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Титульний аркуш 
 
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до 

Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії. 

Голова правлiння       Паламарчук Володимир Григорович 
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

 М.П. 
(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2011 рік  

Загальні відомості 

Повне найменування емітента 
Публiчне акцiонерне товариство 
"Шаргородське районне 
пiдприємство "Агромаш" 

Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 03567478 

Місцезнаходження емітента 
Вінницька Шаргородський 
район, р-н 23500 м.Шаргород, 
вул.Ленiна,272 

Міжміський код, телефон та факс емітента (04344) 2-25-03, 2-19-98 (04344) 
2-19-98 

Електронна поштова адреса емітента 

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
Річна інформація розміщена у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії  

 (дата) 
Річна інформація 
опублікована у № Бюлетень "Цiннi папери України"   

 (номер та найменування офіційного друкованого 
видання)  (дата) 

Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій 
розміщена Інформація:* sharagromash.at.ua   

  (адреса сторінки)  (дата) 
*Заповнюється за наявності  

Зміст 



1. Основні відомості про емітента: 
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X 
б) інформація про державну реєстрацію емітента X 
в) банки, що обслуговують емітента X 
г) основні види діяльності X 
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності - 
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань 
підприємств - 

е) інформація про рейтингове агентство - 
є) інформація про органи управління емітента - 
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 
вартість акцій (розміру часток, паїв) X 

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X 
4. Інформація про посадових осіб емітента: 
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями 
емітента X 

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

6. Інформація про загальні збори акціонерів X 
7. Інформація про дивіденди - 
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 
9. Відомості про цінні папери емітента: 
а) інформація про випуски акцій емітента X 
б) інформація про облігації емітент - 
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - 
г) інформація про похідні цінні папери - 
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду - 
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів - 
10. Опис бізнесу X 
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність 
емітента: 
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 
в) інформація про зобов'язання емітента X 
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів 
продукції - 

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції - 
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових 
цінних паперів - 

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 
папери, що виникала протягом звітного періоду - 

14. Інформація про стан корпоративного управління X 
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій - 
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з 
розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним 
покриттям 

- 

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з 
розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним 
покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі 
іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 

- 



в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття 
або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття - 

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за 
видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду - 

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав 
на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець 
звітного року 

- 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати 
чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), 
права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу 
іпотечного покриття 

- 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів - 
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів - 
20. Основні відомості про ФОН - 
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН - 
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН - 
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН - 
24. Правила ФОН - 
25. Річна фінансова звітність X 
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний 
період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при 
поданні інформації до Комісії) 

X 

27. Аудиторський висновок X 
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних 
стандартів фінансової звітності - 

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій 
підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом 
передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) ("1" - так, "2" 
- ні) 

- 

30. Примітки 

В перелiку iнформацiй вiдсутня iнформацiя Товариства про: 1. 
одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi у зв"язку з 
тим, що документи на отримання вiдповiдної лiцензiї знаходяться в 
станi розгляду i будуть отриманi Товариством лмше в 2012 роцi; 2. 
вiдомостi щодо належностi до будь -яких об"єднань товариств, у 
зв"язку з тим що Товариство не входить до будь-яких об"єднань 
товариств; 3. рейтингове агенство, в зв"язку з тим, що не 
проводилась рейтингова оцiнка Товариства або його цiнних 
паперiв; 4. органи управлiння у зв"язку з тим що цей додаток не 
заповнюється акцiонерними товариствами; 5. дивiденди у зв"язку з 
тим що дивiденди за 2011 та в 2011 роцi не нараховувались та не 
виплачувались; 6. облiгацiї у зв"язку з тим, що облiгацiї 
товариством не випускались; 7. iншi цiннi папери, випуск яких 
пiдлягає реєстрацiї у зв"язку з тим, що товариством такi цiннi 
папери не випускались; 8. викуп власних акцiй протягом звiтного 
року у зв"язку з тим, що Товариство не здiйснювало викуп власних 
акцiй протягом звiтного року; 9. похiднi цiннi папери, у зв"язку з 
тим, що товариством такi цiннi папери не випускались; 10. щодо 
виданих сертифiкатiв, у зв"язку з тим, що форма iснування акцiй 
бездокументарна; 11. обсяги виробництва та реалiзацiї основних 
видiв продукцiї, у зв"язку з тим що цей додаток Товариством не 
заповнюється ; 12. собiвартiсть реалiзованої продукцiї, у зв"язку з 
тим що цей додаток Товариством не заповнюється ; 13. гарантiї 



третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв у 
зв"язку з тим, що такi цiннi папери не випускались; 14. вiдомостi 
щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, 
у звязку з тим, що подiї, що вiдносяться до особливої iнформацiї 
протягом року не вiдбувались; 15. вiдомостi щодо пунктiв 15-24, у 
зв"язку з тим, що цi додатки не заповнюються акцiонерними 
товариствами. Товариством у складi звiту не надається : 1. рiчна 
фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних 
стандартiв бухгалтерського облiку, у зв"язку з тим, що вона не 
складалась вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського 
облiку; 2. звiт про стан об"єкта нерухомостi, у зв"язку з тим, що 
цiльовi облiгацiї не випускались. 

Ідентифікаційні реквізити, 
місцезнаходження емітента 
 
Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Шаргородське 

районне пiдприємство "Агромаш" 
Скорочене найменування (за 
наявності) 

ПАТ "Шаргородське РП "Агромаш" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 
Поштовий індекс 23500 
Область, район Шаргородський район, 
Населений пункт м.Шаргород, 
Вулиця, будинок вул.Ленiна,272 

Інформація про державну реєстрацію 
емітента 
 
Серія і номер свідоцтва А01 284399 
Дата державної реєстрації 27.12.1996 
Орган, що видав свідоцтво Шаргородська районна державна адмiнiстрацiя 

Вiнницької областi 
Зареєстрований статутний 
капітал (грн.) 

781690 

Сплачений статутний капітал 
(грн.) 

781690 

Банки, що обслуговують емітента 
 
Найменування банку (філії, 
відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті 

ВФ ПАТ КБ "ПриватБанк" 



МФО банку 302689 
Поточний рахунок 26005352562001 
  
Найменування банку (філії, 
відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті 

немає 

МФО банку немає 
Поточний рахунок немає 

Основні види діяльності 
 
45.21.4 БУДIВНИЦТВО МIСЦЕВИХ ТРУБОПРОВОДIВ, ЛIНIЙ ЗВ"ЯЗКУ ТА 
ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ  
45.21.6 БУДIВНИЦТВО IНШИХ СПОРУД  
63.21.2 ФУНКЦIОНУВАННЯ IНФРАСТРУКТУРИ АВТОМОБIЛЬНОГО ТА МIСЬКОГО 
ТРАНСПОРТУ  

Інформація про засновників та/або 
учасників емітента та кількість і вартість 
акцій (розміру часток, паїв) 
 

Найменування юридичної особи 
засновника та/або учасника 

Код за 
ЄДРПОУ 
засновника 
та/або 
учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток 
акцій 

(часток, 
паїв), які 
належать 
засновнику 
та/або 
учаснику 

(від 
загальної 
кількості) 

Засновниками Товариства були : 
Регiональне вiддiлення ФДМУ по 
Вiнницькiй областi 

13327990 

Вінницька 
Ленiнський район, 
21050 м.Вiнниця, 
вул.Гоголя,10 

0 

Органiзацiя орендарiв Шаргородського 
районного пiдприємства "Агромаш" 03567478 

Вінницька 
Шаргородський 
район, 23500 
м.Шаргород, 
вул.Ленiна,272 

0 

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної 
особи 

Серія, номер, дата видачі та 
найменування органу, який 

видав паспорт* 

Відсоток 
акцій 

(часток, 
паїв), які 



належать 
засновнику 
та/або 
учаснику 

(від 
загальної 
кількості) 

Учасниками Товариства є фiзичнi особи, 
громадяни України в кiлькостi 334 осiб.  100  

Усього 100  

_______________  

* Не обов'язково для заповнення.  

