
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про 

розкриття інформації емітентами цінних паперів.  

Директор       Паламарчук В.Г. 

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

М.П. 
19.04.2018 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2017 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акцiонерне товариство "Шаргородське районне пiдприємство "Агромаш" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Код за ЄДРПОУ 

03567478 

4. Місцезнаходження 

23500, Вінницька обл., Шаргородський район, м.Шаргород, вул.Героїв Майдану,272 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(04344)21998, (04344)21193 

6. Електронна поштова адреса 

agromash25@ukr.net 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 17.04.2018 

 (дата) 

2. Річна інформація опублікована 

у Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" №75(2828) 
  

19.04.2018 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
  (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://sharagromash.at.ua/ в мережі Інтернет 18.04.2018 

  (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 відсотками 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 (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом 

звітного періоду 
 

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів X 

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

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

заінтересованість 
 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

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

звітного періоду 
X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

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

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за 

іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 
 



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

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

іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 

 

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

іпотечних активів до складу іпотечного покриття 
 

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

інших активів на кінець звітного періоду 
 

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

складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року 
 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними 

договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які 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. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску 

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

33. 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) 
 

34. 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 2016 та в 2016 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. похiднi цiннi 

папери у зв"язку з тим, що товариством такi цiннi папери не випускались; 8. iнформацiя про викуп 

власних акцiй протягом звiтного року у зв"язку з тим, що Товариство не здiйснювало викуп та продаж 

ранiше викуплених власних акцiй протягом звiтного року; 9. похiднi цiннi папери, у зв"язку з тим, що 

товариством такi цiннi папери не випускались; 10. обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв 

продукцiї, у зв"язку з тим що цей додаток Товариством не заповнюється; 11. собiвартiсть реалiзованої 

продукцiї, у зв"язку з тим що цей додаток Товариством не заповнюється; 12. особливу iнформацiю, що 

виникала протягом звiтного року, у зв"язку з тим, що така iнформацiя не виникала; 13. забезпечення 

випуску боргових цiнних паперiв у зв"язку з тим, що такi цiннi папери не випускались; 14. вiдомостi 

щодо пунктiв 18-28, 30, 32 у зв"язку з тим, що цi додатки товариством не заповнюються; 15. Таблицi 

«Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв», «Iнформацiя 

про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є 

заiнтересованiсть» в звiтi вiдсутнi у зв’язку з вiдсутнiстю таких правочинiв. 

 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

Приватне 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) 

Вінницька обл. 

5. Статутний капітал (грн) 

781690 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 

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

(національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

10 

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

25.11 ВИРОБНИЦТВО БУДIВЕЛЬНИХ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦIЙ I ЧАСТИН КОНСТРУКЦIЙ" 

43.21 ЕЛЕКТРОМОНТАЖНI РОБОТИ" 

25.21 ВИРОБНИЦТВО РАДIАТОРIВ I КОТЛIВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ" 

10. Органи управління підприємства 

Ця iнформацiя 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 вiддiлення 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 будiвельних металевих конструкцiй 035810 14.05.2012 

Державна 

архiтектурно-

будiвельна 

iнспекцiя 

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 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

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 

21050УКРАЇНА 

м.Вiнниця, 

вул.Гоголя,10 

0 

Органiзацiя орендарiв 

Шаргородського 

районного пiдприємства 

"Агромаш" 

03567478 

23500УКРАЇНА 

м.Шаргород, 

вул.Ленiна,272 

0 

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій (часток, 

паїв), які належать 

засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

Учасниками (акцiонерами) Товариства є фiзичнi особи, громадяни України в 

кiлькостi 332 особи. 
100 

Усього 100 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада* 

Директор 

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

Паламарчук Володимир Григорович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

д/н 

4) рік народження** 

1954 



5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

45 

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

Останнi 5 рокiв голова правлiння ПрАТ "Шаргородське РП "Агромаш" 

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

08.04.2014 термiн необмежений 

9) Опис 

Змiни на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувались.  

Директор має повноваження: 1. здiйснювати керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства, що передбачає 

його вiдповiдальнiсть за реалiзацiю цiлей, стратегiї та полiтики Товариства. 2. органiзовувати виконання 

рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства. 3. вирiшувати всi питання, пов'язанi з 

керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї 

Загальних зборiв та Наглядової ради товариства та передбаченi Статутом та iншими внутрiшнiми 

документами Товариства. 4. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, 

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

iншими документами повноважень самостiйно вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; 6. 

вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 7. отримувати справедливу 

винагороду за виконання функцiй Директора Товариства. Обов"язки Директора: 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. 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 у Товариствi 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 Директора, особам, якi не мають доступу до такої 

iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8) своєчасно надавати 

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

Винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, протягом звiтного року не отримував, з/плата склала 

39392,53 грн.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Попереднiми посадами, що обiймав останнi 5 рокiв є: голова правлiння ПАТ "Шаргородське РП 

"Агромаш", директор ПАТ "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. 

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

представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член наглядової ради 

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

Губелюк Вiталiй Якович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

д/н 

4) рік народження** 



1948 

5) освіта** 

Середня спецiальна 

6) стаж роботи (років)** 

45 

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

З 01.10.2010 р. по 27.02.2015 р. ПАТ “Шаргородське РП “Агромаш”, водiй; з 27.02.2015 р. по теперiшнiй 

час пенсiонер.  

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

28.04.2017 3 роки 

9) Опис 

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 отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. Iншими посадами, що обiймала протягом останнiх 5 рокiв були: з 01.10.2010 р. по 

27.02.2015 р. ПАТ “Шаргородське РП “Агромаш”, водiй; з 27.02.2015 р. по теперiшнiй час пенсiонер. 

Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. 

Вiдповiдно до рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Шаргородське РП “Агромаш” вiд 

28.04.2017р. (Протокол № 1 вiд 28.04.2017р.) Губелюк Вiталiй Якович обраний на посаду члена Наглядової 

ради строком на 3 роки. Акцiями не володiє. Обрана особа є представником акцiонера Паламарчука 

Володимира Григоровича.  

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

представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Голова наглядової ради 

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

Дудко Володимир Леонтiйович 



3) ідентифікаційний код юридичної особи 

д/н 

4) рік народження** 

1961 

5) освіта** 

середня-спецiальна, закiнчив Вiнницький полiтехнiчний технiкум, рiк закiнчення 1980, спецiальнiсть 

парагенераторнi та паротрубнi установки теплових електростанцiй, квалiфiкацiя технiк-теплотехнiк 

6) стаж роботи (років)** 

37 

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

Останнi 5 рокiв головний iнженер ПрАТ "Шаргородське РП "Агромаш". 

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

28.04.2017 3 роки 

9) Опис 

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. 

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.  

Iншими посадами, що обiймав протягом останнiх 5 рокiв були: головний iнженер ПАТ "Шаргородське РП 

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

Вiдповiдно до рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Шаргородське РП “Агромаш” вiд 

28.04.2017р. (Протокол № 1 вiд 28.04.2017р.) та рiшення Наглядової ради вiд 28.04.2017р. (Протокол 

28042017/1 вiд 28.04.2017р.) Дудко Володимир Леонтiйович обраний на посаду голови Наглядової ради 

строком на 3 роки.  

Акцiями не володiє. Обрана особа є представником акцiонера Паламарчука Володимира Григоровича. 

Вiдповiдно до рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Шаргородське РП “Агромаш” вiд 

28.04.2017р. (Протокол № 1 вiд 28.04.2017р.) у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi 

припиненi повноваження голови Наглядової ради Сас Валентини Анатолiївни (посадова особа не надала 

згоди на розкриття своїх паспортних даних). Часткою у статутному капiталi не володiє. Перебувала на 

посадi з 08.04.2014р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадови злочини не має.  

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

представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член наглядової ради 

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

Пасiчник Iван Миколайович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

д/н 

4) рік народження** 

1961 

5) освіта** 

середня, проф..-технiчна, закiнчив Мазурiвське СПТУ 

6) стаж роботи (років)** 

38 

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

Останнi 5 рокiв водiй ПрАТ "Шаргородське РП "Агромаш". 

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

28.04.2017 3 роки 

9) Опис 



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.  

Iншими посадами, що обiймав протягом останнiх 5 рокiв були: водiй ПАТ "Шаргородське РП "Агромаш". 

Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає.  

Вiдповiдно до рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Шаргородське РП “Агромаш” вiд 

28.04.2017р. (Протокол № 1 вiд 28.04.2017р.) Пасiчник Iван Миколайович переобраний на посаду члена 

Наглядової ради строком на 3 роки.  

Акцiями не володiє. Обрана особа є представником акцiонера Паламарчука Володимира Григоровича. 

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

представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Головний бухгалтер 

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

Добровольська Iрина Миколаївна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

д/н 

4) рік народження** 

1985 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

10 

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

завiдуюча сектором Жмеринської ОДПI. З 20.05.2014 р. головний бухгалтер ПАТ "Шаргородське РП 

"Агромаш" 



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

20.05.2014 Термiн не обмежений 

9) Опис 

Змiни на посадi протягом звiтного року не вiдбувались.  

Головний бухгалтер здiйснює свої повноваження вiдповiдно посадової iнструкцiї. Обов`язки головного 

бухгалтера полягають у 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.  

Винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, протягом звiтного року не отримувала, з/плата склала 

43280,72 грн.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Iншими посадами, що обiймала протягом останнiх 5 рокiв були: головний державний податковий 

iнспектор, начальник вiддiлу ДПI у Шаргородському районi, головний державний податковий iнспектор, 

завiдуюча сектором Жмеринської ОДПI, головний бухгалтер ПАТ "Шаргородське РП "Агромаш". За 

сумiсництвом обiймає посаду головного бухгалтера ТОВ "Теплосервiс", яке знаходиться за адресою: 

Вiнницька обл., м.Шаргород, вул. Ленiна, 272 та головного бухгалтера СТОВ "Сiльгосптехнiка", яке 

знаходиться за адресою: Вiнницька обл., м. Шаргород, вул. Ленiна, 272. 

Акцiями не володiє. 

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

представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові посадової 

особи або повне 

найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи 

Кількість 

акцій (шт.) 

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 

Директор 
Паламарчук Володимир 

Григорович 
д/н 1974250 63.14043930458 1974250 0 0 0 

Член 

наглядової 

ради 

Губелюк Вiталiй Якович  д/н 0 0 0 0 0 0 

Голова 

наглядової 

ради 

Дудко Володимир 

Леонтiйович 
д/н 0 0 0 0 0 0 

Член 

наглядової 

ради 

Пасiчник Iван 

Миколайович 
д/н 0 0 0 0 0 0 

Головний 

бухгалтер 

Добровольська Iрина 

Миколаївна 
д/н 0 0 0 0 0 0 

Усього 1974250 63.14043930458 1974250 0 0 0 



VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / 

Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств) 

Найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи* 
Місцезнаходження 

Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної кількості 

акцій (у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

привілейовані 

іменні 

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

(штук) 

Від загальної кількості 

акцій (у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

привілейовані 

іменні 

Паламарчук Володимир Григорович 1974250 63.14043930458 1974250 0 

Усього 1974250 63.14043930458 1974250 0 

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

реєстрацію юридичної особи. 

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



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X  

Дата 

проведення 
28.04.2017 

Кворум 

зборів** 
99.898 

Опис 

Порядок денний:  

1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 

2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборiв. 

3. Прийняття рiшення з питань проведення загальних зборiв, затвердження регламенту 

роботи загальних зборiв. 

4. Визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних 

зборах акцiонерiв. 

5. Звiт Директора про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за 2016 рiк, прийняття 

рiшення за наслiдками розгляду звiту.  

6. Звiт Наглядової ради за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.  

7. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк.  

8. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2016 рiк. 

9. Прийняття рiшення про змiну типу Товариства з публiчного акцiонерного товариства на 

приватне акцiонерне товариство. 

10. Прийняття рiшення про змiну найменування Публiчного акцiонерного товариства 

"Шаргородське районне пiдприємство “Агромаш" на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ШАРГОРОДСЬКЕ РАЙОННЕ ПIДПРИЄМСТВО “АГРОМАШ". 

11. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї з метою 

приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України “Про 

акцiонернi товариства”.  

12. Визначення осiб, уповноважених на пiдписання Статуту Товариства у новiй редакцiї та 

здiйснення усiх дiй, пов’язаних з державною реєстрацiєю Статуту Товариства у новiй 

редакцiї. 

13. Внесення змiн до внутрiшнiх положень Товариства: Положення про Загальнi збори, 

Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган, шляхом викладення їх 

у новiй редакцiї.  

14. Прийняття рiшення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.  

15. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.  

16. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради. 

Визначення особи уповноваженої на пiдписання вiд iменi Товариства договорiв з членами 

Наглядової ради. 

17. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi 

можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого 

рiшення. Визначення особи уповноваженої на укладання (пiдписання) значних правочинiв  

Пропозицiї щодо перелiку питань порядку денного не надходило. Всi питання порядку 

денного зборами розглянутi i по кожному питанню прийнято вiдповiдне рiшення:  

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ 

1. Обрати лiчильну комiсiю у складi голова лiчильної комiсiї Cлободянюк Анатолiй 

Васильович, члени лiчильної комiсiї Марцинишен Володимир Iванович, Гуменюк Анатолiй 

Олександрович. Повноваження лiчильної комiсiї припиняються пiсля складання протоколу 

про пiдсумки голосування.  

2. Обрати Головою загальних зборiв – Дудко Володимир Леонтiйович, Секретарем 

загальних зборiв – Пасiчник Iван Миколайович. 

3. Регламент проведення Загальних зборiв акцiонерiв - виступаючi з питань порядку 

денного до 10 хвилин; запитання, вiдповiдi на запитання - до 3 хвилин. Питання порядку 

денного розглядати без перерви, перерву зробити на час пiдведення пiдсумкiв голосування. 

Голосування на Загальних зборах – таємне та проводиться з використанням бюлетенiв.  

4. Бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї при 

здiйснення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах та наданнi таким 

акцiонерам бюлетенiв для голосування.  



5. Затвердити звiт Директора про пiдсумки фiнансово – господарської дiяльностi за 2016 

рiк.  

6. Затвердити звiт Наглядової ради за 2016 рiк.  

7. Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2016 рiк. 

8. Затвердити порядок покриття збиткiв Товариства.  

9. Змiнити тип Товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне 

товариство. 

10. Змiнити найменування Публiчного акцiонерного товариства "Шаргородське районне 

пiдприємство “Агромаш" на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ШАРГОРОДСЬКЕ РАЙОННЕ ПIДПРИЄМСТВО “АГРОМАШ". 

11. Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.  

12. Уповноважити Голову загальних зборiв Дудка Володимира Леонтiйовича, Секретаря 

загальних Пасiчника Iвана Миколайовича та Директора ПАТ "Шаргородське районне 

пiдприємство “Агромаш" Паламарчука Володимира Григоровича пiдписати Статут 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШАРГОРОДСЬКЕ РАЙОННЕ 

ПIДПРИЄМСТВО “АГРОМАШ" у новiй редакцiї.  

Визначити Дудко Володимира Леонтiйовича уповноваженою особою на вчинення усiх дiй, 

пов’язаних з державною реєстрацiєю Статуту Товариства у новiй редакцiї. 

13. Внести змiни до внутрiшнiх положень Товариства: Положення про Загальнi збори, 

Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган, шляхом викладення їх 

у новiй редакцiї.  

14. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складi: Сас Валентина 

Анатолiївна, Дудко Володимир Леонтiйович, Пасiчник Iван Миколайович. 

15. Наглядова рада Товариства обрана у складi: Дудко Володимир Леонтiйович, Пасiчник 

Iван Миколайович, Губелюк Вiталiй Якович. 

16. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради. Визначити 

Генерального директора Товариства уповноваженою особою на пiдписання вiд iменi 

Товариства договорiв з членами Наглядової ради. 

17. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не бiльш як одного року з 

дати прийняття цього рiшення Загальними зборами значних правочинiв предметом 

(характером) яких є:  

- одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов’язань),  

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших 

договорiв забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або 

забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб; 

- договорiв купiвлi-продажу майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права 

вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу;  

При цьому гранична сукупна вартiсть попередньо схвалених Загальними зборами 

акцiонерiв значних правочинiв не може перевищувати суму 1 мiльйон грн.  

