могло б отримати при фактичнiй реалiзацiї наявного в неї пакету тих чи iнших 

фiнансових iнструментiв. 

Станом на 31 грудня 2013 року i 31 грудня 2012 року Товариством використовувались наступнi 

методи i припущення при розрахунку справедливої вартостi кожного виду фiнансових 

iнструментiв, для яких це є можливим, а також оцiнки їх наступного визнання: 

- основнi засоби - справедливу вартiсть станом на 01.01.2011 року було визнано на пiдставi 

незалежної експертної оцiнки. Пiсля визнання об'єкта активом та встановлення справедливої 

вартостi, їх собiвартiсть вiдображається за мiнусом накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд 

зменшення корисностi. Балансова вартiсть основних засобiв в достатнiй мiрi вiдображає їх 

справедливу вартiсть. 

- грошовi кошти та їх еквiваленти - для короткострокових фiнансових iнструментiв балансова 

вартiсть в достатнiй мiрi вiдображає їх справедливу вартiсть. 

- основна та iнша дебiторська заборгованiсть - балансова вартiсть основної та iншої дебiторської 

заборгованостi та попередньої оплати виданої, представляє собою розумну оцiнку їх справедливої 

вартостi. Резерв пiд сумнiвну дебiторську заборгованiсть Товариством не створювався, так як 

вiдповiдно до облiкової полiтики резерв створюється з використанням методу класифiкацiї 

дебiторiв за перiодами непогашення. Оцiночнi коефiцiєнти визначаються з використанням 

iнформацiї попереднiх звiтних перiодiв i враховуючи чинники наявностi об'єктивних свiдчень 

того, що Товариство не зможе стягнути дебiторську заборгованiсть. На дату Балансу вiдсутнi будь 

- якi докази сумнiвностi представленої дебiторської заборгованостi. 

- основна та iнша кредиторська заборгованiсть, фiнансова допомога отримана - балансова вартiсть 

основної та iншої кредиторської заборгованостi представляє собою розумну оцiнку її справедливої 

вартостi. 

Нестабiльнiсть на фiнансових ринках. 

Економiчна та полiтична кризи в Українi призвели до нестабiльностi на фiнансовому ринку. 

Ситуацiя зниження лiквiдностi може мати негативний вплив на кредиторiв Товариства, що в свою 

чергу може вiдобразитися на їх платоспроможностi. Погiршення умов по вiдношенню до 

кредиторiв може вплинути на прогнозованi керiвництвом грошовi потоки, а також оцiнку 



можливого знецiнення фiнансових та iнших активiв Товариства. На пiдставi доступної, на даний 

момент, iнформацiї керiвництво використало найбiльш вiрнi допущення для оцiнки фiнансових 

ризикiв. 

27. Управлiння капiталом. 

Керiвництво Товариства притримується полiтики забезпечення стабiльної бази капiталу, яка б 

дозволить пiдтримувати довiру iнвесторiв, кредиторiв i ринку, а також забезпечувати майбутнiй 

розвиток бiзнесу. 

В процесi управлiння капiталом, метою Товариства є: збереження здатностi Товариства 

дотримуватися принципу безперервностi дiяльностi для забезпечення доходiв акцiонерам i вигiд 

iншим зацiкавленим сторонам та пiдтримання оптимальної структури капiталу . 

На протязi року пiдходи Товариства до управлiння капiталом не змiнювались. Товариство не є 

об'єктом зовнiшнiх регулятивних вимог по вiдношенню до капiталу. 

 

Голова правлiння ________________________ 

 

 

Головний бухгалтер ________________________ 

 

.  

.  

.  



XVI. Текст аудиторського висновку (звіту) 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма 

"Надійність" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 

облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 

32473281 

Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

м. Вінниця, вул.. Хмельницьке шосе 2, кім. 400а. 

Номер та дата видачі свідоцтва про 

включення до Реєстру аудиторських фірм 

та аудиторів, виданого Аудиторською 

палатою України 

3630 

15.07.2005 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата 

видачі та строк дії свідоцтва про внесення 

до реєстру аудиторських фірм, які можуть 

проводити аудиторські перевірки 

професійних учасників ринку цінних 

паперів 

д/н 

д/н 

д/н 

д/н 

д/н 

Текст аудиторського висновку (звіту) 
 

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)щодо фінансової звітності Публічного Акціонерного Товариства 

"Шаргородське районне підприємство "Агромаш" станом на 31.12.2013 року Аудиторський висновок (звіт 

незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Ми провели аудит фінансової звітності Публічного Акціонерного 

Товариства "Шаргородське районне підприємство "Агромаш", що додається, яка включає: Баланс станом на 

31.12.2013 року, Звіт про фінансові результати, Звіт про зміни у власному капіталі, Звіт про рух грошових коштів за 

рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки. 

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність. Управлінський персонал несе відповідальність за 

складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності 

та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити 

складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. 

Відповідальність аудитора. Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі 

результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти 

вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання 

достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання 

аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та розкриття інформації у фінансовій звітності. 

Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності 

внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього 

контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою 

розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності 

внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової 

політики, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання 

фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої 

думки. Підстава для висловлення умовно - позитивної думки. У зв'язку з тим, що нас було призначено аудиторами 

ПАТ "Шаргородське районне підприємство "Агромаш" після 31 грудня 2013 року, ми не мали можливості бути 

присутніми при проведенні інвентаризації запасів на початок звітного періоду або впевнитися щодо кількості запасів 

іншим способом. Оскільки залишок запасів на початок періоду впливає на визначення результатів операцій, ми не 

змогли визначити, чи потрібні коригування результатів операцій та суми накопиченого чистого прибутку на 

01.01.2013 року. Наша аудиторська думка щодо фінансової звітності за період, що закінчився 31 грудня 2012 року, 

була відповідно модифікована. Наша думка, щодо фінансової звітності за звітний період також модифікована 

внаслідок можливого впливу цього питання на порівнянність даних за 2013 рік і відповідних показників. Умовно - 

позитивна думка. На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі "Підстава для 

висловлення умовно - позитивної думки", фінансова звітність ПАТ "Шаргородське районне підприємство "Агромаш", 

відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Товариства станом на 31.12.2013 року та його 

фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних 

стандартів фінансової звітності. Розкриття інформації відповідно до вимог рішення ДКЦПФРУ від 29.09. 2011 року за 

№ 1360 1.Основні відомості про акціонерне товариство Повне найменування Публічне акціонерне товариство 

"Шаргородське районне підприємство "Агромаш" Код за єдиним державним реєстром підприємств та організацій 

України 03567478 Організаційно - правова форма 230 - Акціонерне товариство Місцезнаходження 23500, Вінницька 

обл., Шаргородський район, м. Шаргород, вул. Леніна, буд 272 Дата останньої державної реєстрації 02.08.2010 року 



Орган, що видав свідоцтво Шаргородська районна державна адміністрація Вінницької області Телефакс (04344)2-25-

03, 2-19-98, 2-11-93, 2-22-35 Основні види діяльності 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин 

конструкцій 25.21 Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення 43 21 Електромонтажні роботи 43.22 

Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 49.41 Вантажний автомобільний транспорт 33.20 

Установлення та монтаж машин і устаткування 2. Чисті активи станом на 31.12.2013 року дорівнюють 933 тис. грн., 

що більше розміру статутного капіталу Підприємства. Тобто чисті активи Підприємства відповідають вимогам ч.3 ст. 

155 Цивільного Кодексу України. 3. Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та 

іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФРУ аудиторами не виявлено. 

4. Під час аудиту фінансової звітності станом на 31.12.2013 року було встановлено факт виконання Товариством 

правочину на суму 10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. 

Порядок виконання даного правочину відповідає вимогам ст. 70 Закону України "Про акціонерні Товариства". 5. 

Корпоративне управління - це обраний Підприємством спосіб самоврядування, що є покликанням забезпечувати 

захист прав фінансово зацікавлених осіб, до яких відносяться передусім акціонери, працівники і кредитори. Таке 

управління являє собою комплексну систему внутрішніх і зовнішніх механізмів, спрямованих на оптимізацію 

структури агентських відносин з метою досягнення справедливого балансу між інтересами власників капіталу, 

ефективними інвестиційними процесами та необхідним зростанням вартості Підприємства. Також у рамках 

корпоративного управління визначається, яким чином інвестори здійснюють контроль за діяльністю менеджменту, 

яку відповідальність несуть менеджери перед інвесторами. На Підприємстві відсутній документ, який би розкривав 

принципи та механізми застосування корпоративного управління. Розподіл прав та обов'язків між органами 

Товариства та його учасниками, стосовно управління та прийняття рішень відбувається відповідно до Статуту. 

Система внутрішнього аудиту, це спеціальна система (суб'єкт контролю) в системі управління, який повною мірою 

незалежний від структурних підрозділів в системі управління і здійснює заходи по попередженню, прогнозуванню та 

усуненню ризиків для бізнесу в інтересах власників Товариства. Документом, який встановлює статус внутрішнього 

аудиту на Підприємстві, визначає права доступу до документації, персоналу та фізичних активів у рамках виконання 

завдання і визначає обсяг і зміст діяльності внутрішнього аудиту, є Положення про службу внутрішнього аудиту. 

Такий документ на Підприємстві відсутній, в штатному розкладі не передбачено посади внутрішнього аудитора. 6. 

Відповідно до МСА 240, аудитор несе відповідальність за отримання достатньої впевненості у тому, що фінансова 

звітність в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки. Через властиві обмеження 

аудиту існує неминучий ризик того, що деякі суттєві викривлення фінансової звітності можна не виявити навіть у 

тому разі, якщо аудит належно спланований і виконується відповідно до МСА. Нами було виконано процедури, для 

отримання інформації, яка використовується під час ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого викривлення внаслідок 

шахрайства на рівні фінансової звітності та на рівні тверджень для класів операцій, залишків на рахунках і розкриття 

інформації. 7. Основні відомості про аудиторську фірму. Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Аудиторська фірма "Надійність" Код ЄДРПОУ 32473281 Місцезнаходження: м. Вінниця, вул.. Хмельницьке шосе 2, 

кім. 400а. Реєстраційні дані: ТОВ "Аудиторська фірма "Надійність" Зареєстроване Виконавчим Комітетом Вінницької 

Міської Ради 15.04.2003р. за №1 174 105 0002 001530 Номер та дата видачі свідоцтва про внесення в Реєстр 

аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги Свідоцтво №3630 видане рішенням Аудиторської 

палати України від 15.07.05р. за №151, термін дії свідоцтва до 14.07.2015 року. Свідоцтво про відповідність системи 

контролю якості № 0142, видане на підставі рішення АПУ від 29.09.2011 р. № 239/4 Керівник Манько Надія 

Федорівна Інформація про аудитора Сертифікат Аудитора-Серія А №004407 виданий на підставі рішення 

аудиторської палати України від 30 листопада 2000р. за №96, термін дії -30 листопада 2014 р. Контактний телефон 

(0432) 66 02 45 Директор Аудиторської фірми "Надійність" Н.Ф.Манько м. Вінниця 05 березня 2014 р.  

 