Інформація про чисельність працівників 
та оплату їх праці 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працюючих складає 44 особи. Позаштатних 
працiвникiв- немає, працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого дня- 24 
особи. Працюючих за сумiсництвом - немає. Фонд оплати працi за звiтний 2011 рiк 
складає 541,6 тис.грн., що на 191,3 тис. грн. бiльше розмiру фонду оплати працi за 
попереднiй 2010 рiк. Збiльшення фонду оплати працi пояснюється збiльшенням 
мiнiмальної заробiтної плати. Пiдвищення квалiфiкацiї протягом звiтного перiоду не 
вiдбувалось. Кадрова програма Товариства, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї 
його працiвникiв операцiйним потребам - вiдсутня.  

Інформація про володіння посадовими 
особами емітента акціями емітента 
 

Кількість за видами акцій 

Посад
а 

Прізвище
, ім'я, по 
батькові 
посадової 
особи 

Паспортні 
дані 

фізичної 
особи 
(серія, 

номер, дата 
видачі, 

орган, який 
видав)* або 
ідентифікац
ійний код 
за ЄДРПОУ 
юридичної 
особи 

Дата 
внесен
ня до 
реєстр
у 

Кількі
сть 
акцій 
(штук

) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 
відсотках

) 

прос
ті 
імен
ні 

прості 
на 

пред'яв
ника 

привілей
овані 
іменні 

привілей
овані на 
пред'явн
ика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Член 
ревiзiй

Пруц 
Михайло 

АА 203410 
11.03.1996 

10.05.1
996 6360 0.2034054

4206 6360 0 0 0 



ної 
комiсiї 

Iванович Шаргородсь
ким РВ 
УМВС 
України у 
Вiнницькiй 
областi 

Член 
ревiзiй
ної 
комiсiї 

Мотишен 
Анатолiй 
Петрович 

АА 205130 
12.04.1996 
Шаргородсь
ким РВ 
УМВС 
України у 
Вiнницькiй 
областi 

10.05.1
996 7160 0.2289910

3225 7160 0 0 0 

Член 
нагляд
ової 
ради 

Налигач 
Михайло 
Iванович 

АВ 237464 
26.07.2001 
Шаргородсь
ким РВ 
УМВС 
України у 
Вiнницькiй 
областi 

 0 0 0 0 0 0 

Член 
нагляд
ової 
ради 

Пашкурн
ий 
Станiслав 
Францови
ч 

АВ 336936 
21.02.2002 
Шаргородсь
ким РВ 
УМВС 
України у 
Вiнницькiй 
обл 

10.05.1
996 5280 0.1688648

9529 5280 0 0 0 

Член 
нагляд
ової 
ради 

Чернявськ
ий 
Володими
р 
Дмитрови
ч 

АВ 710897 
10.07.2006 
Шаргородсь
ким РВ 
УМВС 
України у 
Вiнницькiй 
обл. 

10.05.1
996 10 0.0003198

1988 10 0 0 0 

Член 
нагляд
ової 
ради 

Фiрман 
Олексiй 
Перфентi
йович 

АА 366724 
14.11.1996 
Шаргородсь
ким РВ 
УМВС 
України у 
Вiнницькiй 
обл. 

10.05.1
996 10 0.0003198

1988 10 0 0 0 

Член 
правлi
ння 

Варава 
Вiктор 
Миколайо
вич 

АВ 580139 
02.04.2004 
Шаргородсь
ким РВ 
УМВС 
України у 

10.05.1
996 10 0.0003198

1988 10 0 0 0 



Вiнницькiй 
обл. 

Голова 
нагляд
ової 
ради 

Сунько 
Валентин
а 
Петрiвна 

АА 944702 
09.03.1999 
Шаргородсь
ким РВ 
УМВС 
України у 
Вiнницькiй 
обл. 

10.05.1
996 186360 5.9601632

3607 
1863
60 0 0 0 

Голова 
ревiзiй
ної 
комiсiї 

Самiла 
Наталiя 
Вiкторiвн
а 

АА 205000 
11.04.1996 
Шаргородсь
ким РВ 
УМВС 
України у 
Вiнницькiй 
обл. 

10.05.1
996 10 0.0003198

1988 10 0 0 0 

Член 
правлi
ння 

Сунько 
Анатолiй 
Петрович 

АА 944713 
09.03.1999 
Шаргородсь
ким РВ 
УМВС 
України у 
Вiнницькiй 
обл. 

10.05.1
996 11320 0.3620361

0127 
1132
0 0 0 0 

Член 
правлi
ння, 
головн
ий 
бухгал
тер 

Барецька 
Мар"яна 
Павлiвна 

АА 662839 
19.01.1998 
Шаргородсь
ким РВ 
УМВС 
України у 
Вiнницькiй 
обл. 

10.05.1
996 2000 0.0639639

7549 2000 0 0 0 

Заступ
ник 
голови 
правлi
ння 

Яворськи
й Василь 
Iванович 

АВ 236878 
04.05.2001 
Шаргородсь
ким РВ 
УМВС 
України у 
Вiнницькiй 
обл. 

10.05.1
996 2000 0.0639639

7549 2000 0 0 0 

Голова 
правлi
ння 

Паламарч
ук 
Володими
р 
Григоров
ич 

АВ 765987 
06.08.2007 
Шаргородсь
ким РВ 
УМВС 
України у 
Вiнницькiй 
обл. 

10.05.1
996 

197425
0 

63.140439
30458 

1974
250 0 0 0 

Усього219477
0 

70.193107
242 

2194
770 

0 0 0 



_______________ 

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

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

Кількість за видами акцій 
Наймену
вання 
юридичн
ої особи 

Ідентифіка
ційний код 

за 
ЄДРПОУ 

Місцезнахо
дження 

Дата 
внесе
ння 
до 
реєст
ру 

Кільк
ість 
акцій 
(штук

) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 
відсотках

) 

прос
ті 
імен
ні 

прості 
на 

пред'яв
ника 

привіле
йовані 
іменні 

привіле
йовані 
на 

пред'явн
ика 

Кількість за видами акцій Прізвищ
е, ім'я, 
по 

батькові 
фізичної 
особи* 

Серія, номер, дата 
видачі паспорта, 

найменування органу, 
який видав паспорт** 

Дата 
внесе
ння 
до 
реєст
ру 

Кільк
ість 
акцій 
(штук

) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 
відсотках

) 

прос
ті 
імен
ні 

прості 
на 

пред'яв
ника 

привіле
йовані 
іменні 

привіле
йовані 
на 

пред'явн
ика 

Паламарч
ук 
Володим
ир 
Григоров
ич 

АВ 765987 17.03.1997 
Шаргородським РВ 
УМВС України у 
Вiнницькiй областi 

10.05.
1996 

19742
50 

63.140439
30458 

1974
250 0 0 0 

Усього19742
50 

63.140439
304584 

1974
250 

0 0 0 

_______________  

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

Інформація про загальні збори акціонерів 
 

чергові позачергові Вид загальних 
зборів* X  
Дата 
проведення 20.04.2011 

Кворум 
зборів** 71.3 

Опис 

Порядок денний: 1.Обрання Робочих органiв Загальних зборiв 
акцiонерiв: Голови, Секретаря та Лiчильної комiсiї. 2. Затвердження 
регламенту проведення Загальних зборiв акцiонерiв. 3. Звiт 
Правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2010 
рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння. 4. 
Звiт Наглядової ради Товариства за 2010 рiк та прийняття рiшення за 



наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 5. Звiт Ревiзiйної комiсiї 
за 2010 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Ревiзiйної комiсiї. 6. Визначення порядку розподiлу прибутку та 
покриття збиткiв Товариства за 2010 рiк. Пропозицiї щодо перелiку 
питань порядку денного були наданi головою Наглядової ради. Iнших 
пропозицiй до порядку денного не надходило. Всi питання порядку 
денного зборами розглянутi, по кожному питанню прийнято рiшення. 