Надати повноваження на укладання та пiдпис таких правочинiв директору Приватного 

акцiонерного товариства "ШАРГОРОДСЬКЕ РАЙОННЕ ПIДПРИЄМСТВО “АГРОМАШ" 

Паламарчуку Володимиру Григоровичу. 

По всiм питанням голосували: 

“ЗА”- 1 974 250 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; 

“ПРОТИ” - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; 

“УТРИМАВСЯ”- 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; 

“КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI”- 0 

голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися 

для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; 

“КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ 

НЕДIЙСНИМИ” - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, 

якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі. 

** У відсотках до загальної кількості голосів. 



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 Акціонерне товариство  

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 04071 УКРАЇНА Київська Подiльський район, м. Київ, вул. 

Нижнiй Вал,17/8 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

рiшення №2092 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

01.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 591-04-04 

Факс (044) 482-52-14 

Вид діяльності здiйснення депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної 

дiяльностi центрального депозитарiю цiнних паперiв 

Опис ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" здiйснює дiяльнiсть 

вiдповiдно до "Правил Центрального депозитарiю цiнних 

паперiв", затверджених рiшенням Наглядової ради ПАТ 

"Нацiональний депозитарiй України" (протокол вiд 04.09.2013 

№4) та зареєстрованих НКЦПФР 01.10.2013 рiшення №2092 зi 

Змiнами, затвердженими рiшенням НКЦПФР № 443 вiд 

08.04.2014 р. 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 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма 

"Надiйнiсть" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 32473281 

Місцезнаходження 21036 УКРАЇНА Вінницька 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 

щодо числових показникiв та розкриття iнформацiї у примiтках 

до фiнансової звiтностi. Вибiр процедур базується на 

професiйному судженi аудитора, включаючи оцiнку ризикiв 

суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства 

або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає 

заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та 

достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової 

звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi 

вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки 

щодо ефективностi внутрiшнього контролю Товариства. Аудит 

включає також оцiнку доречностi використання облiкової 

полiтики та об'рунтованостi бухгалтерських оцiнок, виконаних 

управлiнським персоналом, та оцiнку загального представлення 

фiнансової звiтностi. 

Дата та номер договору на проведення аудиту 43/17-А вiд 21 

листопада 2017 року 

Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту З 15 грудня 

2017 року по 30 березня 2018 року 

 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я та по батькові 

фізічної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФIНАСТА" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 34762675 

Місцезнаходження 04050 УКРАЇНА Київська Шевченкiвський район, м.Київ 

вул.Глибочицька,28 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

АЕ № 263230 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

28.08.2013 

Міжміський код та телефон (044) 4844967 

Факс (044) 3620818 

Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи 

Опис Вiдповiдно до укладеного договору №Д-182 вiд 03.10.2016 р. 

зберiгач надає послуги щодо вiдкриття рахункiв у цiнних 

паперах кожному власнику цiнних паперiв та зарахування на 

них цiнних паперiв за розпорядженням емiтента (депонента), 

обслуговування обiгу цiнних паперiв у виглядi електронних 

записiв на рахунках у цiнних паперах депонентiв та виконання 

безумовних операцiй з управлiння рахунком у цiнних паперах 

за розпорядженнями депонентiв (пiсля укладання договору з 

депонентами про вiдкриття та обслуговування рахункiв у 

цiнних паперах); надання депонентам виписок пiсля кожної 

проведеної операцiї на рахунку та звiтiв про обiг цiнних паперiв 

за певний перiод за розпорядженнями депонентiв; унесення 

змiн до iнформацiї про особу депонента. Зберiгач надає iншi 



послуги 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 Акціонерне товариство  

Код за ЄДРПОУ 30115243 

Місцезнаходження 03062 УКРАЇНА" Київська 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 комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових 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 пiдставi оформленого договору, ПрАТ "Страхова група 

"ТАС" надає послуги щодо страхування цивiльно-правової 

вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв. 

 



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 

Центральний 

територiальний 

департамент 

НКЦПФР 

UA 4000094825 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
0.25 3126760 781690 100 

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 

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".  

На чергових загальних зборах акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Шаргородське районне 

пiдприємство “Агромаш" 28.04.2017 року прийняте рiшення про змiну типу та назви пiдприємства. Повне 

найменування акцiонерного товариства до змiни - Публiчне акцiонерне товариство "Шаргородське районне 

пiдприємство “Агромаш". Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни – ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАРГОРОДСЬКЕ РАЙОННЕ ПIДПРИЄМСТВО “АГРОМАШ". Дата 

державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР – 10.05.2017 

року. 

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

видiлу не вiдбувалось. 

  

На пiдприємствi створено такi структурнi пiдроздiли :  

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

2. Керамiчна дiльниця по виготовленню будiвельної цегли та пiчного кахелю. На даний час дiльниця не дiє. 

Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших 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.  

  

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працюючих складає 10 осiб.  

Позаштатних працiвникiв- немає, працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого дня - 4 особи.  

Працюючих за сумiсництвом - 0 осiб.  

Фонд оплати працi за звiтний 2017 рiк дорiвнює 362 тис.грн., що на 21 тис. грн. менше розмiру фонду 

оплати працi за попереднiй 2016 рiк. Це пов"язано iз зменшенням об"ємiв виробництва та iз зменшенням 

чисельностi працiвникiв. 

Пiдвищення квалiфiкацiї протягом звiтного перiоду не вiдбувалось. Кадрова програма Товариства, 

спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї його працiвникiв операцiйним потребам - вiдсутня. 

  

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

  

Спiльну дiяльнiсть з iншими юридичними особами Товариство не проводить 

  

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

  

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 МСБО 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 т. д. 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. 

Розподiл загальновиробничих витрат проводиться на основi основної заробiтної плати. 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.  

  

В звiтному роцi основними видами дiяльностi Товариства були: виробництво з монтажем будiвельних 

металевих конструкцiй i частин конструкцiй та надання автотранспортних послуг.  

Вiд реалiзацiї робiт по виробництву з монтажем будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй 

Товариство отримало 84,6% доходу за звiтний рiк, вiд надання автотранспортних послуг – 13% доходу за 

звiтний рiк; вiд реалiзацiї iнших послуг – 2,4% доходу за звiтний рiк.  

В звiтному роцi були виконанi роботи та наданi послуги:  

- монтажнi роботи в котельнях - 6 шт на суму 230,7 тис грн. Середньореалiзацiйна цiна складає 38,45 тис 

грн.  

- виготовлення металевої огорожi - 1 шт на суму 249,8 тис грн. Середньореалiзацiйна цiна складає 249,8 тис 

грн.  

– будiвельно-монтажнi роботи з установки метал.огорожi - 1 шт на суму 187,3 тис грн. 

Середньореалiзацiйна цiна складає 187,3 тис грн.  

- виготовлення транспортного модуля - 1 шт на суму 294,7 тис грн. Середньореалiзацiйна цiна складає 

294,7 тис грн.  

- виготовлення та монтаж металевих конструкцiй ферм - 1 шт на суму 310,3 тис грн. Середньореалiзацiйна 

цiна складає 310,3тис грн.  

– виготовлення металевих контейнерiв - 28 шт на суму 67,2 тис грн. Середньореалiзацiйна цiна складає 2,4 

тис грн.  

- автотранспортны послуги -12851 км. на суму 216 тис грн. Середньореалiзацiйна цiна складає 0,017тис грн.  

Сума виручки, яка отримана Товариством, дорiвнює 1556 тис.грн. Дохiд вiд реалiзацiї, що отриманий 

Товариством становить 1556 тис грн.  

У 2017 роцi Товариством отриманi iншi операцiйнi доходи у сумi 39 тис.грн. Середньореалiзацiйна цiна 

складає 39 тис грн. Таким чином сума виручки, яка отримана Товариством в 2017 роцi, дорiвнює 1595 

тис.грн. Дохiд вiд реалiзацiї, що отриманий Товариством в 2017 роцi становить 1595тис грн. В загальному 

обсязi продажiв суми експорту немає.  

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

продукцiю товариства зростає. Товариство має можливiсть виготовлення нагрiвачiв НТ твердопаливних, 

що працюють на бiопаливi i є найбiльш перспективним видом дiяльностi. В попереднiх роках Товариство 

виготовляло пiд замовлення нагрiвачi твердопаливнi, але в звiтному роцi таких замовлень не було. Основнi 



замовники на такi опалювальнi котли - навчальнi заклади та медичнi установи, якi поки не мають 

фiнансових можливостей замовити такi нагрiвачi. Виготовлена товариством продукцiя реалiзується 

переважно в Шаргородському районi, у Вiнницькiй областi. Основними клiєнтами є навчальнi заклади та 

медичнi установи.  

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

на метал, комплектуючi вузли та деталi, 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. Основними 

постачальниками металу, комплектуючих вузлiв та деталей (обсяги поставок яких перевищують 10 % 

загального об"єму постачання) є 2-3 особи. 

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

дiяльнiстю пiдприємств галузi внаслiдок неплатоспроможностi замовникiв, несвоєчасних розрахункiв за 

виконанi роботи та наданi послуги, вiдсутностi стабiльних ринкiв збуту продукцiї, непомiрно високi цiни та 

їх нестабiльнiсть 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 

кiлькiсть пiдприємств, що виробляють аналогiчну продукцiю.  

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 продукцiї Товариства залежить вiд рiвня попиту на продукцiю та послуги, 

що виробляється та надаються пiдприємством. Перспективнi плани розвитку полягають у збiльшеннi 

обсягiв виробництва, залученнi нових клiєнтiв, збiльшення кiлькостi замовлень на нагрiвачi твердопаливнi.  

Товариство здiйснює свою дiяльнiсть виключно в Українi. 

  

В 2013 роцi вiдбулась продаж будiвлi, де знаходиться їдальня та гуртожиток - 955 тис.грн.  

В 2014 р. вiдчуження або придбання активiв не здiйснювалось.  

В 2015 р. вiдчуження або придбання активiв не здiйснювалось.  

В 2016 р. вiдчуження або придбання активiв не здiйснювалось.  

В 2017 р. вiдчуження або придбання активiв не здiйснювалось.  

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

господарською дiяльнiстю. 

  

Такi правочини протягом звiтного року не здiйснювались. 

  

Основнi засоби кожної групи використовувались за своїм прямим призначенням, ступiнь використання 

обладнання - 40%.  

Строк корисної експлуатацiї будiвель i споруд - 20-80 рокiв, обладнання виробничого призначення - 12-15 

рокiв, транспортних засобiв - 5-10 рокiв, iншi - 4-10 рокiв. Термiн корисного використання по групах 

однорiдних об'єктiв основних засобiв визначається комiсiєю по прийманню основних засобiв i 

затверджується керiвництвом Товариства. Термiн корисного використання основних засобiв переглядається 

щорiчно за наслiдками рiчної iнвентаризацiї.  

Основнi засоби кожної групи використовувались за своїм прямим призначенням, ступiнь використання 

обладнання - 40%. Виробничих потужностей достатньо.  

На кiнець звiтного року первiсна вартiсть основних засобiв дорiвнює 1391 тис.грн., знос - 449 тис.грн., 

залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець року складала 942 тис.грн.  

Ступiнь зносу основних засобiв - 32% первiсної вартостi, ступiнь використання - 68%  

До складу основних засобiв включенi об’єкти (транспортнi засоби), якi повнiстю замортизованi, але 

продовжують використовуватись в господарськiй дiяльностi: станом на 31 грудня 2017 року за первiсною 



вартiстю у сумi 84 тисячi гривень 

Первiсна вартiсть споруд - 1307 тис.грн., знос - 365 тис.грн., сума накопиченої амортизацiї- 52 тис.грн;  

Первiсна вартiсть транспортних засобiв 84 тис.грн., знос - 84 тис.грн., сума накопиченої амортизацiї- 0 

тис.грн. 

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

Обмежень на використання майна Товариства немає.  

Товариство не орендує основнi засоби та не надає в оренду власнi основнi засоби. Протягом 2017 року 

значних правочинiв щодо основних засобiв не вiдбувалось. Спосiб утримання основних засобiв - за власнi 

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

вул.Героїв Майдану,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 капiтальне будiвництво, розширення або удосконалення 

основних засобiв.  

  

Суттєвою проблемою для пiдприємства є нестабiльнiсть цiнової полiтики, недостатнiсть обiгових коштiв, 

вiдсутнiсть великих та стабiльних замовлень на послуги та продукцiю, неплатоспроможнiсть потенцiйних 

клiєнтiв. Також iстотними проблемами, що впливають на дiяльнiсть емiтента, є несвоєчаснi розрахунки 

замовникiв за виконанi роботи, вiдсутнiсть замовникiв на обладнання, а також частi змiни в податковому 

законодавствi. Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень доволi висока. 

  

Фактiв виплати штрафних санкцiй (штрафи, пенi, неустойки) i компенсацiй за порушення законодавства не 

було. 

  

Робочого капiталу достатньо. Iнвестицiї вiдсутнi. Товариство не користується кредитами банкiв, а 

користується фiнансовою допомогою на зворотнiй основi (ТОВ "Теплосервiс", Паламарчук В.Г.) 

  

Укладених, але ще не виконаних договорiв на кiнець звiтного року, Товариство не має. 

  

В наступному роцi Товариство не планує капiтальне будiвництво, розширення або удосконалення основних 

засобiв. Полiпшення фiнансового стану планується за рахунок виробництва котлiв та монтажних робiт, 

залучення нових замовникiв металоконструкцiй, 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.  

  

Дослiдження та розробки товариством не проводяться. 

  

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

  

Аналiтична довiдка. 

Iнформацiя про результати фiнансово - господарської дiяльностi емiтента за останнi роки:  

за 2015 рiк непокритий збиток -1534 тис. грн., чистий збиток - 1027 тис. грн.,  

за 2016 рiк непокритий збиток - 1977 тис. грн., чистий збиток - 443 тис. грн., 

за 2017 рiк непокритий збиток - 2236 тис. грн., чистий збиток - 259 тис. грн.  

Пiдприємство збиткове, але з кожним роком збитковiсть зменшується. 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування 

основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 

Орендовані основні засоби 

(тис. грн.) 

Основні засоби, всього 

(тис. грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
994 942 0 0 994 942 

будівлі та 

споруди 
994 942 0 0 994 942 

машини та 

обладнання 
0 0 0 0 0 0 

транспортні 

засоби 
0 0 0 0 0 0 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

будівлі та 

споруди 
0 0 0 0 0 0 

машини та 

обладнання 
0 0 0 0 0 0 

транспортні 

засоби 
0 0 0 0 0 0 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інвестиційна 

нерухомість 
0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 994 942 0 0 994 942 

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

призначення - 12-15 рокiв, транспортних засобiв - 5-10 рокiв, iншi - 4-10 рокiв. Термiн 

корисного використання по групах однорiдних об'єктiв основних засобiв визначається 

комiсiєю по прийманню основних засобiв i затверджується керiвництвом Товариства. 

Термiн корисного використання основних засобiв переглядається щорiчно за наслiдками 

рiчної iнвентаризацiї.  

Основнi засоби кожної групи використовувались за своїм прямим призначенням, 

ступiнь використання обладнання - 40%. Виробничих потужностей достатньо.  

На кiнець звiтного року первiсна вартiсть основних засобiв дорiвнює 1391 тис.грн., знос 

- 449 тис.грн.,  

залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець року складала 942 тис.грн.  

Ступiнь зносу основних засобiв - 32% первiсної вартостi, ступiнь використання - 68%  

До складу основних засобiв включенi об’єкти (транспортнi засоби), якi повнiстю 

замортизованi, але продовжують використовуватись в господарськiй дiяльностi: станом 

на 31 грудня 2017 року за первiсною вартiстю у сумi 84 тисячi гривень 

Первiсна вартiсть споруд - 1307 тис.грн., знос - 365 тис.грн., сума накопиченої 

амортизацiї- 52 тис.грн;  

Первiсна вартiсть транспортних засобiв 84 тис.грн., знос - 84 тис.грн., сума накопиченої 



амортизацiї- 0 тис.грн. 

Протягом року змiни в вартостi основних засобiв вiдбулись тiльки за рахунок 

нарахованої амортизацiї.  

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)  

-1453 -1194 

Статутний капітал 

(тис. грн.)  
782 782 

Скоригований 

статутний капітал 

(тис. грн)  

782 782 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних 

рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до 

Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги 

до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 

73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: 

Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- 

Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат 

i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв 

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв (-1453,0 тис.грн. ) менше скоригованого 

статутного капiталу (782,0 тис.грн. ). 

Згiдно статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України товариство зобов'язане оголосити 

про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до 

статуту у встановленому порядку. 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу 

(тис. грн.) 

Відсоток за 

користування 

коштами (відсоток 

річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за цінними 

паперами 

X 0 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним 

випуском): 

X 0 X X 

за іпотечними цінними 

паперами (за кожним власним 

випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за 

кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами X 0 X X 



(у тому числі за похідними 

цінними паперами)(за кожним 

видом): 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за 

кожним видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 130 X X 

Фінансова допомога на 

зворотній основі 

X 1501 X X 

Інші зобов’язання та 

забезпечення 

X 1962 X X 

Усього зобов’язань та 

забезпечень 

X 3593 X X 

Опис: Станом на 31.12.2017 року до поточних зобов'язань на Пiдприємствi 

вiдносять:  

- заборгованiсть за товари, роботи та послуги - 959 тис. грн.  

- з бюджетом - 130 тис.грн.  

- за одержаними авансами - 896 тис. грн.  

- поточнi забезпечення - 84 тис. грн.  

- iншi поточнi зобов'язання становлять - 1501 тис. грн. (Безвiдсоткова 

фiнансова позика: ТОВ "Теплосервiс" - 137 тис.грн, Паламарчук В.Г. - 1364 

тис.грн) 

Станом на 31.12.2017 року довгострокових зобов'язань немає.  



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

№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв рішення 

Гранична 

сукупна 

вартість 

правочинів 

(тис.грн) 

Вартість активів 

емітента за 

даними останньої 

річної фінансової 

звітності (тис. 

грн) 

Співвідношення 

граничної 

сукупної вартості 

правочинів до 

вартості активів 

емітента за 

даними останньої 

річної фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт товариства, 

на якому розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 28.04.2017 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що його 

прийняв - загальнi 

збори акцiонерiв. 

1000 2200 45.45 

Одержання 

Товариством 

кредитiв/позик 

(прийняття 

грошових 

зобов’язань); 

передача 

майна 

(майнових 

прав) 

Товариства в 

заставу/iпотеку 

та/або 

укладання 

iнших 

договорiв 

забезпечення 

виконання 

зобов’язань (в 

т.ч. договору 

поруки) 

Товариства 

та/або 

забезпечення 

зобов’язань 

28.04.2017 http://sharagromash.at.ua/ 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв рішення 

Гранична 

сукупна 

вартість 

правочинів 

(тис.грн) 

Вартість активів 

емітента за 

даними останньої 

річної фінансової 

звітності (тис. 

грн) 

Співвідношення 

граничної 

сукупної вартості 

правочинів до 

вартості активів 

емітента за 

даними останньої 

річної фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт товариства, 

на якому розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

будь-яких 

третiх осiб; 

договорiв 

купiвлi-

продажу майна 

(в тому числi 

нерухомого 

майна), 

вiдступлення 

права вимоги 

та/або 

переведення 

боргу, оренди 

та лiзингу.  

Опис: 

Дата прийняття рiшення по попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв - 28.04.2017 року. 

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв - загальнi збори акцiонерiв. 

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, характеру: одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов’язань); передача майна (майнових прав) 

Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань 

будь-яких третiх осiб; договорiв купiвлi-продажу майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу.  

Гранична сукупна вартiсть правочинiв – 1 000 тис. грн.  

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 2200 тис. грн. 

Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (у вiдсотках) – 45,45%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 1 976 250 шт. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 1 974 250 шт. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” прийняття рiшення - 1 974 250 шт. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” прийняття рiшення 0 шт. 



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

протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) у 

загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

10.05.2017 11.05.2017 
Відомості про зміну типу 

акціонерного товариства 

28.04.2017 28.04.2017 
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента 

28.04.2017 28.04.2017 

Відомості про прийняття рішення 

про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - 

підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Аудиторська 

фiрма "Надiйнiсть" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника 

податків - фізичної особи) 
32473281 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м. Вiнниця, вул. Хмельницьке 

шосе 2, кiм. 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  

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю 

якості, виданого Аудиторською палатою України 

№325/5 

26.05.2016 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017 

31.12.2017 

Думка аудитора*** із застереженням 

Пояснювальний параграф (у разі наявності) д/н 

Номер та дата договору на проведення аудиту №43/17-А 

21.11.2017 

Дата початку та дата закінчення аудиту 15.12.2017 

30.03.2018 

Дата аудиторського висновку (звіту) 30.03.2018 

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 15120 

Текст аудиторського висновку (звіту)  

Звiт незалежного аудитора 

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 

Акцiонерам та керiвництву Приватногоакцiонерного товариства  

«Шаргородське районне пiдприємство «Агромаш» 

Думка iз застереженням 



Мипровели аудит фiнансової звiтностi Приватногоакцiонерного товариства «Шаргородське районне 

пiдприємство «Агромаш»,що складається збалансу станом на 31 грудня 2017 року, звiту про фiнансовi 

результати, звiту про змiни у власному капiталi тазвiту про рух грошових коштiвза рiк, що закiнчився 

зазначеною датою, i примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових 

полiтик. 

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в роздiлi «Основа для думки iз застереженням» 

нашого звiту, фiнансова звiтнiсть Приватного акцiонерного товариства «Шаргородське районне 

пiдприємство «Агромаш», що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан 

Товариства на 31 грудня 2017 року, її фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився 

зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). 

Основа для думки iз застереженням 

Розмiр зареєстрованого та сплаченого статутного капiталу Товариства становить 782 тис. грн. Станом на 

31.12.2017 та 31.12.2016 рокiв, вартiсть його чистих активiв має вiд’ємне значення в розмiрi 2 236 тис. грн. 

та 1 977 тис. грн., вiдповiдно, що є порушенням законодавчих вимог щодо розмiру капiталу.  

Вiдповiдно до п.3 статтi 155 Цивiльного кодексу України, вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства 

не може бути менше його статутного капiталу. У разi, якщо вартiсть чистих активiв Товариства стає 

меншою вiд мiнiмальногорозмiру статутного капiталу, встановленого законодавством, Товариство пiдлягає 

лiквiдацiї.  

Вiдповiдно до iнформацiї, розкритої в примiтцi 27 «Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками», 

Товариство домовилося про змiну в 2018 роцi умов чинних угод про надання безвiдсоткової поворотної 

фiнансової позикив розмiрi 1364 тис. грн., та її переведення в позики на безповоротнiй основi. Проте, 

враховуючи розмiр вiд’ємного значення чистих активiв станом на 31.12.2017 року, сума безповоротної 

фiнансової допомогине усуне, невiдповiднiсть п.3 статтi 155 Цивiльного кодексу України. Крiм того, 

станом на дату написання аудиторського Звiту, нам не було надано оригiналiв укладених договорiв про 

переведення фiнансових позик на поворотнiй основi в позики на безповоротнiй основi. 

Дана ситуацiя ставить пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на 

безперервнiй основi. 

Наша думка щодо фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2016 року, з даного питання, також була 

модифiкована. 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з 

цими стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого 

звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з етичними вимогами Кодексу етики 

професiйних бухгалтерiв, виданого Радою з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв, а також 

виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi 

докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням. 

Пояснювальний параграф 

Ми звертаємо увагу на примiтку 4 до фiнансової звiтностi «Основнi принципи облiкової полiтики», де 

зазначено, що Товариство подає фiнансову звiтнiсть у формах, якi визначенi в додатках до НП(С)БО 1 

«Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi». Данi форми є обов’язковими для складання та подання 

фiнансової звiтностi в Українi, пiдготовленої вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.  

Iнформацiя, що не є фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неї 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя складається з 

iнформацiї, яка мiститься в рiчному звiтi емiтента, але не мiстить фiнансової звiтностi та нашого звiту 

аудитора щодо неї. 

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновок з 

будь- яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. 

У зв’язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi, нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою 

iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i 

фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнформацiя виглядає 

такою, що мiстить суттєве викривлення. Якщо, на основi проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, 

що iснує суттєве викривлення цiєї iнформацiї, ми зобов’язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили 

таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за 

фiнансову звiтнiсть 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностiвiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностiта за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський 

персоналвизначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить 

суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 



При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi 

Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, 

що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi 

як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати 

Товариство чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. 

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового 

звiтування Товариства. 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi 

Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить 

суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, який мiстить нашу 

думку. Обґрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений 

вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке iснує. Викривлення можуть бути 

результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як 

обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на 

основi цiєї фiнансової звiтностi. 

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний 

скептицизм протягом усього завдання з аудиту. 

Крiм того, ми: 

· iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи 

помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо 

аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. 

Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок 

помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку,навмиснi пропуски, неправильнi 

твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю; 

· отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських 

процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи 

внутрiшнього контролю; 

· оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i 

вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 

· доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про 

безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на основi отриманих аудиторських 

доказiв робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд 

значний сумнiв можливiсть Товариства продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку 

щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до 

вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є 

неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих 

до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити Товариство припинити 

свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. 

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i 

час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi значнi недолiки системи 

внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту. 

Керiвник завданняЯщук Ю.П. 
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Повна назва: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Надiйнiсть» 

Код ЄДРПОУ 32473281 

Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги №3630, 

видане рiшенням Аудиторської палати України вiд 15.07.05р. за №151, термiн дiї свiдоцтва продовжено до 

28.05.2020 року.  

Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0601, видане на пiдставi рiшення АПУ вiд 
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Мiсцезнаходження аудиторської фiрми та її фактичне мiсце розташування 21036, м. Вiнниця, вулиця 

Хмельницьке шосе, будинок 2, кiмната 400 А 

Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта) (0432) 66-02-45; 097-198-89-91; vinaudit@i.ua 

Вiдомостi про умови Договору на проведення аудиту: 

Дата та номер договору на проведення аудиту 43/17-Авiд 21листопада 2017року 

Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту З 15грудня 2017 року по30березня 2018 року 

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і 

мають відмітку у паспорті). 

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів. 



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 2017 1 0 

2 2016 1 0 

3 2015 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 станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в 

останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 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?  

 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 звiтному роцi позачерговi 

загальнi збори акцiонерiв не 

скликались 

 

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 

10 і більше відсотків простих акцій товариства 

В звiтному роцi позачерговi 

загальнi збори акцiонерiв не 

скликались 

Інше (зазначити) д/н 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів 

зазначається причина їх непроведення 

У разi скликання чергових зборiв, 

вони проводились. 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних 

зборів зазначається причина їх непроведення 

В звiтному роцi позачерговi загальнi 

збори акцiонерiв не скликались 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3 

членів наглядової ради - акціонерів 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів 3 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

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

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

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

акцій 
3 

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

акцій 
0 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 Так Ні 

Складу  X 

Організації  X 

Діяльності  X 

Інше (запишить) не проводила 

 

 



Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох 

років?  
4 

 

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)  не передбачено 

Інші (запишіть)  нi 

 

Комiтети у складi наглядової ради не створювались.  

Засiдання Наглядової ради проводились по питанням проведення чергових загальних зборiв, вчинення 

правочинiв, визначення основних напрямкiв роботи пiдприємства, звiтування Директора про фiнансово-

господарську дiяльность пiдприємства. 

 

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)  нi 

 

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. 

X  

 

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

правами та обов'язками?  



 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства  
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена 

наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками  
 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання 

(з корпоративного управління або фінансового менеджменту)  
 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не 

було обрано нового члена  
 X 

Інше (запишіть)  д/н 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? 

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб; 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох 

років? 0 

 

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 
Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
Так Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

ревізійної комісії 
Ні Ні Ні Так 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради 
Ні Ні Ні Так 

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 Так Ні Ні 



Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт 

інтересів  
Ні Так Ні Ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого 

органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного 

товариства? (так/ні) Так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт 

інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та 

обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) 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 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):  нi 

 

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 Так Ні Так Так Ні 



документи  

Протоколи 

загальних зборів 

акціонерів після їх 

проведення  

Ні Ні Так Так Ні 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства  

Ні Ні Так Так Ні 

 

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) нi 

 

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) Перевiрку здiйснила 

Аудиторська компанiя ТОВ 

«Надiйнiсть» 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

 Так Ні 

З власної ініціативи   X 

За дорученням загальних зборів   X 

За дорученням наглядової ради   X 

За зверненням виконавчого органу   X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків 

голосів  
 X 

Інше (запишіть)  Ревiзiйна комiсiя в Товариствi 

не передбачена Статутом. 

 

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): не визначились    

 

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? Ні 

 

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 оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) 

корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його 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) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 

Приватне акцiонерне товариство 

"Шаргородське районне пiдприємство 

"Агромаш" 

за ЄДРПОУ 03567478 

Територія Вінницька обл. за КОАТУУ 0525310100 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

ВИРОБНИЦТВО БУДIВЕЛЬНИХ 

МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦIЙ I ЧАСТИН 

КОНСТРУКЦIЙ 

за КВЕД 25.11 

Середня кількість 

працівників 
10  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  

Адреса 
23500, Вiнницька обл., м.Шаргород, вул.Героїв 

Майдану,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 31.12.2017 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 0 0 0 

первісна вартість 1001 0 0 0 

накопичена амортизація 1002 0 0 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 

Основні засоби: 1010 994 942 2473 

первісна вартість 1011 1391 1391 2473 

знос 1012 397 449 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 



первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

0 

 

0 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 994 942 2473 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 925 748 998 

Виробничі запаси 1101 925 748 998 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 0 

Товари 1104 0 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, 

товари, роботи, послуги 
1125 149 233 107 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

87 

 

79 

 

0 

з бюджетом 1135 21 21 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 21 21 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 6 0 2 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 18 117 1 

Готівка 1166 0 0 0 

Рахунки в банках 1167 18 117 1 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 



резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 0 

Усього за розділом II 1195 1206 1198 1108 

III. Необоротні активи, утримувані для 

продажу, та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 2200 2140 3581 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 782 782 782 

Внески до незареєстрованого статутного 

капіталу 
1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 1 1 1 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -1977 -2236 2030 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 -1194 -1453 2813 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 

звітного періоду) 
1531 0 0 0 



резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532 0 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок 

звітного періоду) 
1533 0 0 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного 

періоду) 
1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 0 0 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 940 959 344 

за розрахунками з бюджетом 1620 55 130 16 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 

за розрахунками зі страхування 1625 0 5 27 

за розрахунками з оплати праці 1630 0 18 201 

за одержаними авансами 1635 1045 896 0 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 90 84 57 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від 

перестраховиків 
1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 1264 1501 123 

Усього за розділом IІІ 1695 3394 3593 768 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 2200 2140 3581 

 

Примітки 

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 

собiвартiстю.  



Iз загальної суми торгiвельної дебiторської заборгованостi 

станом на 31 грудня 2017 року 170 тис. грн. або 66,41 % 

припадає на долю найбiльш значимого дебiтора (ПП «ТУР»). 

Керівник Паламарчук Володимир Григорович 

Головний бухгалтер Добровольська Iрина Миколаївна 



 

   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 

Приватне акцiонерне товариство 

"Шаргородське районне пiдприємство 

"Агромаш" 

за ЄДРПОУ 03567478 

 (найменування)   

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2017 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний період 

попереднього року 

Чистий дохід від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) 
2000 1556 934 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, 

валова сума 
2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві 

незароблених премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг) 
2050 ( 1314 ) ( 922 ) 

Чисті понесені збитки за страховими 

виплатами 
2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

242 

 

12 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах 

довгострокових зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших 

страхових резервів 
2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова 

сума 
2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших 

страхових резервах 
2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 39 75 

Дохід від зміни вартості активів, які 

оцінюються за справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання 

біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 

2122 0 0 



Адміністративні витрати 2130 ( 449 ) ( 442 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 91 ) ( 88 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які 

оцінюються за справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від первісного визнання 

біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 

2182 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансовий результат від операційної 

діяльності: 
 прибуток 

 

2190 

 

0 

 

0 

 збиток 2195 ( 259 ) ( 443 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 

Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 5 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції 

на монетарні статті 
2275 0 0 

Фінансовий результат до 

оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

0 

 

0 

 збиток 2295 ( 259 ) ( 443 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 

Прибуток (збиток) від припиненої 

діяльності після оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

0 

 

0 

 збиток 2355 ( 259 ) ( 443 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний період 

попереднього року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів 
2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу 

асоційованих та спільних підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до 2450 0 0 



оподаткування 

Податок на прибуток, пов’язаний з 

іншим сукупним доходом 
2455 0 0 

Інший сукупний дохід після 

оподаткування 
2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 

2355 та 2460) 
2465 -259 -443 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 1152 719 

Витрати на оплату праці 2505 354 383 

Відрахування на соціальні заходи 2510 133 132 

Амортизація 2515 52 52 

Інші операційні витрати 2520 163 160 

Разом 2550 1854 1446 

 

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 -0.08283 -0.14168 

Скоригований чистий прибуток 

(збиток) на одну просту акцію 
2615 -0.08283 -0.14168 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки д/н 

Керівник Паламарчук Володимир Григорович 

Головний бухгалтер Добровольська Iрина Миколаївна 



 

   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 

Приватне акцiонерне товариство 

"Шаргородське районне пiдприємство 

"Агромаш" 

за ЄДРПОУ 03567478 

 (найменування)   

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 12 місяців 2017 р. 