  

_______________  

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі. 

** У відсотках до загальної кількості голосів.  

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 
Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ 

30370711 

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

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

АВ № 189650 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

ДКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

19.09.2006 

Міжміський код та телефон (044) 279-10-74 
Факс (044) 377-70-16 
Вид діяльності здiйснення депозитарної дiяльностi , а саме 

депозитарної дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв 
Опис Вiдповiдно до укладеного договору депозитарiй 

надає послуги щодо обслуговування випуску цiнних 
паперiв: прийом на зберiгання глобального 
сертифiкату цiнних паперiв Товариства, вiдкриття 
та ведення рахунку у цiнних паперах,виконання 
операцiй з випуском цiнних паперiв на пiдставi 
розпоряджень Товариства. 

 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 

ТОВ "ВIОЙЛ -IНВЕСТ" 



батькові фізічної особи 
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ 

36685399 

Місцезнаходження Вінницька Старомiський район, 21000 м. Вiнниця, 
Немирiвське шосе, буд. 26 

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

АВ № 493461 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

ДКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

09.11.2009 

Міжміський код та телефон (0432) 509-653 
Факс (0432) 509-653 
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв 
Опис Вiдповiдно до укладеного договору зберiгач надає 

послуги щодо вiдкриття та ведення рахункiв у 
цiнних паперах акцiонерам Товариства, зберiгання 
акцiй на цих рахунках,внесення змiн до реквiзитiв 
власника цiнних паперiв. 

 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізічної особи 

ТОВ "Аудиторська фiрма "Надiйнiсть" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ 

32473281 

Місцезнаходження Вінницька Ленiнський район, 21036 м. Вiнниця, 
Хмельницьке шосе 2а, кiм.400-а, 

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

3630 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

15.07.2005 

Міжміський код та телефон (0432) 66-02-45 
Факс (0432) 66-02-45 
Вид діяльності Надання аудиторських послуг 
Опис ВIдповiдно з укладеною угодою, аудит передбачає 

виконання аудиторських процедур для отримання 
аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття 
iнформацiї у фiнансових звiтах на пiдставi 
судження аудитора, яке 'рунтується на оцiнцi 
ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв 
внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи 
оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи 
внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки 
та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з 
метою розробки аудиторських процедур, якi 



вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення 
думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю 
суб'єкта господарювання. Аудит включає також 
оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової 
полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок зроблених 
управлiнським персоналом, та загального 
представлення фiнансових звiтiв. 

 
 

Інформація про випуски акцій 
 

Дата 
реєстр
ації 
випус
ку 

Номер 
свідоцт
ва про 
реєстра
цію 

випуск
у 

Найменув
ання 
органу, 
що 

зареєстру
вав 

випуск 

Міжнародн
ий 

ідентифікац
ійний номер 

Тип 
цінн
ого 
папе
ру 

Форма 
існування 
та форма 
випуску 

Номіна
льна 

вартість 
акцій 
(грн.) 

Кількі
сть 
акцій 

(штук) 

Загальн
а 

номінал
ьна 

вартіст
ь (грн.) 

Частка 
у 

статутн
ому 

капітал
і (у 

відсотк
ах) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

30.09.2
010 

93/02/1/
10 

Вiнницьке 
теруправлi
ння 
ДКЦПФР 

UA 
4000094825 

Акції 
Імен
ні 
прост
і 

Бездокумен
тарна 
Іменні 

0.25 312676
0 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. 

  

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

Вiдкрите акцiонерне товариство "Шаргородське 
районне пiдприємство "Агромаш" створене в 1996 
роцi за розпорядженням РВ ФДМУ по Вiнницькiй 
областi в процесi приватизацiї державного 
пiдприємства Шаргородського РП "Агромаш". У 
2010 роцi проведено змiну найменування 
Вiдкритого акцiонерного товариства 
"Шаргородське районне пiдприємство "Агромаш" 
на Публiчне акцiонерне товариство "Шаргородське 
районне пiдприємство "Агромаш", у зв"язку iз 
приведенням дiяльностi товариства у вiдповiднiсть 
до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства" Протягом 
звiтного 2011 року важливих подiй розвитку, в тому 
числi злиття, подiлу, приєднання, перетворення та 



видiлу не вiдбувалось. 
  
Про організаційну структуру 
емітента, дочірні підприємства, 
філії, представництва та інші 
відокремлені структурні 
підрозділи із зазначенням 
найменування та 
місцезнаходження, ролі та 
перспектив розвитку, зміни в 
організаційній структурі у 
відповідності з попереднім 
звітним періодом 

На пiдприємствi створено такi структурнi 
пiдроздiли : 1. Майстерня по ремонту та 
виготовленню нестандартного обладнання (ангари, 
ферми, колони, установки "Сухiн"); 2. Керамiчна 
дiльниця по виготовленню будiвельної цегли та 
пiчного кахелю ; 3. Адмiнiстративне примiщення. 
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та 
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. 

Будь-які пропозиції щодо 
реорганізації з боку третіх осіб, 
що мали місце протягом 
звітного періоду, умови та 
результати цих пропозицій 

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

Опис обраної облікової політики 
(метод нарахування амортизації, 
метод оцінки вартості запасів, 
метод обліку та оцінки вартості 
фінансових інвестицій тощо) 

1. Ведення бухгалтерського облiку здiйснювалось 
за принципами i методами, передбаченими 
Нацiональними положеннями 
(стандартами)бухгалтерського облiку. 2. 
Забезпечувалась безперервнiсть вiдображення 
операцiй i достовiрна оцiнка активiв, зобов"язань, 
капiталу у бухгалтерському облiку з застосуванням 
журнально-ордерної форми облiку. 3. 
Бухгалтерський облiк активiв, капiталу, зобов"язань 
i господарських операцiй проводився з урахуванням 
вимог Iнструкцiї щодо застосуванням Плану 
рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, 
зобов"язань i господарських операцiй пiдприємства, 
затвердженої наказом Мiнфiну України вiд 
30.11.1999 р. № 291. 4. Аналiтичний облiк руху 
товарно-матерiальних цiнностей органiзовано: - у 
бухгалтерiї- по вiдомостях облiку залишкiв 
матерiалiв у кiлькiсно-сумарному вираженнi; - на 
складах - у картках складського облiку в 
кiлькiсному вираженнi. 5. Бухгалтерський облiк 
окремих господарських операцiй затверджено 
таким чином : - оцiнка вартостi запасiв( матерiалiв, 
сировини, палива, комплектуючих виробiв та 
напiвфабрикатiв) при вiдпуску у виробництво чи 
iншому вибуттi здiйснювалась за методом 
середньозваженої собiвартостi; - оцiнка запасiв 
здiйснювалась за цiнами продажу; - нарахування 
амортизацiї на основнi засоби здiйснювалось 
прямолiнiйним методом; - термiн використання 
нематерiальних активiв визначався по кожному 
об"єкту окремо в момент зарахування його на 
баланс виходячи з термiну корисного використання 
подiбних актiв, передбачуваного морального 