 

Стаття Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний період 

попереднього року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної 

діяльності 
Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

3000 

 

1518 

 

1037 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 125 604 

Надходження від повернення авансів 3020 39 229 

Надходження від відсотків за залишками 

коштів на поточних рахунках 
3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки 

(штрафів, пені) 
3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 0 4 

Надходження від отримання роялті, 

авторських винагород 
3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від 

повернення позик 
3055 0 0 

Інші надходження 3095 13 23 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 1167 ) 

 

( 1556 ) 

Праці 3105 ( 283 ) ( 335 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 125 ) ( 133 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 154 ) ( 127 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на 

прибуток 
3116 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрачання на оплату зобов'язань з податку на 

додану вартість 
3117 ( 23 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших 

податків і зборів 
3118 ( 131 ) ( 127 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 95 ) ( 104 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 0 ) ( 2 ) 

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

Витрачання на оплату зобов’язань за 

страховими контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання 

позик  
3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 157 ) ( 9 ) 

Чистий рух коштів від операційної 

діяльності 
3195 -286 -371 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної 

діяльності 
Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 

3200 0 0 

необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 0 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього 

підприємства та іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 205 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього 

підприємства та іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної 

діяльності 
3295 0 205 

III. Рух коштів у результаті фінансової 

діяльності 
Надходження від: 

Власного капіталу 

3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 



Інші надходження 3340 1009 1828 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 0 0 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з 

фінансової оренди 
3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим 

часткам у дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 624 ) ( 1648 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 385 180 

Чистий рух грошових коштів за звітний 

період 
3400 99 14 

Залишок коштів на початок року 3405 18 4 

Вплив зміни валютних курсів на залишок 

коштів 
3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 117 18 

 

Примітки 

Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi: (286) тис.грн  

Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi: 0 тис.грн 

Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi: 385 тис.грн  

Чистий рух коштiв за звiтний перiод: 99 тис.грн  

Залишок коштiв на кiнець року: 117 тис.грн, в т.ч. грошовi 

кошти в банках у нацiональнiй валютi - 117 тис.грн.  

Керівник Паламарчук Володимир Григорович 

Головний бухгалтер Добровольська Iрина Миколаївна 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Шаргородське районне 

пiдприємство "Агромаш" 
за ЄДРПОУ 03567478 

 (найменування)   

 

Звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2017 р. 

 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок року 
4000 782 0 0 1 -1977 0 0 -1194 

Коригування: 
Зміна облікової 

політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок 
4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 782 0 0 1 -1977 0 0 -1194 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 -259 0 0 -259 

Інший сукупний 

дохід за звітний 
4110 0 0 0 0 0 0 0 0 



період 

Дооцінка 

(уцінка) 

необоротних 

активів 

         

4111 0 0 0 0 0 0 0 0  

Дооцінка 

(уцінка) 

фінансових 

інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 

курсові різниці 
4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 

сукупного 

доходу 

асоційованих і 

спільних 

підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 

дохід 
4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 

прибутку: 
Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 

резервного 

капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 4215 0 0 0 0 0 0 0 0 



прибутку, 

належна до 

бюджету 

відповідно до 

законодавства 

Сума чистого 

прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) 

фондів 

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку на 

матеріальне 

заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 

учасників: 
Внески до 

капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 

Викуп акцій 

(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

частки в капіталі 
4275 0 0 0 0 0 0 0 0 



Зменшення 

номінальної 

вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 

капіталі 
4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання 

(продаж) 

неконтрольованої 

частки в 

дочірньому 

підприємстві 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у 

капіталі 
4295 0 0 0 0 -259 0 0 -259 

Залишок на 

кінець року 
4300 782 0 0 1 -2236 0 0 -1453 

 

Примітки 

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.  

Загальний розмiр власного капiталу має вiд"ємне значення i дорiвнює 1453 тис.грн.  

Керівник Паламарчук Володимир Григорович 

Головний бухгалтер Добровольська Iрина Миколаївна 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової 

звітності 

Текст приміток 

Загальна iнформацiя 

В 1996 роцi за розпорядженням РВ ФДМУ по Вiнницькiй областi в процесi приватизацiї Державного 

пiдприємства «Шаргородського РП «Агромаш» було створено Вiдкрите акцiонерне товариство 

«Шаргородське районне пiдприємство «Агромаш».  

Вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» в 2010 роцi Загальними зборами 

акцiонерiв прийнято рiшення про змiну найменування Товариства з Вiдкритого акцiонерного 

товариства «Шаргородське районне пiдприємство «Агромаш» на Публiчне акцiонерне товариство 

«Шаргородське районне пiдприємство «Агромаш». 

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 28.04.2017 року найменування 

Публiчного Акцiонерного Товариства «Шаргородське районне пiдприємство «Агромаш» змiнено на 

Приватне акцiонерне товариство «Шаргородське районне пiдприємство «Агромаш», у зв’язку зi змiною 

типу акцiонерного товариства. 

Адреса Головного офiсу Товариства: Україна, Вiнницька область, м. Шаргород вул. Героїв Майдану 

272. 

Звiтна дата: станом на 31 грудня 2017 року. 

Звiтний перiод: 2017 рiк. 

Товариство не здiйснювало викуп власних акцiй у 2017 роцi та рiшень вищого органу Товариства про 

зменшення статутного капiталу не приймалось. 

Органом управлiння Товариства є Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада. Виконавчим органом, 

який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, є Директор.  

Товариство не має в своїй структурi дочiрнiх та асоцiйованих компанiй.  

Види дiяльностi, якi здiйснює та має здiйснювати Товариство: 

Ключовим напрямком дiяльностi Пiдприємства є: виробництво будiвельних металевих конструкцiй i 

частин конструкцiй, яке орiєнтовано на вiтчизняних замовникiв. На протязi звiтного перiоду змiн 

стосовно видiв дiяльностi, а також важливих подiй в розвитку, в тому числi злиття, подiл, приєднання, 

перетворення, видiлення не вiдбувалось. 

Стратегiчна мета та спецiалiзацiя Товариства: 

Метою дiяльностi Товариства є одержання прибутку в iнтересах Товариства та його акцiонерiв вiд 

провадження основної та iнших видiв дiяльностi та здiйснення iнших операцiй вiдповiдно до 

законодавства та вимог Статуту Товариства. 

Частка керiвництва в акцiях. 

Частка управлiнського персоналу ПрАТ «Шаргородське районне пiдприємство «Агромаш» в акцiях 

станом на 31.12.2017 року складає: 

Посада Прiзвище, iм'я, по батьковi посадової особи Кiлькiсть акцiй (штук) Вiд загальної кiлькостi акцiй 

(у вiдсотках) 

Директор Паламарчук Володимир Григорович 1 974 250 63,1404 

2. Операцiйне середовище, ризики та економiчна ситуацiя. 

Нестабiльнiсть полiтичної та економiчної ситуацiї, що розпочалася наприкiнцi 2013 року та призвела до 

погiршення стану державних фiнансiв, волатильностi фiнансових ринкiв, нелiквiдностi ринкiв капiталу, 

пiдвищення темпiв iнфляцiї та девальвацiї нацiональної валюти по вiдношенню до основних iноземних 

валют, яка продовжувалася i у 2017 роцi, хоча й була менш вираженою порiвняно з 2014-2016 роками. 

Темп iнфляцiї в Українi зрiс до 13 % (порiвняно з 12 % у 2016 роцi) та уповiльнився у 2017 роцi до 13% 

(порiвняно з 43 % у 2015 роцi).Девальвацiя гривнi у 2017 роцi була помiрною. 

Конфлiкт на окремих територiях схiдної України, що розпочався навеснi 2014 року, залишається 

неврегульованим. Вiдносини мiж Україною та Росiйською Федерацiєю залишаються напруженими. 01 

сiчня 2016 року набула чинностi угода про зону вiльної торгiвлi мiж Україною та ЄС. Безпосередньо 

пiсля цього росiйська влада ввела торговельне ембарго на ряд ключових українських експортних 

товарiв. У вiдповiдь, уряд України запровадив аналогiчнi заходи, спрямованi проти росiйських товарiв. 

Попри деякi покращення ситуацiї у 2017 роцi, остаточний  
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результат полiтичної та економiчної кризи в Українi та її поточнi наслiдки передбачити вкрай складно, 

проте вони можуть мати подальший негативний вплив на економiку України та бiзнес Товариства.  

Невизначенiсть у економiчнiй та полiтичнiй сферах призвели до низького рiвня внутрiшнiх та 

зовнiшнiх iнвестицiй, що на тлi неспроможностi приватного сектору рефiнансувати борги, призвело до 



дефiциту фiнансового сектору. Сподiвання щодо залучення iноземних iнвестицiй у 2017 роцi 

справдилися тiльки частково, Україна отримувала лише незначне фiнансування iз-за кордону. Наразi 

реальний сектор економiки знаходиться пiд потрiйним тиском згортання внутрiшнього та зовнiшнього 

попиту внаслiдок промислової кризи, дорожнечi внутрiшнiх ресурсiв i вiдсутностi доступу до 

зовнiшнього фiнансування, розриву виробничих та логiстичних ланцюгiв, зокрема в енергетицi, 

металургiї, хiмiї, обумовило спад виробництва, а також фiзично обмежило можливостi щодо експорту 

нацiональних товарiв. 

Стабiлiзацiя ситуацiї в Українi в значнiй мiрi залежатиме вiд дiй уряду, спрямованих, насамперед, на 

вирiшення вiйськового конфлiкту та проведення реформ у фiнансовiй, адмiнiстративнiй, фiскальнiй та 

правовiй системах країни. З цiєю метою уряд країни запроваджує жорсткi та непопулярнi заходи, 

проведення яких може як позитивно, так i негативно вплинути на економiку України в цiлому та на 

Товариство зокрема. 

Керiвництво вважає, що воно вживає усiх необхiдних заходiв для пiдтримання стабiльної дiяльностi 

Товариства в умовах, що склалися. Однак наразi невiдомо, як буде у подальшому розвиватися ситуацiя 

у країнi в цiлому та, вiдповiдно, неможливо визначити, як це може вплинути на результати дiяльностi 

та фiнансовий стан Товариства. 

Ця звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку керiвництвом можливого впливу економiчних умов на операцiї 

та фiнансове становище Товариства. Майбутнi умови можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок керiвництва. Дана 

фiнансова звiтнiсть не включає нiяких коригувань, якi могли б мати мiсце, як результат такої 

невизначеностi. Про такi коригування буде повiдомлено, якщо вони стануть вiдомими i їх оцiнка буде 

можливою. 

3. Основи подання фiнансової звiтностi.  

Ця фiнансова звiтнiсть Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, була складена згiдно з 

вимогами Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi - «МСФЗ»), випущених Комiтетом з 

мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi – «КМСФЗ»), та тлумачень, опублiкованих 

Мiжнародним Комiтетом з тлумачення фiнансової звiтностi (надалi –«МКТФЗ»). Фiнансова звiтнiсть 

складена за принципом iсторичної собiвартостi.  

Ця фiнансова звiтнiсть базується на принципах бухгалтерського облiку, зазначених в Облiковiй 

полiтицi Товариства.Основними принципами складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi i МСБО 1 є: 

· принцип нарахування (результати операцiй i iнших подiй визнаються, коли вони здiйснюються, а не 

коли отриманi або сплаченi грошовi кошти, i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi того перiоду, до 

якого вони вiдносяться); 

· безперервнiсть (фiнансова звiтнiсть складається на основi припущення, що пiдприємство є 

безперервно дiючим i залишається дiючим в найближчому майбутньому).  

Функцiональною валютою Товариства є нацiональна валюта України – гривня. Ця валюта найбiльшим 

чином вiдображає економiчну сутнiсть вiдповiдних подiй та обставин, якi стосуються дiяльностi 

Товариства, у цiй валютi також ведеться бухгалтерський облiк Товариства. Валютою подання 

фiнансової звiтностi також є гривня. Одиниця вимiру – тис. грн., якщо не вказано iнше. Товариство не 

має дочiрнiх та асоцiйованих компанiй, тому не складає консолiдовану фiнансову звiтнiсть. 

4. Основнi принципи облiкової полiтики. 

Основнi засоби. Основнi засоби пiдприємства враховуються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi 

пiдприємства вiдповiдно до МСБО 16 "Основнi засоби".  
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Для визнання об’єктiв необоротними активами, визначення дати їх введення в експлуатацiю, строку 

корисного використання, перегляду лiквiдацiйної вартостi та перегляду строку корисного використання 

створюється постiйно дiюча комiсiя. 

Основними засобами в облiку визнаються матерiальнi активи, вартiсть яких перевищує 6 000 гривень та 

очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких з дати введення в експлуатацiю 

становить понад один рiк.  

Основнi засоби Товариства враховуються по об'єктах. Об'єкти основних засобiв класифiкуються по 

окремих класах.  

Готовi до експлуатацiї об'єкти, якi плануються до використовування у складi основних засобiв, до 

моменту початку експлуатацiї облiковувати у складi класу придбанi, але не введенi в експлуатацiю 

основнi засоби. 

Придбанi основнi засоби оцiнювати по первиннiй вартостi, яка включає вартiсть придбання i всi 

витрати пов'язанi з доставкою i доведенням об'єкту до стану придатного для експлуатацiї.  

Виготовленi власними силами об'єкти основних засобiв оцiнювати за фактичними прямими витратами 



на їх створення. У момент введення в експлуатацiю їх вартiсть порiвнюється з вартiстю вiдшкодування 

вiдповiдно до МСБО 36 "Знецiнення активiв". 

Термiн корисного використання основних засобiв переглядається щорiчно за наслiдками рiчної 

iнвентаризацiї.  

Строки корисного використання по групах основних засобiв визначаються в наступних межах: 

Будiвлi та споруди – 300 мiсяцiв; 

Обладнання та устаткування – 48 мiсяцiв. 

Термiни корисного використання встановлюються комiсiєю пiд час огляду та введення об’єкта в 

експлуатацiю.  

Перегляд термiнiв корисного використання об’єктiв основних засобiв проводиться щорiчно членами 

постiйно дiючої комiсiї, в термiни пiсля проведення рiчної iнвентаризацiї i до закiнчення поточного 

фiнансового року. 

Нарахування амортизацiї по об'єктах основних засобiв, проводиться прямолiнiйним методом виходячи з 

термiну корисного використовування цього об'єкту.  

На дату звiтностi актив облiковується за первинною вартiстю за мiнусом накопиченої амортизацiї та 

збиткiв вiд знецiнення активу.  

Вартiсть робiт, що приводять до збiльшення очiкуваних майбутнiх вигод вiд об'єкта основних засобiв, 

включається до капiтальних iнвестицiй з майбутнiм збiльшенням первiсної вартостi основних засобiв. 

Пiдставою для визнання капiтальними iнвестицiями витрат, пов'язаних з полiпшенням основних 

засобiв, є зростання внаслiдок цих витрат очiкуваного термiну корисного використання об'єкта, 

кiлькостi та/або якостi продукцiї (робiт, послуг), яка виробляється (надається) цим об'єктом.  