зносу,правових чи iнших обмежень щодо строкiв 
використання та iнших факторiв; - амортизацiя 
нематерiальних активiв здiйснювалась 
прямолiнiйним методом; - нематерiальнi активи з 
термiном корисного використання (експлуатацiї) 
понад один рiк,вартiстю менше 1000,00 грн. 
вважались малоцiнними необоротними 
матерiальними активами. Нарахування амортизацiї 
по таких активах здiйснювалось методом 
зменшення залишку за нормою амортизацiї 100 % 
розрахунку на календарний рiк. Незалежно вiд 
термiну експлуатацiї та вартостi, включались до 
складу оборотних малоцiнних та 
швидкозношуваних предметiв i вiдображались на 
рахунку класу 2 "Запаси" iнструменти, 
господарський iнвентар, спецiальне оснащення; - 
оцiнка ступеня завершеностi операцiй з надання 
послуг здiйснювалась шляхом аналiзу виконаної 
роботи, при цьому в бухгалтерському облiку доходи 
вiдображались у звiтному перiодi пiсля пiдписання 
акта про наданi послуги; - резерв сумнiвних боргiв 
не нараховувався через вiдсутнiсть коштiв. 6. Для 
узагальнення iнформацiї про витрати пiдприємства 
за елементами не застосовувались бухгалтерськi 
рахунки класу 8 "Плану рахункiв". 7. Резервування 
коштiв на забезпечення оплати вiдпусток, додаткове 
пенсiйне забезпечення гарантiйних зобов"язань, 
iнших витрат i платежiв не проводилсь. 8. 
Затверджено систему оплати працi за штатним 
розкладом № 1-для iнженерно-технiчних 
працiвникiв i службовцiв, за штатним розкладом № 
2 - для робiтникiв та МОП з погодинною оплатою 
працi, за вiдрядними розцiнками- для робiтникiв 
основного i допомiжного виробництва.До оплати 
працi включався перелiк витрат на виплату основної 
та додаткової плати й iнших видiв заохочень, 
виходячи з тарифних ставок у виглядi премiй, 
заохочень, виплати за виконання робiт(послуг) за 
договорами цивiльно-правового характеру, будь-якi 
iншi виплати в грошовiй чи натуральнiй формi, якi 
визначались за домовленiстю сторiн. 9. 
Встановлено попередiльний метод облiку витрат на 
виробництво i калькулювання фактичної 
собiвартостi продукцiї. 10.Податковий облiк 
проводився у вiдповiдностi з вимогами дiючого 
законодавства. Пiдприємство дотримувалосья та 
вело облiк згiдно обраної облiкової полiтики 
акцiонерного товариства, принципи , обранi у 
облiковiй полiтицi, залишались незмiнними 
протягом звiтного року. 

Текст аудиторського висновку Аудиторський висновок (звiт незалежного 
аудитора)щодо фiнансової звiтностi Публiчного 



Акцiонерного Товариства "Шаргородське РП 
"Агромаш" станом на 31.12.2011 року Ми провели 
аудит фiнансової звiтностi Публiчного 
Акцiонерного Товариства "Шаргородське районне 
пiдприємство "Агромаш", що додається, якi 
вiдповiдно до П(С)БО 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта 
малого пiдприємництва", включають Баланс станом 
на 31.12.2011 року, звiт про фiнансовi результати за 
2011р. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу 
за фiнансову звiтнiсть. Управлiнський персонал 
несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне 
подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до 
Нацiональних положень (стандартiв) 
бухгалтерського облiку та за такий внутрiшнiй 
контроль, який управлiнський персонал визначає 
потрiбним для того, щоб забезпечити складання 
фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих 
викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. 
Вiдповiдальнiсть аудитора. Нашою 
вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї 
фiнансової звiтностi на основi результатiв 
проведеного нами аудиту. Ми провели аудит 
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi 
стандарти вимагають вiд нас дотримання 
вiдповiдних етичних вимог, а також планування й 
виконання аудиту для отримання достатньої 
впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстять 
суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання 
аудиторських процедур для отримання 
аудиторських доказiв щодо сум та розкриття 
iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур 
залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку 
ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi 
внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи 
оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи 
внутрiшнього контролю, що стосуються складання 
та достовiрного подання суб'єктом господарювання 
фiнансової звiтностi, з метою розробки 
аудиторських процедур, якi вiдповiдають 
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо 
ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта 
господарювання. Аудит включає також оцiнку 
вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, 
прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних 
управлiнським персоналом, та оцiнку загального 
подання фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що 
отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази 
для висловлення нашої думки. Пiдстава для 
висловлення умовно - позитивної думки. Ми не 
спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних запасiв 
станом на 31.12.2011 року, оскiльки ця дата 
передувала нашому призначенню аудиторами 



пiдприємства. Через характер облiкових запасiв 
Товариства, ми не змогли, за допомогою iнших 
аудиторських процедур , визначити можливу 
величину коригувань, якi могли бути потрiбними, 
якщо б ми були в змозi пiдтвердити кiлькiсть 
запасiв станом на 31.12.2011 року. Умовно - 
позитивна думка. На нашу думку, за винятком 
впливу питання, про яке йдеться у параграфi 
"Пiдстава для висловлення умовно - позитивної 
думки", фiнансова звiтнiсть ПАТ "Шаргородське 
РП "Агромаш", вiдображає достовiрно, в усiх 
суттєвих аспектах, фiнансовий стан Товариства 
станом на 31.12.2011 року та його фiнансовi 
результати за рiк, що закiнчився на зазначену дату, 
вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) 
бухгалтерського облiку України. Пояснювальний 
параграф. Не змiнюючи нашої думки, ми звертаємо 
увагу на те, що Товариство на протязi 2010 року 
понесло чистий збиток у розмiрi 416,5 тис. грн., за 
12 мiсяцiв 2011 року чистий збиток склав 463,6 тис. 
грн., ключовi фiнансовi коефiцiєнти мають значення 
нижчi граничних, значне зниження вартостi активiв, 
що використовуються для генерування грошових 
потокiв. Цi фактори вказують на iснування суттєвої 
невизначеностi, яка може породити значнi сумнiви 
в здатностi Товариства продовжувати свою 
дiяльнiсть на безперервнiй основi. Розкриття 
iнформацiї вiдповiдно до вимог рiшення ДКЦПФРУ 
вiд 29.09. 2011 року за № 1360 1.Основнi вiдомостi 
про акцiонерне товариство Повне найменування 
Публiчне акцiонерне товариство "Шаргородське 
районне пiдприємство "Агромаш" Код за єдиним 
державним реєстром пiдприємств та органiзацiй 
України 03567478 Органiзацiйно - правова форма 
230 - акцiонерне товариство Мiсцезнаходження 
23500, Вiнницька обл., Шаргородський район, м. 
Шаргород, вул. Ленiна, будинок 272 Дата державної 
реєстрацiї Свiдоцтво серiя А01 № 284399 вiд 
02.08.2010 року, № запису в ЄДР 1 172 105 0008 
000480 Орган, що видав свiдоцтво Шаргородська 
районна державна адмiнiстрацiя Вiнницької областi 
Телефакс (04344)2-25-03, 2-19-98, 2-11-93, 2-22-35 
Основнi види дiяльностi 29.32.4 - Ремонт, технiчне 
обслуговування i монтаж iнших машин та 
устаткування для сiльського та лiсового 
господарства 63.21.2 - Функцiонування 
iнфраструктури автомобiль - ного та мiського 
транспорту 51.90.0 - Iншi види оптової торгiвлi 
45.21.4 - Будiвництво мiсцевих трубопроводiв, лiнiй 
зв'язку та енергопостачання 45.21.6 - Будiвництво 
iнших споруд 45.31.0 - Електромонтажнi роботи 2. 
Чистi активи дорiвнюють 943,9 тис. грн., що бiльше 



розмiру статутного капiталу Пiдприємства. Тобто 
чистi активи Пiдприємства вiдповiдають вимогам 
ч.3 ст. 155 Цивiльного Кодексу України. 3. 
Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою 
звiтнiстю , що пiдлягала аудиту, та iншою 
iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних 
паперiв та подається до ДКЦПФРУ аудиторами не 
виявлено. 4. Пiд час аудиту фiнансової звiтностi 
станом на 31.12.2011 року не було встановлено 
фактiв виконання Товариством правочинiв на суму 
10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства. 5. 
Корпоративне управлiння, як система, в тому числi 
система внутрiшнього контролю (аудиту) на 
Пiдприємствi не запровадженi. Вiдсутнє 
Положення, щодо корпоративного управлiння, 
корпоративного секретаря не обрано. Розподiл прав 
та обов'язкiв мiж органами Товариства та його 
учасниками, стосовно управлiння вiдбувається 
вiдповiдно до Статуту. 6. Вiдповiдно до МСА 240, 
аудитор несе вiдповiдальнiсть за отримання 
достатньої впевненостi у тому , що фiнансова 
звiтнiсть в цiлому не мiстить суттєвого викривлення 
внаслiдок шахрайства чи помилки. Через властивi 
обмеження аудиту iснує неминучий ризик того , що 
деякi суттєвi викривлення фiнансової звiтностi 
можна не виявити навiть у тому разi, якщо аудит 
належно спланований i виконується вiдповiдно до 
МСА. Нами було виконано процедури , для 
отримання iнформацiї , яка використовується пiд 
час iдентифiкацiї та оцiнки ризикiв суттєвого 
викривлення внаслiдок шахрайства на рiвнi 
фiнансової звiтностi та на рiвнi тверджень для 
класiв операцiй , залишкiв на рахунках i розкриття 
iнформацiї. 7. Основнi вiдомостi про аудиторську 
фiрму. Повна назва: Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Надiйнiсть" 
Код ЄДРПОУ 32473281 Мiсцезнаходження: м. 
Вiнниця, вул.. Хмельницьке шосе 2, кiм. 400а. 
Реєстрацiйнi данi: ТОВ "Аудиторська фiрма 
"Надiйнiсть" Зареєстроване Виконавчим Комiтетом 
Вiнницької Мiської Ради 15.04.2003р. за №1 174 105 
0002 001530 Номер та дата видачi свiдоцтва про 
внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, 
якi надають аудиторськi послуги Свiдоцтво №3630 
видане рiшенням Аудиторської палати України вiд 
15.07.05р. за №151, термiн дiї свiдоцтва до 
14.07.2015 року. Свiдоцтво про вiдповiднiсть 
системи контролю якостi № 0142, видане на 
пiдставi рiшення АПУ вiд 29.09.2011 р. № 239/4 
Керiвник Манько Надiя Федорiвна Iнформацiя про 
аудитора Сертифiкат Аудитора-Серiя А №004407 
виданий на пiдставi рiшення аудиторської палати 



України вiд 30 листопада 2000р. за №96, термiн дiї -
30 листопада 2014 р. Контактний телефон (0432) 66 
02 45 Директор Аудиторської фiрми "Надiйнiсть" 
Н.Ф.Манько м. Вiнниця 20 лютого 2012 р. 

Інформація про основні види 
продукції або послуг, що їх 
виробляє чи надає емітент, 
перспективність виробництва 
окремих товарів, виконання 
робіт та надання послуг; 
залежність від сезонних змін; 
про основні ринки збуту та 
основних клієнтів; основні 
ризики в діяльності емітента, 
заходи емітента щодо 
зменшення ризиків, захисту 
своєї діяльності та розширення 
виробництва та ринків збуту; 
про канали збуту й методи 
продажу, які використовує 
емітент; про джерела сировини, 
їх доступність та динаміку цін; 
інформація про особливості 
стану розвитку галузі 
виробництва, в якій здійснює 
діяльність емітент, рівень 
впровадження нових технологій, 
нових товарів, його положення 
на ринку; інформація про 
конкуренцію в галузі, про 
особливості продукції (послуг) 
емітента; перспективні плани 
розвитку емітента; кількість 
постачальників за основними 
видами сировини та матеріалів, 
що займають більше 10 
відсотків в загальному об'ємі 
постачання 

В 2011 роцi основними видами продукцiї та послуг, 
що виробляло та надавало товариство були: - 
виробництво металоконструкцiй для монтажу 
котельного комплексу на 281,1 тис.грн.; - iншi 
послуги та роботи: по ремонту 
сiльськогосподарської технiки, по ремонту паливної 
апаратури, вузлiв та агрегатiв до с/г технiки; - 
надання в оренду основних засобiв товариства. 
Виробництво пiдприємства має залежнiсть вiд 
сезонних змiн: в опалювальний сезон попит на 
продукцiю по послуги товариства зростає. 
Виготовлення нагрiвачiв НТ твердопаливних, що 
працюють на бiопаливi є найбiльш перспективним 
видом дiяльностi. Основнi замовники на такi 
опалювальнi котли - учбовi заклади та медичнi 
установи. Виготовлена товариством продукцiя та 
послуги, що надає товариство реалiзується 
переважно в Шаргородському районi, у Вiнницькiй 
та Iвано-Франкiвськiй областях. Товариство надає в 
оренду вiльнi примiщення товариства. Основними 
орендарями є: ТОВ ВКП "Техногаз", ПП Родiн 
В.М., АТ "СГ "Тас", Державна iнспекцiя з 
карантину рослин, ЗАТ "Київстар". Основнi ризики 
в дiяльностi товариства пов'язанi з несвоєчасними 
платежами замовникiв, зростанням цiн на метал, 
комплектуючi вузли та деталей, енергоносiї та 
ПММ, особливим фактором ризику на виробництвi 
є виконання вимог охорони працi та технiки 
безпеки при виготовленi котельного обладнання.Це 
питання постiйно знаходиться на контролi 
керiвництва АТ. Заходи товариства щодо 
зменшення ризикiв полягають у вивченнi 
кон'юнктури ринку, перевiрцi платоспроможностi 
клiєнтiв. Захист дiяльностi пiдприємства, 
розширення виробництва та ринкiв збуту полягає у 
вивченнi нових технологiй, постiйному покращеннi 
якостi продукцiї та робiт, що надаються. Канали 
збуту продукцiї та робiт - шляхом укладання 
договорiв з iснуючими клiєнтами та шляхом 
залучення нових клiєнтiв. Методи продажу, якi 
використовує товариство - зацiкавлення клiєнтiв у 
пiдтриманнi стосункiв з Товариством за рахунок 
оптимальної цiни на продукцiю, роботи i послуги, 
високої якостi продукцiя та роботи. Метал, 
комплектуючi вузлiв та деталей, якi 
використовується товариством , купуються у 
постачальникiв, сировина та матерiали є 
доступними, завдяки їх широкому асортименту, 