Сумою очiкуваного вiдшкодування вважається найбiльша з двох оцiнок: чиста вартiсть реалiзацiї або 

теперiшня вартiсть майбутнiх чистих грошових надходжень вiд використання основних засобiв, 

включаючи його лiквiдацiйну вартiсть. 

Витрати, що здiйснюються для пiдтримання об'єкта в робочому станi та одержання первiсно визначеної 

суми майбутнiх економiчних вигод вiд його використання (технiчний огляд, технiчне обслуговування, 

капiтальний та поточний ремонт тощо), включаються до складу витрат звiтного перiоду.  

У разi наявностi чинникiв знецiнення активiв вiдображати основнi засоби за мiнусом збиткiв вiд 

знецiнення згiдно МСБО 36 "Знецiнення активiв". 

Основнi засоби, якi призначенi для продажу, i вiдповiдають критерiям визнання враховуються 

вiдповiдно до МСФЗ 5. 

Об'єкт основних засобiв перестає пiдприємством визнаватися активом (списується з балансу) у разi 

його вибуття внаслiдок продажу, лiквiдацiї, безоплатної передачi, нестачi, остаточного псування або 

iнших причин невiдповiдностi критерiям визнання активом. 
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Фiнансовий результат вiд вибуття об'єктiв основних засобiв визначається вирахуванням з доходу вiд 

вибуття основних засобiв їх залишкової вартостi, непрямих податкiв i витрат, пов'язаних з вибуттям 

основних засобiв.  

Фiнансовi витрати не включаються до первiсної вартостi основних засобiв, придбаних (створених) 

повнiстю або частково за рахунок запозичень (за винятком фiнансових витрат, якi включаються до 

собiвартостi квалiфiкацiйних активiв вiдповiдно до МСБО 23 "Витрати по позиках". 

Розкриття iнформацiї про основнi засоби наводиться у примiтках до фiнансової звiтностi вiдповiдно до 

вимог МСБО 16. 

Нематерiальнi активи Товариства враховуються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi згiдно МСБО 

38 «Нематерiальнi активи». 

Нематерiальними активами визнаються контрольованi Товариством немонетарнi активи, якi не мають 

матерiальної форми, можуть бути iдентифiкованi окремо вiд пiдприємства i використовуються 

пiдприємством протягом перiоду бiльш 1 року (або операцiйного циклу) для виробництва, торгiвлi, в 

адмiнiстративних цiлях або передачi в оренду iншим особам.  

Програмне забезпечення, яке є невiддiльним i необхiдним для забезпечення роботи основних засобiв, 

враховується у складi цих об'єктiв. 

Нематерiальнi активи оцiнюються по первиннiй вартостi (собiвартостi), яка включає вартiсть придбання 

i витрати пов'язанi з доведенням нематерiальних активiв до експлуатацiї. 

Собiвартiсть внутрiшньо створеного нематерiального активу складається зi всiх витрат на створення, 

виробництво i пiдготовку активу до використання. Витрати на дослiдження (науково-дослiднi роботи) 

признаються витратами в перiод їх виникнення.  

Подальшi витрати на нематерiальний актив збiльшують собiвартiсть нематерiального активу, якщо: 

iснує вiрогiднiсть того, що цi витрати призведуть до генерацiї активом майбутнiх економiчних вигод, 



якi перевищать його початково оцiнений рiвень ефективностi; 

цi витрати можна достовiрно оцiнити i вiднести до вiдповiдного активу. 

Якщо подальшi витрати на нематерiальний актив необхiднi для пiдтримки початково оцiненої 

ефективностi активу, вони признаються витратами перiоду. 

Нематерiальнi активи амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного перiоду їх 

використання, але не бiльше 20 рокiв. Нарахування амортизацiї починається з дня, наступного пiсля дня 

введення нематерiального активу в експлуатацiю. 

Очiкуваний термiн корисного використовування нематерiальних активiв визначається при їх введеннi в 

облiк спецiальною комiсiєю, призначеною керiвником Товариства виходячи з:  

очiкуваного морального зносу, правових або iнших обмежень щодо термiнiв використання або iнших 

чинникiв; 

термiнiв використання подiбних активiв, затверджених керiвником Товариства. 

На дату звiту нематерiальнi активи враховуються по моделi первинної вартостi з урахуванням 

можливого знецiнення вiдповiдно до МСБО 36 «Знецiнення активiв». 

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.  

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.  

Затрати орендаря на капiтальний та поточний ремонт об'єкта операцiйної оренди визнається витратами 

поточного перiоду. 

Знецiнення активiв. Товариство вiдображає необоротнi активи у фiнансовiй звiтностi з урахуванням 

знецiнення, яке визначається вiдповiдно до МСБО 36. 

 

ПрАТ «Шаргородське районне пiдприємство «Агромаш» 

Примiтки до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року 

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. 

Збиток вiд зменшення корисностi визнається для одиницi, що генерує грошовi кошти, якщо сума 

очiкуваного вiдшкодування цiєї одиницi (групи одиниць) менша вiд балансової вартостi цiєї одиницi 

(групи одиниць). Для зменшення балансової вартостi активiв одиницi збиток вiд зменшення корисностi 

слiд розподiляти на пропорцiйнiй основi на активи одиницi (групи одиниць), базуючись на балансовiй 

вартостi кожного активу, який входить до складу одиницi (групи одиниць). 

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, за виключенням тих витрат, якi пiдлягають капiталiзацiї. 

Витрати на створення квалiфiкацiйного активу для цiлей капiталiзацiї включають лише витрати, для 

здiйснення яких сплачуються грошовi кошти, передаються iншi активи або приймаються зобов'язання з 

нарахуванням вiдсоткiв. 

Капiталiзацiя фiнансових витрат припиняється, якщо створення квалiфiкацiйного активу завершено. 

Дебiторська заборгованiсть – це договiрнi вимоги, пред'явленi покупцям i iншим особам на отримання 

грошових коштiв, товарiв або послуг. Для мети фiнансової звiтностi дебiторська заборгованiсть 

класифiкується як поточна (отримання очiкується протягом поточного року або операцiйного циклу) 

або як довгострокова (дебiторська заборгованiсть, яка не може бути класифiкована як поточна). 

Дебiторська заборгованiсть класифiкується як торгова дебiторська заборгованiсть (виникаюча за 

реалiзованi в ходi здiйснення звичайної господарської дiяльностi товари, готову продукцiю та послуги) 

i неторгова (iнша) дебiторська заборгованiсть. 

Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання пiдприємством 

майбутнiх економiчних вигод та може бути достовiрно визначена її сума. 



Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги визнається активом 

одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт i послуг та оцiнюється за 

первiсною вартiстю. У разi вiдстрочення платежу за продукцiю, товари, роботи, послуги з утворенням 

вiд цього рiзницi мiж справедливою вартiстю дебiторської заборгованостi та номiнальною сумою 

грошових коштiв та/або їх еквiвалентiв, що пiдлягають отриманню за продукцiю, товари, роботи, 

послуги, така рiзниця визнається дебiторською заборгованiстю за нарахованими доходами. 

У фiнансовiй звiтностi короткострокова дебiторська заборгованiсть оцiнюється i вiдображається по 

чистiй вартостi реалiзацiї.  

Для вiдображення безнадiйної дебiторської заборгованостi на пiдприємствi створюється резерв 

сумнiвних боргiв. Величина резерву сумнiвних боргiв визначається за методом застосування 

абсолютної суми сумнiвної заборгованостi на пiдставi класифiкацiї дебiторiв за термiнами 

непогашення: 

до 12 мiсяцiв; 

понад 12 мiсяцiв. 

Дебiторська заборгованiсть, термiн не погашення якої бiльше нiж 12 мiсяцiв, вважати сумнiвною. 
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Нарахування суми резерву сумнiвних боргiв за звiтний перiод вiдображається у звiтi про фiнансовi 

результати у складi iнших операцiйних витрат. 

Грошовi кошти пiдприємства включають грошовi кошти в банках, грошовi документи i еквiваленти 

грошових коштiв, не обмеженi у використаннi. 

Необоротнi активи та групи вибуття визначаються утримуваними для продажу у разi, якщо вони готовi 

для продажу у їх теперiшньому станi, їх продаж, як очiкується, буде завершено протягом року з дати 

визнання їх такими, що утримуються для продажу, умови їх продажу вiдповiдають звичайним умовам 

продажу для подiбних активiв, здiйснення їх продажу має високу ймовiрнiсть. 

Активи, якi вiдповiдають критерiям, що дозволяють класифiкувати їх як утримуванi для продажу, 

оцiнювалися за нижчою з величин - балансовою вартiстю чи справедливою вартiстю мiнус витрати на 

продаж - та щоб амортизацiя цих активiв була припинена та подаються окремо у Звiтi про фiнансовий 

стан. 

Якщо очiкується, що продаж здiйснюватиметься довше нiж рiк, Товариство оцiнює витрати на продаж 

за їх теперiшньою вартiстю. Будь-яке збiльшення поточних витрат на продаж, яке виникає з плином 

часу, повинно вiдображатися у звiтi про прибутки та збитки як фiнансовi витрати.  

Вплив змiн валютних курсiв. Фiнансова звiтнiсть Товариства складається в нацiональнiй валютi 

України (гривнi), що є функцiональною. 

Операцiї в iноземнiй валютi пiд час первiсного визнання вiдображаються у валютi звiтностi шляхом 

перерахунку суми в iноземнiй валютi iз застосуванням валютного курсу на початок дня, дати 

здiйснення операцiї (дати визнання активiв, зобов'язань, власного капiталу, доходiв i витрат). 

Пiдприємство може операцiї з безготiвкових розрахункiв в iноземнiй валютi вiдображати у валютi 

звiтностi у сумi, визначенiй у документах банку, з урахуванням особливостей застосування банком 

валютного курсу на дату здiйснення операцiї, у разi якщо це не суперечить вимогам податкового i 

митного законодавства в частинi застосування валютного курсу. 

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. 

Визначення курсових рiзниць за монетарними статтями в iноземнiй валютi проводиться на дату 

балансу, а також на дату здiйснення господарської операцiї за всiєю статтею.  

Запаси. Облiк i вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснювати вiдповiдно до МСБО 2. 

Головним питанням облiку запасiв є визначення суми собiвартостi, яка повинна визнаватися як актив та 

переноситися на майбутнi перiоди до моменту визнання вiдповiдних доходiв. 

Запаси визначати по однорiдних групах: сировина i матерiали; напiвфабрикати; незавершене 

виробництво; готова продукцiя; запаснi частини; паливо; товари купленi; iншi матерiали; малоцiннi та 

швидкозношуванi предмети (МШП). 

Собiвартiсть запасiв повинна включати всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi 

витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у 

теперiшнiй стан. 

Витрати на придбання запасiв складаються з цiни придбання, ввiзного мита та iнших податкiв (окрiм 

тих, що згодом вiдшкодовуються суб'єктовi господарювання податковими органами), а також з витрат 

на транспортування, навантаження i розвантаження та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з 



придбанням готової продукцiї, матерiалiв та послуг. Торговельнi знижки, iншi знижки та iншi подiбнi 

їм статтi вираховуються при визначеннi витрат на придбання. Витрати на переробку запасiв охоплюють 

витрати, прямо пов'язанi з одиницями виробництва. Вони також включають систематичний розподiл 

постiйних та змiнних виробничих накладних витрат, що виникають при переробцi матерiалiв у готову 

продукцiю. Собiвартiсть виготовленої продукцiї (робiт, послуг) складається з виробничої собiвартостi 

продукцiї (робiт, послуг), яка була реалiзована протягом звiтного перiоду, розподiлених 

загальновиробничих витрат. 
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Запаси вiдображати у фiнансовiй звiтностi по найменшiй з двох оцiнок: собiвартостi або чистої вартостi 

реалiзацiї.  

Вартiсть повнiстю втрачених (зiпсованих або тих, що не вистачає) запасiв списуються на витрати 

звiтного перiоду. 

Якщо Товариство купує запаси на умовах вiдстрочення розрахункiв i, якщо угода фактично мiстить 

елемент фiнансування, рiзниця мiж цiною придбання за звичайних умов оплати та сплаченою сумою, 

визнається як витрати на вiдсотки протягом перiоду фiнансування. 

Товариство застосовує метод середньозваженої собiвартостi оцiнки запасiв при їх вибуттi або передачi 

у виробництво.  

Зобов’язання i резерви. Облiк i визнання зобов'язань i резервiв в Товариствi здiйснюється вiдповiдно до 

МСБО 37. 

Зобов'язання Товариства, 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. 

Торговельна кредиторська заборгованiсть є зобов'язанням оплатити товари або послуги, що були 

отриманi чи наданi, на якi виставленi рахунки або якi офiцiйно узгодженi з постачальником. 

Поточна кредиторська заборгованiсть визначається i вiдображається в балансi по первиннiй вартостi, 

яка дорiвнює справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг.  

Забезпечення визнаються, якщо пiдприємство в результатi певної подiї у минулому має юридичнi або 

фактичнi зобов'язання, для врегулювання яких з бiльшою мiрою вiрогiдностi, необхiдне вибуття 

ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i якi можна оцiнити з достатньою надiйнiстю. 

Пiдприємство визнає як забезпечення – резерв вiдпусток, який формується щомiсячно виходячи з 

фонду оплати працi.  

Пiдприємство визнає умовнi зобов'язання, виходячи з їх критерiїв визнання, покладаючись на оцiнку 

вiрогiдностi їх виникнення i сум погашення, отриманої вiд експертiв. Сума умовних забезпечень 

визначається за облiковою оцiнкою ресурсiв (за вирахуванням суми очiкуваного вiдшкодування), 

необхiдних для погашення вiдповiдного зобов'язання, на дату балансу. 

Суми створених забезпечень визнаються витратами в перiодi нарахування (за винятком суми 

забезпечення, що включається до первiсної вартостi основних засобiв).  

Забезпечення переглядаються на кiнець кожного звiтного перiоду та коригуються для вiдображення 

поточної найкращої оцiнки.  

Виплати працiвникам. Поточнi виплати працiвникам включають: заробiтну плату за окладами та 

тарифами, iншi нарахування з оплати працi; виплати за невiдпрацьований час (щорiчнi вiдпустки та 

iнший оплачуваний невiдпрацьований час); премiї та iншi заохочувальнi виплати, що пiдлягають сплатi 

протягом дванадцяти мiсяцiв по закiнченнi перiоду, у якому працiвники виконують вiдповiдну роботу, 

тощо. 

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. Дохiд - збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у 

виглядi надходження або збiльшення корисностi активiв чи зменшення зобов'язань, що веде до 

збiльшення власного капiталу, крiм випадкiв, пов'язаних iз внесками учасникiв власного капiталу.  

Дохiд визнається, коли iснує надходження до суб'єкта господарювання економiчних вигод i цi вигоди 

можна достовiрно оцiнити. 

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. 

Сума доходу, яка виникає в результатi операцiї, визначається шляхом угоди мiж суб'єктом 

господарювання та покупцем або користувачем активу. Вона оцiнюється за справедливою вартiстю  
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отриманої компенсацiї або компенсацiї, яка має бути отримана з урахуванням суми будь-якої 

торговельної знижки чи знижки з обсягу, що надаються суб'єктом господарювання. 

У разi вiдстрочки надходження грошових коштiв або їх еквiвалентiв справедлива вартiсть компенсацiї 

може бути нижчою вiд номiнальної суми грошових коштiв, яка була чи буде отримана. Справедлива 

вартiсть компенсацiї визначається шляхом дисконтування всiх майбутнiх надходжень iз використанням 

умовної ставки вiдсотка. 

Умовна ставка вiдсотка визначається з двох наведених далi ставок: 

а) домiнуючої ставки на подiбний iнструмент емiтента з подiбною кредитною ставкою; або 

б) ставки вiдсотка, яка дисконтує номiнальну суму компенсацiї iнструмента до поточної грошової цiни 

продажу товарiв чи надання послуг. 

Рiзниця мiж справедливою вартiстю та номiнальною сумою компенсацiї визнається як дохiд вiд 

вiдсотка згiдно з МСФЗ 9. 

Визнанi доходи класифiкуються в бухгалтерському облiку за такими групами: 

дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг); 

чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг); 

iншi операцiйнi доходи; 

фiнансовi доходи; 

iншi доходи. 