проте цiни постiйно зростають. Стан розвитку 
галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть 
товариство, характеризується збитковою дiяльнiстю 
пiдприємств галузi внаслiдок неплатоспроможностi 
сiльгоспвиробникiв, несвоєчасних розрахункiв за 
виконанi роботи та наданi послуги, вiдсутностi 
стабiльних ринкiв збуту продукцiї, непомiрно 
високих цiн та їх нестабiльностi на паливно-
мастильнi матерiали, запаснi частини. Рiвень 
впровадження нових технологiй та товарiв 
залишається низьким через їх високi цiни. 
Конкуренцiя в галузi є високою iз-за достатньої 
кiлькостi пiдприємств, що виконують аналогiчнi 
роботи i послуги. У наданнi послуг по ремонту 
сiльськогосподарської технiки конкурентами є 
механiчнi цехи господарств району, якi виконують 
нескладнi ремонтнi роботи власними силами.По 
ремонту паливної апаратури, вузлiв та агрегатiв до 
с/г технiки, внаслiдок високоточного та якiсного 
виконання робiт, товариство не має достойних 
конкурентiв не тiльки в районi, але й за межами 
областi. 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 виконання робiт та 
надання послуг Товариства залежить вiд рiвня 
попиту на послуги, що надаються пiдприємством. 
Перспективнi плани розвитку полягають у 
збiльшеннi обсягiв виробництва, залученнi нових 
клiєнтiв, збiльшення асортименту продукцiї та 
послуг. Основними постачальниками металу, 
комплектуючих вузлiв та деталей (обсяги поставок 
перевищують 10 % загального об"єму постачання) є 
ВАТ "Вiннницяметалопостач" та ТОВ "Комплект-
Iнвест" м.Вiнниця. 

Інформація про основні 
придбання або відчуження 
активів за останні п'ять років. 
Якщо підприємство планує 
будь-які значні інвестиції або 
придбання, пов'язані з його 
господарською діяльністю, їх 
необхідно описати, включаючи 
суттєві умови придбання або 
інвестиції, її вартість і спосіб 
фінансування 

В 2007 роцi Товариством було продано 5-ти 
квартирний сiмейний гуртожиток. Власниками 
будiвлi стали сiм"ї працiвникiв ВАТ, що проживали 
в даному гуртожитку. Сума, на яку вiдчужено 
будiвлю по п"яти угодах, склала 31191,00 грн. 
Фiрмi " L.O. КАР "Фармсервiс" м.Шаргород 
продано добудоване примiщення складу.Загальна 
площа добудованої частини складу разом з 
пiдвальним примiщенням склала 311,6 м.кв. Сума 
угоди - 48000,00 грн. Вiддiлу освiти Шаргородської 
райдержадмiнiстрацiї продано незавершене 
будiвництво спортивно - оздоровчого комплексу. 
Сума угоди склала 792600,00 грн. В 2008 р. 
придбано автомобiль "Шкода" вартiстю 94463,00 
грн. В 2009 р. вiдчуження або придбання активiв не 
здiйснювалось. В 2010 р. придбано малоцiнки на 3,5 



т.грн, вiдчуження майна не здiйснювалось. У 
звiтному 2011 роцi Товариством було списання 
малоцiнки - 9,4 тис. грн., придбання активiв не 
вiдбувалось. Пiдприємство на даний час не планує 
залучення значних iнвестицiй та здiйснення нових 
придбань активiв, пов"язаних з господарською 
дiяльнiстю. 

Інформація про основні засоби 
емітента, включаючи об'єкти 
оренди та будь-які значні 
правочини емітента щодо них; 
виробничі потужності та ступінь 
використання обладнання; 
спосіб утримання активів, 
місцезнаходження основних 
засобів. Екологічні питання, що 
можуть позначитися на 
використанні активів 
підприємства, інформація щодо 
планів капітального 
будівництва, розширення або 
удосконалення основних засобів, 
характер та причини таких 
планів, суми видатків, в тому 
числі вже зроблених, опис 
методу фінансування, прогнозні 
дати початку та закінчення 
діяльності та очікуване 
зростання виробничих 
потужностей після її завершення 

Строк корисної експлуатацiї будiвель та споруд -50 
рокiв, обладнання виробничого призначення- 8 
рокiв, транспортних засобiв- 5 рокiв. Основнi 
засоби кожної групи використовувались за своїм 
прямим призначенням, ступiнь використання- 62 %. 
Виробничих потужностей достатньо. На кiнець 
звiтного року первiсна вартiсть основних засобiв 
складала 2847,5 тис.грн. Сума накопиченої 
амортизацiї- 1885,9 тис.грн. Залишкова вартiсть 
основних засобiв на кiнець року складала 961,6 
тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв - 66,2% 
первiсної вартостi. Залишкова вартiсть споруд - 
925,2 т.грн, обладнання - 52,9 т.грн, транспорту - 
31,1 т.грн. Протягом року змiни в вартостi основних 
засобiв вiдбулись за рахунок списання малоцiнки - 
9,4 т.грн, та нарахованої амортизацiї - 38,8 т.грн. 
Обмежень на використання майна немає. 
Товариство не орендує основнi засоби. На пiдставi 
укладених договорiв, передано в оперативну оренду 
фiзичними особам-пiдприємцям та юридичним 
особам вiльнi примiщення товариства. Будь-яких 
значних правочинiв щодо майна не вiдбувалось. 
Спосiб утримання основних засобiв - за власнi 
кошти товариства. Основнi засоби знаходяться за 
адресою Товариства: Вiнницька обл, м.Шаргород, 
вул.Ленiна,272. Дiяльнiсть товариства не має 
значного впливу на погiршення стану 
навколишнього середовища, тому екологiчнi 
питання, що можуть позначитись на використаннi 
активiв вiдсутнi. На даний час Товариство не має 
планiв щодо капiтального будiвництва, розширення 
або удосконалення основних засобiв, так як такi 
плани потребують значних грошових вкладень та 
залучення кредитних ресурсiв, вартiсть яких є 
високою. 

Інформація щодо проблем, які 
впливають на діяльність 
емітента; ступінь залежності від 
законодавчих або економічних 
обмежень 

Суттєвою проблемою для пiдприємства є 
нестабiльнiсть цiнової полiтики, недостатнiсть 
обiгових коштiв, вiдсутнiсть великих та стабiльних 
замовлень на послуги та продукцiю, 
неплатоспроможнiсть господарств. Також 
iстотними проблемами, що впливають на дiяльнiсть 
емiтента, є несвоєчаснi розрахунки замовникiв за 
виконанi роботи, а також частi змiни в податковому 
законодавствi. Ступiнь залежностi вiд законодавчих 
або економiчних обмежень доволi висока. 



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

Товариством в звiтному перiодi штрафнi санкцiї 
(штрафи, пенi, неустойки) i компенсацiї за 
порушення законодавства не сплачувались. 