До складу iнших операцiйних доходiв включаються суми iнших доходiв вiд операцiйної дiяльностi 

пiдприємства, крiм чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг), зокрема: дохiд вiд 

операцiйної оренди активiв; дохiд вiд операцiйних курсових рiзниць; вiдшкодування ранiше списаних 

активiв; дохiд вiд роялтi, вiдсоткiв, отриманих на залишки коштiв на поточних рахунках в банках, дохiд 

вiд реалiзацiї оборотних активiв (крiм фiнансових iнвестицiй), необоротних активiв, утримуваних для 

продажу, та групи вибуття тощо. 

До складу фiнансових доходiв включаються дивiденди, вiдсотки та iншi фiнансовi доходи, отриманi в 

ходi звичайної дiяльностi. 

До складу iнших доходiв, зокрема, включаються дохiд вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй; дохiд вiд 

неоперацiйних курсових рiзниць та iншi доходи, якi виникають у процесi господарської дiяльностi, але 

не пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю пiдприємства. 

Якщо результат операцiї, яка передбачає надання послуг, може бути попередньо оцiнений достовiрно, 

дохiд, пов'язаний з операцiєю, має визнаватися шляхом посилання на той етап завершеностi операцiї, 

який iснує на кiнець звiтного перiоду. Результат операцiї може бути попередньо оцiнений достовiрно у 

разi задоволення всiх наведених далi умов: 

а) можна достовiрно оцiнити суму доходу; 

б) є ймовiрнiсть надходження до суб'єкта господарювання економiчних вигод, пов'язаних з операцiєю; 

в) можна достовiрно оцiнити ступiнь завершеностi операцiї на кiнець звiтного перiоду; та 

г) можна достовiрно оцiнити витрати, понесенi у зв'язку з операцiєю, та витрати, необхiднi для її 

завершення. 

Товариство використовує метод, який достовiрно вимiрює наданi послуги. Залежно вiд сутi операцiї цi 

методи можуть включати: 

а) огляд виконаної роботи; 

б) послуги, наданi на певну дату як вiдсоток до загального обсягу послуг, якi мають бути наданi; або 

в) визначення питомої ваги витрат, понесених до певної дати, в загальнiй сумi попередньо оцiнених 

витрат операцiї. Сума витрат, понесених до певної дати, включає тiльки тi витрати, якi вiдображають 

фактично наданi послуги на цю саму дату. Тiльки витрати, якi вiдображають фактично наданi послуги 

(або послуги, якi будуть наданi), включаються до загальної суми попередньо оцiнених витрат операцiї. 

Промiжнi та авансовi платежi, отриманi вiд замовникiв, не вiдображають суму фактично наданих 

послуг. 
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Якщо неможливо достовiрно оцiнити результат операцiї, яка передбачає надання послуг, дохiд має 

визнаватися тiльки в обсязi, що не перевищує визнанi витрати якi пiдлягають вiдшкодуванню. 

Цiльове фiнансування не визнається доходом доти, поки не iснує пiдтвердження того, що воно буде 

отримане та пiдприємство виконає умови щодо такого фiнансування. 

Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням 

зобов'язань. Витратами звiтного перiоду визнаються або зменшення активiв, або збiльшення 

зобов'язань, що призводить до зменшення власного капiталу пiдприємства (за винятком зменшення 

капiталу внаслiдок його вилучення або розподiлу власниками), за умови, що цi витрати можуть бути 



достовiрно оцiненi. 

Витрати, пов'язанi з отриманням доходу, визнаються одночасно з вiдповiдним доходом. Витрати, якi 

неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного 

перiоду, в якому вони були здiйсненi. 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (робiт, послуг) складається з виробничої собiвартостi продукцiї 

(робiт, послуг), яка була реалiзована протягом звiтного перiоду та нерозподiлених постiйних 

загальновиробничих витрат. 

Витрати, пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю, якi не включаються до собiвартостi реалiзованої 

продукцiї (товарiв, робiт, послуг), подiляються на адмiнiстративнi витрати, витрати на збут та iншi 

операцiйнi витрати. 

До складу iнших витрат включаються витрати, якi виникають пiд час дiяльностi (крiм фiнансових 

витрат), але не пов'язанi безпосередньо з виробництвом та/або реалiзацiєю продукцiї (товарiв, робiт, 

послуг). До таких витрат належать: 

собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй (балансова вартiсть та витрати, пов'язанi з реалiзацiєю 

фiнансових iнвестицiй); 

втрати вiд зменшення корисностi необоротних активiв; 

втрати вiд безоплатної передачi необоротних активiв; 

втрати вiд неоперацiйних курсових рiзниць; 

сума уцiнки необоротних активiв i фiнансових iнвестицiй; 

iншi витрати дiяльностi.  

Витрати по податку на прибуток. Витрати по податку на прибуток визначаються i вiдображаються у 

фiнансовiй звiтностi Пiдприємства 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 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. 
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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 практикою органiзацiї виробництва, що 

склалася, займається одним видом дiяльностi. Тому господарсько-галузевi сегменти не видiленi. 

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 24. 

Товариство розкриває iнформацiю, щодо пов’язаних осiб у примiтках до фiнансових звiтiв. Пiд час 

розгляду кожного можливого випадку вiдносин пов’язаних сторiн, увага має бути спрямована на суть 

цих вiдносин, а не просто на юридичну форму. 

Подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати. Керiвництво Товариства визначає порядок, дату пiдписання 

фiнансової звiтностi i осiб, уповноважених пiдписувати звiтнiсть. 

Подiї, якi вимагають коригування пiсля звiтного перiоду: 

а) рiшення пiсля звiтного перiоду в судовiй справi, яке пiдтверджує, що суб'єкт господарювання мав 

теперiшню заборгованiсть на кiнець звiтного перiоду;  



б) отримання iнформацiї пiсля звiтного перiоду, яка свiдчить, що кориснiсть активу зменшилася на 

кiнець звiтного перiоду або що суму ранiше визнаного збитку вiд зменшення корисностi цього активу 

треба коригувати; 

в) банкрутство замовника, яке сталося пiсля звiтного перiоду; 

г) продаж запасiв пiсля звiтного перiоду може свiдчити про їхню чисту вартiсть реалiзацiї на кiнець 

звiтного перiоду; 

д) визначення пiсля звiтного перiоду собiвартостi придбаних активiв або надходжень вiд проданих 

активiв до кiнця звiтного перiоду; 

е) визначення пiсля звiтного перiоду суми прибутку за програмою участi в прибутках компанiї або 

визначення виплат бонусiв, якщо суб'єкт господарювання мав теперiшнє юридичне або конструктивне 

зобов'язання на кiнець звiтного перiоду здiйснити такi виплати внаслiдок подiй до цiєї дати; 

є) викриття шахрайства або помилок, яке свiдчить, що фiнансова звiтнiсть була неправильною. 

Виправлення суттєвих помилок, якi вiдносяться до попереднiх перiодiв, вимагає ретроспективного 

перегляду та вiдображення у фiнансовiй звiтностi. 

При виправленнi помилок, якi впливають на нерозподiлений прибуток на початок звiтного перiоду, 

встановити рiвень суттєвостi у розмiрi:  

- для доходiв у розмiрi 10 % доходiв пiдприємства; 

- для витрат у розмiрi 10 % витрат пiдприємства. 

Для помилок, якi не впливають на величину нерозподiленого прибутку на початок звiтного перiоду, 

встановити рiвень суттєвостi у розмiрi: 

- для окремих об’єктiв облiку, що належать до активiв та зобов’язань пiдприємства у розмiрi 5 % 

валюти балансу. 

У разi, якщо розмiр помилки, допущеної при складаннi фiнансової звiтностi за попереднi перiоди 

менше встановленого рiвня суттєвостi, виправлення проводити шляхом зменшення (збiльшення) 

доходiв (витрат) поточного перiоду та коригування окремих об’єктiв облiку, що належать до активiв та 

зобов’язань.  

Якщо дивiденди оголошують пiсля звiтного перiоду, але до затвердження фiнансової звiтностi до 

випуску, дивiденди не визнаються як зобов'язання на кiнець звiтного перiоду, тому що на той час не 

iснує жодних зобов'язань. Iнформацiю про такi дивiденди розкривають у примiтках.  

Товариство не складає свою фiнансову звiтнiсть на основi припущення безперервностi, якщо 

управлiнський персонал визначає пiсля звiтного перiоду, що вiн має намiр лiквiдувати суб'єкт 

господарювання чи припинити операцiї або не має нiякої реалiстичної альтернативи цьому. 
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Товариство розкриває iнформацiю, якщо фiнансова звiтнiсть складена не на основi припущення 

безперервностi, або управлiнський персонал обiзнаний iз суттєвою невизначенiстю, пов'язаною з 

подiями або умовами, якi породжують значний сумнiв щодо здатностi суб'єкта господарювання 

продовжувати дiяльнiсть безперервно.  

Форми фiнансової звiтностi. Товариство подає фiнансову звiтнiсть, у формах, якi визначенi в додатках 

до НП(С)БО 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi». Данi форми є обов’язковими для подання 

фiнансової звiтностi, пiдготовленої вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, в 

Українi. 

Стандарти, якi були завершенi, але ще не вступили в силу. 

Новi стандарти, якi вiдносяться до фiнансової звiтностi Товариства, але якi не набрали чинностi для 

фiнансових перiодiв, що починаються з 01 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати, та якi Товариство не 

застосувало достроково: 

- МСФЗ-9 «Фiнансовi iнструменти» застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2018 

року. Вiдповiдно до даного стандарту, фiнансовi активи вимагається вiдносити до трьох категорiй 

оцiнки: фiнансовi активи, якi у подальшому оцiнюються за амортизованою вартiстю, фiнансовi активи, 

якi у подальшому оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на iнший сукупний 

дохiд, та фiнансовi активи, якi у подальшому оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої 

вiдносяться на фiнансовий результат. Класифiкацiя боргових iнструментiв залежить вiд бiзнес-моделi 

органiзацiї, що використовується для управлiння фiнансовими активами, i результатiв аналiзу того 

факту, чи договiрнi грошовi потоки є виключно виплатами основної суми боргу та процентiв. Якщо 

борговий iнструмент утримується для отримання грошових потокiв, вiн може облiковуватись за 

амортизованою вартiстю, якщо вiн також вiдповiдає критерiю виключно виплат основної суми боргу та 

процентiв. Борговi iнструменти, якi вiдповiдають критерiю виключно виплат основної суми боргу та 

процентiв i утримуються в портфелi, коли пiдприємство одночасно отримує потоки грошових коштiв 

вiд активiв i продає активи, можуть вiдноситись у категорiю за справедливою вартiстю, змiни якої 

вiдносяться на iнший сукупний дохiд. Фiнансовi активи, що мають грошовi потоки, якi не є виключно 



виплатами основної суми боргу та процентiв, слiд оцiнювати за справедливою вартiстю, змiни якої 

вiдносяться на фiнансовий результат. Вбудованi похiднi фiнансовi iнструменти бiльше не 

вiдокремлюються вiд фiнансових активiв, а враховуються при оцiнцi вiдповiдностi критерiю виключно 

виплат основної суми боргу та процентiв; 

- МСФЗ-15 «Виручка за договорами з клiєнтами» застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 

01.01.2018 року. Цей новий стандарт вводить основний принцип обов’язкового визнання виручки за 

цiною операцiї у випадку передачi товарiв чи послуг клiєнту. Окремi партiї товарiв чи пакети послуг, 

якi чiтко iдентифiкованi, повиннi визнаватись окремо, а будь-якi знижки та ретроспективнi знижки з 

цiни контракту, як правило, мають вiдноситись на окремi елементи. Якщо сума винагороди з будь-яких 

причин змiнюється, слiд визнавати мiнiмальнi суми за умови вiдсутностi значного ризику перегляду. 

Витрати, понесенi у зв’язку з гарантiями за контрактами iз клiєнтами, необхiдно капiталiзувати та 

амортизувати протягом перiоду надходження вигод вiд контракту; 

- МСФЗ-16 «Оренда» застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2019 року.Цей новий 

стандарт визначає принципи визнання, оцiнки, представлення та розкриття iнформацiї про оренду. За 

всiма договорами оренди, орендар отримує право на користування активом з початку оренди i, у разi 

здiйснення орендних платежiв протягом певного перiоду часу, також отримує фiнансування. 

Вiдповiдно, МСФЗ 16 скасовує класифiкацiю оренди на операцiйну та фiнансову оренду, передбачену 

вимогами МСБО 17, натомiсть, вводить єдину модель облiку оренди. Орендарi будуть зобов’язанi 

визнавати: (a) активи та зобов’язання за всiма договорами оренди протягом 
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перiоду, що перевищує 12 мiсяцiв, крiм випадкiв, якщо базовий актив є малоцiнним; i (б) амортизацiю 

активiв, якi є предметом оренди, окремо вiд процентiв, що нараховуються на зобов’язання за орендою, 

у звiтi про фiнансовi результати. 

МСФЗ постiйно знаходяться у процесi перегляду для посилення гармонiзацiї правил бухгалтерського 

облiку у свiтовому масштабi. Пропозицiї щодо випуску нових МСФЗ або змiн до МСФЗ, якi ще не 

опублiкованi, включаючи описанi вище стандарти або iншi теми, можуть змiнити стандарти, отже, 

можуть мати вплив на облiкову полiтику, яка буде застосована Товариством у майбутнiх перiодах. 

Керiвництво Товариства очiкує, що вступ в силу зазначених вище стандартiв не здiйснить iстотного 

впливу в майбутньому на його фiнансову звiтнiсть. 

5. Iстотнi облiковi судження та основнi джерела невизначеностi оцiнок. 

Застосування облiкової полiтики Товариством, викладеної у Примiтцi 4, вимагає вiд керiвництва 

застосування професiйних суджень, оцiнок та припущень стосовно балансової вартостi активiв та 

зобов’язань, яка не є очевидною з iнших джерел. Оцiнки та пов’язанi з ними припущення базуються на 

iсторичному досвiдi та iнших факторах, якi, на думку керiвництва, вважаються доцiльними у цих 

обставинах. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок.  

Оцiнки та вiдповiднi припущення переглядаються на постiйнiй основi. Результати переглядiв облiкових 

оцiнок визнаються у тому перiодi, в якому здiйснюється такий перегляд оцiнки, якщо результат 

перегляду впливає на поточний або майбутнiй перiоди. 

Iстотнi судження пiд час застосування облiкової полiтики - Нижче наведенi iстотнi судження, крiм тих 

вiдповiдних оцiнок, зроблених керiвництвом пiд час застосування облiкової полiтики Товариства, якi 

мають найiстотнiший вплив на суми, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi.  

Подання iнформацiї за сегментами - На думку керiвництва, Товариство провадить операцiйну 

дiяльнiсть як єдиний операцiйний бiзнес-сегмент. Приймаючи дане судження, керiвництво 

проаналiзувало визначення операцiйного бiзнес-сегмента згiдно з вимогами МСФЗ 8 i прийшло до 

висновку, що у складi Товариства немає жодної господарської дiяльностi, чиї б результати 

переглядалися та аналiзувалися окремо.  

Основнi джерела невизначеностi оцiнок - Нижче наведенi основнi припущення стосовно майбутнього 

та iншi основнi джерела невизначеностi оцiнок зроблених керiвництвом на кiнець звiтного перiоду, 

щодо яких iснує значний ризик того, що вони стануть причиною суттєвих коригувань балансової 

вартостi активiв та зобов’язань протягом наступного фiнансового року.  

Резерв на покриття збиткiв вiд знецiнення дебiторської заборгованостi - Формування резерву на 

покриття збиткiв вiд знецiнення дебiторської заборгованостi базується на оцiнцi можливостi зiбрати 

непогашенi суми. Пiд час оцiнки резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення дебiторської 

заборгованостi вимагається вiд керiвництва застосування iстотних суджень i беруться до уваги iсторiя 

фактично понесених збиткiв, строки виникнення дебiторської заборгованостi, конкретнi факти та 

обставини клiєнта, досвiд з повернення платежiв, а також змiни у загальнодержавних або мiсцевих 

умовах, якi пiддаються спостереженню i стосуються невиконання зобов’язань з виплати дебiторської 

заборгованостi. Такi оцiнки регулярно переглядаються Товариством i у разi необхiдностi у них 

робляться коригування у звiтi про прибутки та збитки за перiод, в якому про них стало вiдомо. 



Зменшення корисностi основних засобiв - МСФЗ вимагають, щоб пiдприємство здiйснювало оцiнку на 

кiнець кожного звiтного перiоду, чи iснують будь-якi ознаки того, що активи втратили свою вартiсть 

вiд зменшення корисностi. У разi iснування таких ознак Товариство здiйснює оцiнку суми очiкуваного 

вiдшкодування вiдповiдного активу для визначення розмiру збитку вiд зменшення корисностi (якщо 

таке зменшення корисностi мало мiсце). Оцiнка факту наявностi ознак щодо зменшення корисностi 

станом на звiтну дату, включно з аналiзом внутрiшнiх та зовнiшнiх факторiв, вимагає вiд керiвництва 

застосування рiзних припущень. Оскiльки, специфiка дiяльностi Товариства припускає враховувати все 

пiдприємство як єдину одиницю генеруючи грошовi потоки, тому знецiнення окремого активу, у разi 

вiдсутностi ознак знецiнення одиницi в цiлому в звiтностi  
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не вiдображається. Жодного зменшення корисностi основних засобiв не було визнано Товариством у 

будь-якому з перiодiв, включених до цiєї фiнансової звiтностi, оскiльки знецiнення одиницi в цiлому не 

вiдбувалось. 

Строки корисної експлуатацiї основних засобiв - Оцiнка строкiв корисного використання об’єктiв 

основних засобiв вимагає вiд керiвництва застосування професiйних суджень, якi базуються на досвiдi 

роботи з аналогiчними активами. Пiд час визначення строкiв корисного використання активiв 

керiвництво враховує способи очiкуваного використання кожного активу, його моральний знос, 

фактичний знос та умови, в яких буде експлуатуватися цей актив. Змiна будь-якої з цих умов або оцiнок 

призводить до коригування майбутнiх термiнiв амортизацiї, що облiковується перспективно.  

Чиста вартiсть реалiзацiї запасiв - У вiдповiдностi до МСБО 2 «Запаси» запаси вiдображаються за 

меншою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Пiд час оцiнки чистої вартостi 

реалiзацiї запасiв керiвництво застосовує рiзнi професiйнi судження для визначення: 

- очiкуваної цiни продажу запасiв пiд час звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням 

розрахункових витрат на завершення операцiї продажу;  

- поточних ринкових цiн та рiвня подальшого використання запасiв.  

На кожну звiтну дату Товариство проводить оцiнку балансової вартостi запасiв. 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 

собiвартiстю. 

Можливiсть вiдшкодування вiдстрочених податкових активiв - Вiдстроченi податковi активи 

визнаються тодi, коли iснує ймовiрнiсть їхнього вiдшкодування, що залежить вiд отримання 

достатнього майбутнього оподатковуваного прибутку. Припущення щодо отримання майбутнього 

оподатковуваного прибутку залежать вiд оцiнок керiвництвом майбутнiх потокiв грошових коштiв. 

Майбутнi потоки грошових коштiв залежать вiд оцiнки обсягiв майбутнього виробництва i продажiв, 

цiн на товари та операцiйних витрат, а також професiйних суджень щодо застосування вимог 

законодавства iз податку на прибуток. Цi судження й оцiнки зазнають впливу ризикiв i невизначеностi, 

тому iснує вiрогiднiсть того, що у результатi змiни умов можуть змiнитися очiкування, що може 

вплинути на суму вiдстрочених податкових активiв i вiдстрочених податкових зобов’язань, визнаних на 

звiтну дату. За таких обставин може знадобитися коригування балансової вартостi деяких або всiх 

визнаних вiдстрочених податкових активiв i зобов’язань, що призведе до вiдповiдних змiн у звiтi про 

прибутки або збитки та iншi сукупнi доходи. 

6. Основнi засоби. 

Станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв iнформацiя про рух основних засобiв була представлена таким 

чином: 

(тис. грн.) 

Рядок Будинки та споруди Транспортнi засоби Всього: 

1 2 3 4 5 

2 Балансова вартiсть на початок 2016 року: 1 046 - 1 046 

3 Первiсна вартiсть (Собiвартiсть) (+) 1 307 84 1 391 

4 Знос на початок 2016 року(-) (261) (84) (345) 

5 Надходження, в т.ч. капiтальнi iнвестицiї на модернiзацiю основних засобiв (+) - - - 

6 Вибуття первiсна вартiсть (-) - - - 

7 Нараховано зносу за 2016 рiк(-) (52) - (52) 

8 Вибуття за рахунок зносу (+) - - - 

9 Балансова вартiсть на кiнець 2016 року (на початок 2017 року): 994 - 994 

10 Первiсна вартiсть (+) 1 307 84 1 391 

11 Знос на кiнець 2016 року (на початок 2017 року) (313) (84) (397) 

12 Надходження (придбання), в т.ч капiтальнi iнвестицiї на добудову та модернiзацiю основних засобiв 

(+) - - - 



13 Вибуття первiсна вартiсть (-) (Реалiзацiя) - - - 

14 Нараховано зносу за 2017 рiк(-) (52) - (52) 

15 Вибуття за рахунок зносу (+) - - - 

16 Балансова вартiсть на кiнець 2017 року: 942 - 942 

17 Первiсна вартiсть (+) 1 307 84 1 391 

18 Знос на кiнець 2017 року (-) (365) (84) (449) 

Графа 5 рядкiв 9, 16 вiдповiдає вiдповiдним сумам статтi «Основнi засоби» рядок 1010 Звiту про 

фiнансовий стан за вiдповiднi звiтнi перiоди. 

Активи у заставi - Станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв у Товариства вiдсутнi активи у заставi. 

Повнiстю замортизованi активи – до складу основних засобiв включенi об’єкти (транспортнi засоби), 

якi повнiстю замортизованi, але продовжують використовуватись в господарськiй дiяльностi: станом на 

31 грудня 2017 року за первiсною вартiстю у сумi 84 тисячi гривень (2016: 84 тисячi гривень). 

Амортизацiйнi вiдрахування. 

Загальна сума амортизацiйних вiдрахувань за 2017 та 2016 роки, представлена таким чином: 

(тис. грн.) 

Вiдображено в складi За 2017 рiк За 2016 рiк 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 35 35 

Адмiнiстративнi витрати 17 17 

Iншi витрати - - 

Усього амортизацiйних вiдрахувань: 52 52 

7. Запаси. 

Станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв запаси були представленi таким чином: 

(тис. грн.) 

Рядок Перелiк запасiв 2017 2016 

1 2 3 4 

2 Паливо 3 6 

3 Запаснi частини 745 919 

4 Резерв знецiнення запасiв - - 

5 Разом: 748 925 

Графи 3,4 рядка 5 вiдповiдають вiдповiдним сумам статтi «Запаси» рядок 1100 Звiту про фiнансовий 

стан за вiдповiднi звiтнi перiоди. 

Запаснi частини використовуються, в основному, для надання послуг з виготовлення та монтажу 

обладнання.  

8. Торгiвельна дебiторська заборгованiсть. 

Станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв торгова дебiторська заборгованiсть була представлена таким 

чином: 

(тис. грн.) 

Рядок 2017 2016 

1 2 3 4 

2 Торгiвельна дебiторська заборгованiсть (послуги) 256 177 

3 Iнша дебiторська заборгованiсть (оренда) - - 

4 Резерв на покриття збиткiв вiд знецiнення дебiторської заборгованостi (23) (28) 

5 Всього: 233 149 

Графи 3, 4 рядка 5 вiдповiдають вiдповiдним сумам статтi «Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, 

товари, роботи, послуги» рядок 1125 Звiту про фiнансовий стан за вiдповiднi звiтнi перiоди. 

Iз загальної суми торгiвельної дебiторської заборгованостi станом на 31 грудня 2017 року 170 тис. грн. 

або 66,41 % припадає на долю найбiльш значимого дебiтора (ПП «ТУР») (2015: 102 тис. грн. або 57,63 

% (ТОВ «Агропром-М»). 

На торгову дебiторську заборгованiсть жодних вiдсоткiв не нараховується. Кредитний перiод за 

операцiями надання послуг зазвичай становив 30-60 днiв у 2017 poцi (2016: 30-60 днiв). 
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9. Аванси виданi. 

Станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв аванси виданi були представленi таким чином: 

(тис. грн.) 

Рядок 2017 2016 

1 2 3 4 

2 Аванси виданi постачальникам за послуги - 1 

3 Аванси виданi постачальникам за сировину та матерiали, в т.ч. енергоносiї 79 86 



4 Резерв на покриття збиткiв вiд знецiнення дебiторської заборгованостi - - 

5 Всього: 79 87 

Графи 3,4 рядка 5 вiдповiдають вiдповiдним сумам статтi «Дебiторська заборгованiсть за виданими 

авансами» рядок 1130 Звiту про фiнансовий стан за вiдповiднi звiтнi перiоди. 

Попереднi оплати в Балансi вiдображенi без ПДВ. 

10. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть. 

Станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв iнша поточна дебiторська заборгованiсть була представлена 

таким чином: (тис. грн.) 

Рядок 2017 2016 

1 2 3 4 

2 Розрахунки за заробiтною платою - 1 

3 Розрахунки за страхуванням - 5 

4 Разом: - 6 

Графи 3,4 рядка 4 вiдповiдають вiдповiдним сумам статтi «Iнша поточна дебiторська заборгованiсть» 

рядок 1155 Звiту про фiнансовий стан за вiдповiднi звiтнi перiоди. 

11. Податки до вiдшкодування та передоплати за податками. 

Станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв податки до вiдшкодування та передоплати з податкiв були 

представленi таким чином:  

(тис. грн.) 

Рядок 2017 2016 

1 2 3 4 

2 За розрахунками з податку на додану вартiсть - - 

3 За розрахунками з податку з податку на прибуток 21 21 

4 Всього: 21 21 

Графи 3,4 рядка 4 вiдповiдають вiдповiдним сумам статтi «Дебiторська заборгованiсть за розрахунками 

з бюджетом» рядок 1135 Звiту про фiнансовий стан за вiдповiднi звiтнi перiоди. 

12. Грошовi кошти та їх еквiваленти. 

Станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв грошовi кошти та їх еквiваленти були представленi таким 

чином:  

(тис. грн.) 

Рядок 2017 2016 

1 2 3 4 

2 Грошовi кошти в касi - - 

3 Грошовi на рахунках у банках в нацiональнiй валютi 117 18 

4 Обмеження щодо використання грошових коштiв - - 

5 Всього: 117 18 

Графи 3,4 рядка 5 вiдповiдають вiдповiдним сумам статтi «Грошi та їх еквiваленти» рядок 1165 Звiту 

про фiнансовий стан за вiдповiднi звiтнi перiоди. 

Склад статтей звiту про рух грошових коштiв. 

За перiод, що закiнчився 31 грудня 2017 та 2016 рокiв «Iншi надходження» та «Iншi витрачання» Звiту 

про рух грошових коштiв, представленi таким чином: 

(тис. грн.) 

Рядок 2017 2016 

1 2 3 4 

2 Iншi надходження  

3 Розрахунки по соцiальному страхуванню 13 23 

4 Надходження вiдсоткiв за короткостроковими депозитами - - 

5 Всього: 13 23 

 

6 Iншi витрачання  

7 Розрахунки за банкiвськi послуги 4 3 

8 Розрахунки з iншими дебiторами 34 - 

9 Розрахунки по алiментам 5 4 

10 Сплата штрафiв - 2 

11 Розрахунки з пiдзвiтними особами 114 - 

12 Iншi витрачання - - 

13 Всього: 157 9 

Графи 3, 4 рядкiв 5, 13 вiдповiдають вiдповiдним сумам статтей «Iншi надходження» та «Iншi 

витрачання» рядки 3095, 3190 Звiту про рух грошових коштiв за вiдповiднi звiтнi перiоди. 

13. Статутний капiтал. 



Станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв затверджений, зареєстрований i повнiстю оплачений статутний 

капiтал становив 781 690 гривень, який подiлено на 3 126 760 простих iменних акцiй, номiнальною 

вартiстю 0,25 гривень кожна.  

Станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв iнформацiя про акцiонерiв, частки яких у статутному капiталi 

перевищують 10 %, була представлена таким чином: 

2017 2016 

Кiлькiсть акцiй Частка володiння, % Кiлькiсть акцiй Частка володiння, % 

Паламарчук Володимир Григорович 1 974 250 63,1404 1 974 250 63,1404 

Дивiденди- В 2017 та 2016 роках дивiденди не оголошувались та не виплачувались. 

14. Торгова кредиторська заборгованiсть. 

Станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв торгова кредиторська заборгованiсть була представлена таким 

чином: 

(тис. грн.) 

Рядок 2017 2016 

1 2 3 4 

2 Торгова кредиторська заборгованiсть за:  

3 Сировину та матерiали в т.ч. енергоносiї 959 851 

4 Послуги - 89 

5 Основнi засоби та нематерiальнi активи - - 

6 Всього: 959 940 

На торгову кредиторську заборгованiсть вiдсотки не нараховуються i вона зазвичай погашається 

протягом 30-денного перiоду. 

Графи 3, 4 рядка 6 вiдповiдають вiдповiдним сумам статтi «Поточна заборгованiсть за товари, роботи, 

послуги» рядок 1615 Звiту про фiнансовий стан за вiдповiднi звiтнi перiоди. 

Станом на 31 грудня 2017 року до складу торгiвельної кредиторської заборгованостi були включенi 

залишки за операцiями з пов’язаними сторонами у сумi 766 тисяч гривень (2016: 800 тисяч гривень) 

(Примiтка 25). 

15. Кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами. 

Станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами була 

представлена таким чином: 

(тис. грн.) 

Рядок 2017 2016 

1 2 3 4 

2 Кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами:  

3 Товари - - 

4 Виготовлення металоконструкцiй 354 503 

5 Основнi засоби 542 542 

6 Всього: 896 1 045 
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Графи 3, 4 рядка 6 вiдповiдають вiдповiдним сумам статтi «Поточна кредиторська заборгованiсть за 

одержаними авансами» рядок 1635 Звiту про фiнансовий стан за вiдповiднi звiтнi перiоди. 

Аванси одержанi в Звiтi про фiнансовий стан вiдображенi без ПДВ. 

16. Iншi поточнi зобов’язання. 

Станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв iншi поточнi зобов’язання були представленi таким чином: 

(тис. грн.) 

Рядок 2017 2016 

1 2 3 4 

2 Розрахунки з iншими кредиторами (поворотна фiнансова допомога) 1 501 1 116 

3 Розрахунки з iншими кредиторами - 34 

4 Розрахунки з пiдзвiтними особами - 114 

5 Всього: 1 501 1 264 

Графи 3, 4 рядка 5 вiдповiдають вiдповiдним сумам статтi «Iншi поточнi зобов’язання» рядок 1690 

Звiту про фiнансовий стан за вiдповiднi звiтнi перiоди. 

Станом на 31 грудня 2017 року до складу iнших поточних зобов’язань Товариства були включенi 

залишки за операцiями з пов'язаними сторонами у сумi – 1 501 тисяча гривень (2016: 1 230 тисяч 

гривень) (Примiтка 25). 

17. Вiдстроченi податковi активи/зобов'язання та витрати з податку на прибуток. 

Вiдповiдно до п. 134.1. статтi 134. Податкового кодексу України: «Платник податку, у якого рiчний 

дохiд (за вирахуванням непрямих податкiв), визначений за правилами бухгалтерського облiку за 



останнiй рiчний звiтний (податковий) перiод не перевищує двадцяти мiльйонiв гривень, має право 

прийняти рiшення про незастосування коригувань фiнансового результату до оподаткування на усi 

рiзницi (крiм вiд’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звiтних) рокiв), 

визначенi вiдповiдно до положень цього роздiлу, не бiльше одного разу протягом безперервної 

сукупностi рокiв в кожному з яких виконується цей критерiй щодо розмiру доходу». В зв’язку з тим, що 

розмiр рiчного доходу Товариства за 2017 та 2016 роки не перевищує 20 мiльйонiв гривень, 

управлiнським персоналом прийнято рiшення про незастосування коригувань фiнансового результату 

до оподаткування на усi податковi рiзницi. Тому, тимчасовi податковi рiзницi Товариством на 31 грудня 

2017 та 2016 рокiв не визначались. 

18. Податки до сплати. 

Станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв податки до сплати, були представленi таким чином:  

(тис. грн.) 