Опис обраної політики щодо 
фінансування діяльності 
емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, 
можливі шляхи покращення 
ліквідності за оцінками фахівців 
емітента 

Робочого капiталу недостатньо. У звiтному 2011 
роцi Товариством була вiдкрита кредитна лiнiя. 
Iнвестицiї вiдсутнi. В результатi аналiзу дiяльностi 
Пiдприємства за 2011 рiк : Коефiцiєнт абсолютної 
лiквiдностi становить 0,000096 що свiдчить про 
вiдсутнiсть грошових коштiв та їх еквiвалентiв для 
покриття короткострокових зобов'язань ( позитивне 
значення 0,25 - 0,5 ). Коефiцiєнт покриття (загальна 
лiквiднiсть) 0,98 свiдчить про те, що Пiдприємство 
не має можливiсть погасити в повному обсязi свої 
поточнi зобов'язання перед кредиторами (позитивне 
значення 1,0 - 2,0). Коефiцiєнт фiнансової 
незалежностi визначає частку коштiв власникiв 
Пiдприємства в загальнiй сумi коштiв, вкладених у 
майно Пiдприємства. Характеризує можливiсть 
Пiдприємства виконати свої зовнiшнi зобов'язання 
за рахунок використання власних коштiв, 
незалежнiсть його функцiонування вiд позикових 
коштiв (позитивне значення-1). За даними 
розрахунку даний показник 0,47 свiдчить про те, що 
Пiдприємство залежне вiд зовнiшнiх джерел 
фiнансування. Коефiцiєнт покриття зобов'язань 
власним капiталом становить 0,9. В результатi 
проведеного аналiзу можна сказати, що 
Пiдприємство нелiквiдне та залежне вiд зовнiшнiх 
джерел фiнансування.Товариство на протязi 2010 
року понесло чистий збиток у розмiрi 416,5 тис. 
грн., за 12 мiсяцiв 2011 року чистий збиток склав 
463,6 тис. грн., ключовi фiнансовi коефiцiєнти 
мають значення нижчi граничних, значне зниження 
вартостi активiв, що використовуються для 
генерування грошових потокiв. Цi фактори 
вказують на iснування суттєвої невизначеностi, яка 
може породити значнi сумнiви в здатностi 
Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на 
безперервнiй основi. Можливi шляхи покращення 
лiквiдностi полягають в проведеннi заходiв по 
збiльшенню об'ємiв виробництва та наданих послуг, 
вiдмови вiд зайвих витрат, змiни цiнової полiтики. 
Для забезпечення безперервного функцiонування 
пiдприємства як суб'єкта господарювання 
необхiдним є придiлення вiдповiдної уваги 
ефективнiй виробничiй дiяльностi, пошуку резервiв 
зниження витрат виробництва та погашення 
поточних зобов'язань. 

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

Укладених в 2011 роцi та невиконаних договорiв 
немає. 



звітного періоду (загальний 
підсумок) та про очікувані 
прибутки від виконання цих 
договорів 
Стратегію подальшої діяльності 
емітента щонайменше на рік 
(щодо розширення виробництва, 
реконструкції, поліпшення 
фінансового стану, опис 
істотних факторів, які можуть 
вплинути на діяльність емітента 
в майбутньому) 

В наступному роцi Товариство не планує 
здiйснювати заходи, направленi на розширення 
виробництва, реконструкцiю основних засобiв. 
Полiпшення фiнансового стану планується за 
рахунок освоєння нових видiв продукцiї, робiт, 
залучення нових клiєнтiв, можливо ремонту технiки 
i обладнання. Iстотними факторами, якi можуть 
вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є 
збiльшення iнфляцiї, зростання цiн на сировину i 
матерiали, енергоносiї та ПММ, подорожчання 
кредитних ресурсiв, що негативно вплине на 
дiяльнiсть Товариства. 

Опис політики емітента щодо 
досліджень та розробок, вказати 
суму витрат на дослідження та 
розробку за звітний рік 

Дослiдження та розробки товариством не 
проводяться. 

Інформація щодо судових справ, 
стороною в яких виступає 
емітент, його дочірні 
підприємства або його посадові 
особи (дата відкриття 
провадження у справі, сторони, 
зміст та розмір позовних вимог, 
найменування суду, в якому 
розглядається справа, поточний 
стан розгляду). У разі 
відсутності судових справ про це 
зазначається 

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

Інша інформація, яка може бути 
істотною для оцінки інвестором 
фінансового стану та 
результатів діяльності емітента, 
у тому числі, за наявності, 
інформацію про результати та 
аналіз господарювання емітента 
за останні три роки у формі 
аналітичної довідки в довільній 
формі 

1. Аналiтична довiдка 2011р. 2010р. 2009 р. 2008р. 
2007р. Усього активiв 1987,6 2117,8 2867.5 2526.2 
2639.1 Основнi засоби (за залишковою вартiстю) 
961,6 1009,8 1050.6 1116.6 1057.7 Довгостроковi 
фiнансовi iнвестицiї -- -- -- -- -- Запаси 1016,1 998,3 
889.2 574.6 143.8 Сумарна дебiторська 
заборгованiсть 9,8 108,8 915.7 567.4 631.8 Грошовi 
кошти та їх еквiваленти 0,1 0,9 12.0 267.6 805.8 
Власний капiтал 943,9 1407,5 1824.0 2117.4 2088.0 
Статутний капiтал 781,7 781.7 781.7 781.7 781,7 
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) -
638,7 -175,1 -43.6 249.8 -14.0 Довгостроковi 
зобов'язання -- -- -- -- -- Поточнi зобов'язання 1043,7 
710,3 1043.5 408.8 551.1 Чистий прибуток (збиток) -
463,6 -416,5 -293.4 29.4 29.4 Вартiсть чистих активiв 
943,9 1407,5 2117.4 2088.0 2088.0 



Інформація про основні засоби емітента 
(за залишковою вартістю) 
 

Власні основні засоби 
(тис. грн.) 

Орендовані основні 
засоби (тис. грн.) 

Основні засоби, всього 
(тис. грн.) Найменування 

основних 
засобів на початок 

періоду 
на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

1. Виробничого 
призначення: 1009.8 961.6 0 0 1009.8 961.6 

будівлі та 
споруди 939.6 925.2 0 0 939.6 925.2 

машини та 
обладнання 59.7 5.3 0 0 59.7 5.3 

транспортні 
засоби 7 31.1 0 0 7 31.1 

інші 3.5 0 0 0 3.5 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 

інші 0 0 0 0 0 0 
Усього 1009.8 961.6 0 0 1009.8 961.6 

ОписСтрок корисної експлуатацiї будiвель та споруд - 50 рокiв, обладнання 
виробничого призначення - 8 рокiв, транспортних засобiв - 5 рокiв. 
Основнi засоби кожної групи використовувались за своїм прямим 
призначенням, ступiнь використання - 62%. Виробничих потужностей 
достатньо. На кiнець звiтного року первiсна вартiсть основних засобiв 
складала 2847,5 тис.грн. Сума накопиченої амортизацiї- 1885,9 тис.грн. 
Залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець року складала 961,6 
тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв - 66,2% первiсної вартостi. 
Ступiнь зносу споруд - 78%, обладнання - 65%, транспорту - 89%, iнших 
- 92%. Протягом року змiни в вартостi основних засобiв вiдбулись за 
рахунок списання малоцiнки - 9,4 тис. грн. та нарахованої амортизацiї - 
38,8 тис.грн. Обмежень на використання майна немає. Товариство не 
орендує основнi засоби. Протягом звiтного перiоду Товариство надавало 
в оренду вiльнi примiщення . 

Інформація щодо вартості чистих активів 
емітента 
 



Найменування 
показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова 
вартість чистих 
активів (тис. грн)  

943.9 1407.5 

Статутний капітал 
(тис. грн.)  781.7 781.7 

Скоригований 
статутний капітал 
(тис. грн)  

781.7 781.7 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до 
методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 
року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 
2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 
31.03.99 N 87. 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(943.900 тис.грн. ) бiльше 
скоригованого статутного капiталу(781.700 тис.грн. ).Це вiдповiдає 
вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина 
статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, 
розрахованому на кiнець року. 