Рядок 2017 2016 

1 2 3 4 

2 За розрахунками з прибуткового податку 40 38 

3 За розрахунками з земельного податку 13 13 

4 За розрахунками з податку на додану вартiсть 77 4 

5 Всього: 130 55 

Графи 3, 4 рядка 5 вiдповiдають вiдповiдним сумам статтi «Поточна заборгованiсть за розрахунками з 

бюджетом» рядок 1620 Звiту про фiнансовий стан за вiдповiднi звiтнi перiоди. 

19. Поточнi забезпечення. 

Станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв поточнi забезпечення, були представленi таким чином: 

(тис. грн.) 

Рядок Назва резерву 2017 2016 

1 2 3 4 

2 Резерви пiд забезпечення виплат вiдпусток персоналу 69 79 

3 Резерви пiд забезпечення аудиторських послуг 15 11 

4 Iншi - - 

5 Разом: 84 90 

Графи 3, 4 рядка 5 вiдповiдають вiдповiдним сумам статтi «Поточнi забезпечення» рядок 1660 Звiту про 

фiнансовий стан за вiдповiднi звiтнi перiоди. 

20. Нарахування (використання) резервiв. 

Нарахування (використання) резервiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 та 2016 рокiв представлено 

таким чином: 

 

(тис. грн.) 

Резерви пiд забезпечення виплат вiдпусток персоналу Резерви пiд забезпечення аудиторських послуг 

Резерв на покриття збиткiв вiд знецiнення дебiторської заборгованостi Всього: 

На 1 сiчня 2016: 128 6 - 134 

Нарахування 30 11 28 69 

Використання, сторнування (79) (6) - (85) 

На 31 грудня 2016: 79 11 28 118 

Нарахування 32 15 - 47 

Використання, сторнування (42) (11) (5) (58) 

На 31 грудня 2017: 69 15 23 107 

21. Дохiд вiд реалiзацiї. 

Виручка за роки, що закiнчилися 31 грудня 2017 та 2016 рокiв, була представлена таким чином:  

(тис. грн.) 

Рядок 2017 2016 

1 2 3 4 

2 Виручка вiд реалiзацiї товарiв - 6 

3 Виручка вiд реалiзацiї робiт, послуг 1 556 928 

4 Iнша виручка - - 

5 Всього: 1 556 934 

Графи 3, 4 рядка 5 вiдповiдають вiдповiдним сумам статтi «Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї 

(товарiв, робiт, послуг)» рядок 2000 Звiту про сукупний дохiд за вiдповiднi звiтнi перiоди. 

22. Собiвартiсть реалiзацiї. 

Собiвартiсть реалiзацiї за роки, що закiнчилися 31 грудня 2017 та 2016 рокiв, була представлена таким 

чином: (тис. грн.) 

Рядок 2017 2016 



1 2 3 4 

2 Матерiальнi витрати: 952 613 

в т.ч. собiвартiсть товарiв - 6 

3 Зарплата та пов'язанi з нею витрати 251 217 

4 Амортизацiя 35 35 

5 Послуги стороннiх органiзацiй 29 13 

6 Витрати по податках 47 44 

7 Всього: 1 314 922 

Графи 3, 4 рядка 7 вiдповiдають вiдповiдним сумам статтi «Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 

(товарiв, робiт, послуг)» рядок 2050 Звiту про сукупний дохiд за вiдповiднi звiтнi перiоди. 

23. Адмiнiстративнi витрати. 

Адмiнiстративнi витрати за роки, якi закiнчилися 31 грудня 2017 та 2016 рокiв, були представленi таким 

чином: (тис. грн.) 

Рядок 2017 2016 

1 2 3 4 

2 Матерiальнi витрати: 167 118 

3 Витрати на персонал1) 179 241 

4 Амортизацiя 17 17 

5 Поштовi та банкiвськi послуги 4 3 

6 Послуги стороннiх органiзацiй 64 47 

7 Витрати по податках 18 16 

8 Iншi витрати - - 

9 Всього: 449 442 

Графи 3,4 рядка 9 вiдповiдають вiдповiдним сумам статтi «Адмiнiстративнi витрати» рядок 2130 Звiту 

про сукупний дохiд за вiдповiднi звiтнi перiоди. 

1) Витрати на персонал за рiк, який закiнчився 31 грудня 2017 року, включали зарплату та пов'язанi з 

нею витративищому управлiнському персоналу в кiлькостi 1 особа, та були представленi наступним 

чином: 

(тис. грн.) 

2017 2016 

Заробiтна плата 32 44 

Премiї i бонуси 7 - 

Єдиний соцiальний внесок 9 10 

Разом: 48 54 

24. Склад iнших операцiйних доходiв та витрат. 

Iншi операцiйнi доходи та витрати за роки, якi закiнчилися 31 грудня 2017 та 2016 рокiв, були 

представленi таким чином: (тис. грн.) 

Рядок 2017 2016 

Сума доходу Сума витрат Сума доходу Сума витрат 

1 2 3 4 5 6 

2 Операцiйна оренда 34 33 - - 

3 Штрафи, пенi - - - 2 

4 Пiльговi пенсiї - 55 - 46 

5 Вiдшкодування ранiше списаних активiв - - 49 - 

6 Витрати на формування резерву сумнiвних боргiв 5 - - 28 

7 Лiкарнянi за рахунок пiдприємства - 3 - 12 

8 Iншi - - 26 - 

9 Всього iншi операцiйнi доходи (+): 39 75  

10 Всього iншi операцiйнi витрати (-): 91 88 

Графи 3, 5 рядка 9 вiдповiдають вiдповiдним сумам статтi «Iншi операцiйнi доходи» рядок 2120 Звiту 

про сукупний дохiд за вiдповiднi звiтнi перiоди. Графи 4, 6 рядка 10 вiдповiдають вiдповiдним сумам 

статтi «Iншi операцiйнi витрати» рядок 2180 Звiту про сукупний дохiд за вiдповiднi звiтнi перiоди. 

25. Операцiї з пов’язаними сторонами. 

Операцiї Товариства зi своїми пов’язаними сторонами за роки, що закiнчилися 31 грудня 2017 та 2016 

рокiв, були представленi таким чином: 

(тис. грн.) 

Безвiдсоткова фiнансова позика Дохiд вiдпродажу товарiв Дохiд вiд надання послуг без ПДВ 

Погашення торговельної кредиторської заборгованостi 

Отримання Погашення  

2017  



Сiльськогосподарське Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Сiльгосптехнiка» - - - - 34 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Теплосервiс» 232 95 - - - 

Паламарчук Володимир Григорович 777 529 - - - 

Всього 1 009 624 - - 34 

 

2016  

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Теплосервiс» 288 288 - - 3 

Паламарчук Володимир Григорович 1 540 1 360 - - - 

Всього: 1 828 1 648 - - 3 
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Операцiї з продажу пов’язаним сторонам проводилися на ринкових умовах. 

Станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв непогашенi залишки за операцiями з пов’язаними сторонами 

були представленi таким чином: 

(тис. грн.) 

Безвiдсоткова фiнансова позика За розрахунками з пiдзвiтними особами Торгова 

кредиторськазаборгованiсть (матерiали) Торгова кредиторськазаборгованiсть (послуги) 

2017  

Сiльськогосподарське Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Сiльгосптехнiка» - - 678 - 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Теплосервiс» 137 - - 88 

Паламарчук Володимир Григорович 1 364 - - - 

Всього: 1 501 - 678 88 

 

2016  

Сiльськогосподарське Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Сiльгосптехнiка» - - 712 - 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Теплосервiс» - - - 88 

Паламарчук Володимир Григорович 1 116 114 - - 

Всього: 1 116 114 712 88 

26. Умовнi та контрактнi зобов’язання. 

Оподаткування - Для податкового середовища в Українi характернi складностi податкового 

адмiнiстрування, суперечливi тлумачення податковими органами податкового законодавства та 

нормативних актiв, якi, окрiм iншого, можуть збiльшити фiнансовий тиск на платникiв податкiв. 

Непослiдовнiсть у застосуваннi, тлумачень iвпровадженнi податкового законодавства може призвести 

до судових розглядiв, якi, у кiнцевому рахунку, можуть стати причиною нарахування додаткових 

податкiв, штрафiв i пенi, i цi суми можуть бути суттєвими.  

На думку керiвництва, Товариство виконало усi вимоги чинного податкового законодавства. 

Управлiнський персонал не виключає, що у результатi майбутнiх податкових перевiрокможуть 

виникнути суперечностi в тлумаченнi або оцiнцi даних, поданих у податковiй документацiї, що може 

призвести до нарахування додаткових податкових зобов’язань, штрафiв та пенi На думку керiвництва, 

вiдповiднiположення податкового законодавства iнтерпретованi ним коректно, i Товариство нарахувало 

та сплатило всi податки вiдповiдно до чинного податкового законодавства. Водночас, у разi 

iншогопiдходу до трактування таких операцiй податковими органами керiвництво оцiнює суму 

можливих умовних зобов’язань станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв як незначну для цiлей цiєї 

фiнансової звiтностi. 

27. Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками. 

Фiнансовi iнструменти Товариства включають грошовi кошти та їх еквiваленти, торгову та iншу 

дебiторську заборгованiсть, позики, торгову та iншу кредиторську заборгованiсть. Товариство не брало 

участь в операцiях iз використанням похiдних фiнансових iнструментiв. В зв’язку з непередбачуванiстю 

та неефективнiстю фiнансового ринку України, загальна програма управлiння ризиками зосереджена i 

спрямована на зменшення його потенцiйного негативного впливу на фiнансовий стан Товариства. 

Основнi ризики, властивi фiнансовим iнструментам, включають ринковий ризик, ризик лiквiдностi та 

кредитний ризик. Керiвництво аналiзує та узгоджує полiтику управлiння кожним iз цих ризикiв, 

основнi принципи якої викладенi нижче.  

Ринковий ризик - Для дiяльностi Товариства не характернi фiнансовi ризики у результатi ринкових змiн 

курсiв обмiну валют та вiдсоткових ставок.  

Валютний ризик - Валютний ризик являє собою ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх потокiв 

грошових коштiв вiд фiнансового iнструмента коливатиметься у результатi змiн курсiв обмiн валют. 

Для дiяльностi Товариства, не характернi валютнi ризики обумовленi коливаннями курсiв обмiну гривнi 

щодо долара США та iнших валют. 
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Ризик змiни вiдсоткових ставок - Ризик змiни вiдсоткових ставок являє собою ризик того, що 

справедлива вартiсть або потоки грошових коштiв вiд фiнансових iнструментiв коливатимуться у 

результатi ринкових змiн вiдсоткових ставок. Для дiяльностi Товариства, не характернi ринковi ризики 

щодо змiн вiдсоткових ставок. 

Ризик лiквiдностi - Ризик лiквiдностi являє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої 

зобов’язання на момент їх погашення. Завданням керiвництва є пiдтримання балансу мiж безперервним 

фiнансуванням i гнучкiстю у використаннi умов кредитування, якi надаються постачальниками. 

Товариство проводить аналiз строкiв виникнення активiв i погашення зобов’язань i планує свою 

лiквiднiсть у залежностi вiд очiкуваних строкiв погашення вiдповiдних фiнансових iнструментiв. 

Вiдповiдно до планiв Товариства, його потреби в обiгових коштах задовольняються за рахунок 

надходження грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi та вiд безвiдсоткових фiнансових позик на 

поворотнiй основi. Товариство не залучає банкiвськi кредитнi ресурси. Надходжень вiд операцiйної 

дiяльностi недостатньо для своєчасного погашення зобов’язань. 

Ризик лiквiдностi станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв представлено наступним чином: 

(тис. грн.) 

Назва статтi 2017 2016 

Торгiвельна дебiторська заборгованiсть , нетто 233 149 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 117 18 

Попереднi оплати 79 87 

Iнша неторговельна дебiторська заборгованiсть - 6 

Торговельна кредиторська заборгованiсть (959) (940) 

Аванси отриманi (896) (1 045) 

Позики (поворотна безвiдсоткова фiнансова позика) (1 501) (1 116) 

Iнша кредиторська заборгованiсть (237) (293) 

(3 164) (3 134) 

Станом на 31.12.2017 року короткостроковi зобов’язання Товариства перевищують його 

короткостроковi активи на 3 164 тис. грн., станом на 31.12.2016 року короткостроковi зобов’язання 

перевищували короткостроковi активи на 3 134 тис. грн. 

Кредитний ризик -Кредитний ризик являє собою ризик того, що Товариство понесе фiнансовi збитки у 

випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фiнансовим iнструментом або 

клiєнтським договором. Фiнансовi iнструменти, якi потенцiйно наражають Товариство на 

iстотнуконцентрацiю кредитного ризику, переважно включають грошовiкошти та їх еквiваленти, а 

також торгову дебiторську заборгованiсть.  

Станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв максимальна сума кредитного ризику становила: 

(тис. грн.) 

Фiнансовi активи 2017 2016 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 117 18 

Торговельна дебiторська заборгованiсть , нетто 233 149 

Попереднi оплати 79 87 

Iнша неторговельна дебiторська заборгованiсть. - 6 

Всього: 429 260 

Товариство переважно розмiщує свої грошовiкошти та їх еквiваленти у великих банках з надiйною 

репутацiєю, якi знаходяться в Українi. Керiвництво здiйснює постiйний монiторинг фiнансового стану 

установ, де розмiщенi грошовi кошти та їх еквiваленти. Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням 

банками своїх зобов’язань та обмежується сумою грошових коштiв та їх еквiвалентiв. 

Товариство здiйснює торговi операцiї тiльки з перевiреними i кредитоспроможними клiєнтами. 

Полiтика Товариства полягає в тому, що можливiсть надання кредиту клiєнтам, якi бажають 

спiвпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналiзується i пiдлягає  

ПрАТ «Шаргородське районне пiдприємство «Агромаш» 

Примiтки до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року 

формальному затвердженню. Окрiм того, керiвництво проводить додаткову процедуру монiторингу 

фiнансової iнформацiї про клiєнтiв на щоквартальнiй основi. Iншi ризики вiдстежуються i аналiзуються 

у кожному конкретному випадку.  

Станом на 31 грудня 2017 року i 31 грудня 2016 року розподiл торгiвельної дебiторської заборгованостi 

за строками непогашення був наступним: 

(тис. грн.) 

Разом: До 30 днiв Вiд 31 до 60 днiв Вiд 61 до 90 днiв Вiд 91 до 120 днiв Вiд 121 до 180 днiв Вiд 181 до 

365 днiв > 365 днiв Резерв Чиста вартiсть реалiзацiї 

2017 256 215 18 - - - - 23 (23)  



2016 177 100 49 - - - - 28 (28) 149 

Управлiння капiталом -Товариство вважає борговiiнструменти i власний капiтал основними джерелами 

фiнансування. За роки, що закiнчилися 31 грудня 2017 та 2016 рокiв,Товариство отримало суттєвi 

збитки. В зв’язку з чим, станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв вартiсть чистих активiв Товариства має 

вiд’ємне значення в розмiрi 2 236 тис. грн. та 1 977 тис. грн., вiдповiдно. Для усунення невiдповiдностi 

п.3 статтi 155 Цивiльного кодексу України, Товариство домовилося про змiну в 2018 роцi умов чинних 

угод з мажоритарним акцiонером Паламарчуком Володимиром Григоровичем про переведення 

безвiдсоткових фiнансових позик на поворотнiй основi в розмiрi 1 364 тис. грн. в позики на 

безповоротнiй основi. Данi грошовi кошти будуть направленi на оновлення виробничої бази 

Товариства. Що в свою чергу наддасть можливiсть Товариству розширити асортимент виконання робiт 

та надання послуг, збiльшить виручку та зменшить собiвартiсть виконання робiт та надання послуг.  

28. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв. 

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв - Справедлива вартiсть визначається як сума, за якою 

iнструмент можна обмiняти пiд час здiйснення операцiї мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними 

сторонами, за винятком операцiй примусового продажу або лiквiдацiї. Вважається, що балансова 

вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань iз термiнами погашення до одного року, за вирахуванням 

будь-яких очiкуваних коригувань, є їх справедливою вартiстю. Керiвництво вважає, що балансова 

вартiсть фiнансових активiв та зобов’язань, визнаних у фiнансовiй звiтностi, приблизно дорiвнює їх 

справедливiй вартостi. 

29. Затвердження фiнансової звiтностi. 

Ця фiнансова звiтнiсть була схвалена керiвництвом i затверджена до випуску 30 березня 2018 року. 
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