Інформація про зобов'язання емітента 
 

Види зобов'язань Дата 
виникнення 

Непогашена 
частина боргу 

(тис. грн.) 

Відсоток за 
користування 

коштами (відсоток 
річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 11.2 X X 
у тому числі:   
Короткостроковий 
кредит ВФ КБ 
"Приват Банк" 
(овердрафт) 

10.10.2011 11.2 20 25.12.2013 

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 

  0 0  
за сертифікатами 
ФОН (за кожним 
власним випуском): 

X 0 X X 



  0 0  
за векселями (всього) X 0 X X 
за іншими цінними 
паперами (у тому 
числі за похідними 
цінними паперами)(за 
кожним видом): 

X 0 X X 

  0 0  
за фінансовими 
інвестиціями в 
корпоративні права 
(за кожним видом): 

X 0 X X 

Податкові 
зобов'язання 

X 11.8 X X 

Фінансова допомога 
на зворотній основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання X 1020.7 X X 
Усього зобов'язань X 1043.7 X X 
Опис: Станом на 31.12.2011 року до поточних зобов'язань на 

Пiдприємствi вiдносять: - Щодо розрахункiв з бюджетом, та 
позабюджетними фондами, за даними Пiдприємства 
заборгованiсть становить 11,8 тис. грн.; - Заборгованiсть по 
заробiтнiй платi складає 292,3 тис грн.; - Заборгованiсть по 
розрахунках зi страхування становить 9,7 тис. грн; - 
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги 
складає 519 тис. грн. - Короткостроковi кредити банкiв. Станом 
на 31.12.2011 року на Пiдприємствi рахується непогашена 
частина кредиту, в сумi 11,2 тис. грн., наданого ВФ КБ "Приват 
Банк", м. Вiнниця, у виглядi кредитної лiнiї, в режимi 
овердрафт. - Iншi поточнi зобов'язання становлять - 199,7 тис. 
грн.,якi включають:Розрахунки з iншими кредиторами -107,3 ; 
Розрахунки з пiдзвiтними особами -92,4 

Інформація про стан корпоративного 
управління 
 

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках? 
№ з/п Рік  Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 
1 20091 0 
2 20102 1 
3 20111 0 
 
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах 
акціонерів останнього разу?  

 ТакНі
Реєстраційна комісія X  
Акціонери   X 
Реєстратор   X 



Депозитарій   X 
Інше (запишіть): д/н Ні 
 
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх 
представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?  

 ТакНі
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X 
 
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних 
зборах останнього разу?  

 ТакНі
Підняттям карток   X 
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук   X 
Інше (запишіть): д/н Ні 
 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному 
періоді?  

 ТакНі
Реорганізація   X 
Внесення змін до статуту товариства  X  
Прийняття рішення про зміну типу товариства   X 
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X 
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X 
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх 
повноважень   X 

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про 
дострокове припинення їх повноважень  X 

Інше (запишіть): Прийняття рiшення про дематерiалiзацiю. Ні 
 
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного 
голосування?  Ні

 
Який склад наглядової ради (за наявності)?  
  (осіб) 
1Кількість членів наглядової ради  5 
2Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві  0 
3Кількість представників держави  0 
4Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій  0 
5Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0 
6Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  0 
 
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради 
протягом останніх трьох років?  3

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

 Так Ні 
Стратегічного планування   X 
Аудиторський   X 
З питань призначень і винагород  X 
Інвестиційний   X 



Інші (запишіть)  не передбачено 
Інші (запишіть)  нi 
 
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що 
відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) Ні

 
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 ТакНі
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)  д/н 
 
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах 
акціонерного товариства?  

 ТакНі
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?  

 ТакНі
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? (так/ні) Так 
 
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.  
 
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії 
протягом останніх трьох років? 1  
 
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання 
протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань 
правління? 



  Загальні збори 
акціонерів 

Засідання 
наглядової ради 

Засідання 
правління 

1 Члени правління (директор)  Ні Ні Ні 
2 Загальний відділ  Ні Ні Ні 

3 Члени наглядової ради (голова 
наглядової ради)  Так Так Ні 

4 Юридичний відділ (юрист)  Ні Ні Ні 
5 Секретар правління  Ні Ні Так 
6 Секретар загальних зборів  Ні Ні Ні 
7 Секретар наглядової ради  Ні Ні Ні 
8 Корпоративний секретар  Ні Ні Ні 

9 Відділ або управління, яке 
відповідає за роботу з акціонерами  Ні Ні Ні 

10Інше(запишіть): д/н  Ні Ні Ні 
 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з 
органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) 
належить вирішення кожного з цих питань? 

 
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 чи бюджету  

Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання 
голови правління  Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання 
членів правління  Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання 
голови наглядової ради  Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання 
членів наглядової ради  Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання 
голови та членів ревізійної 
комісії  

Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру 
винагороди для голови та 
членів правління  

Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру 
винагороди для голови та 
членів наглядової ради  

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про 
притягнення до майнової 
відповідальності членів 
правління  

Так Так Ні Ні 

Прийняття рішення про 
додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 



Прийняття рішення про 
викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій  

Так Ні Ні Ні 

Затвердження аудитора  Ні Так Ні Ні 
Затвердження договорів, 
щодо яких існує конфлікт 
інтересів  

Ні Ні Ні Так 

 
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує 
повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, 
враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так 
 
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення 
про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової 
особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного 
товариства?(так/ні) Ні 
 
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 
  ТакНі

1Положення про загальні збори акціонерів  X  
2Положення про наглядову раду  X  
3Положення про виконавчий орган (правління)  X  
4Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 
5Положення про ревізійну комісію  X  
6Положення про акції акціонерного товариства   X 
7Положення про порядок розподілу прибутку   X 
8Інше (запишіть):  д/н 
 
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 
акціонерного товариства? 

  

Інформація 
розповсюджуєтьс
я на загальних 

зборах  

Публікується у 
пресі, 

оприлюднюється 
в 

загальнодоступні
й інформаційній 
базі даних 

ДКЦПФР про 
ринок цінних 
паперів  

Документи 
надаються 

для 
ознайомленн

я 
безпосереднь

о в 
акціонерном
у товаристві 

Копії 
документі

в 
надаються 
на запит 
акціонера 

Інформація 
розміщуєтьс
я на власній 
інтернет- 
сторінці 

акціонерног
о товариства 

1

Фінансова 
звітність, 
результати 
діяльності  

Так Так Так Так Так 

2

Інформація 
про 
акціонерів, 
які 
володіють 
10 відсотків 
та більше 
статутного 

Ні Так Так Так Так 



капіталу  

3

Інформація 
про склад 
органів 
управління 
товариства  

Так Так Так Так Так 

4
Статут та 
внутрішні 
документи  

Так Ні Так Так Так 

5

Протоколи 
загальних 
зборів 
акціонерів 
після їх 
проведення  

Ні Ні Так Так Так 

6

Розмір 
винагороди 
посадових 
осіб 
акціонерног
о 
товариства  

Так Ні Так Так Ні 

 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до 
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні 
 
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки 
акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?  
  ТакНі
1Не проводились взагалі  X 
2Менше ніж раз на рік   X 
3Раз на рік  X  
4Частіше ніж раз на рік   X 
 
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 ТакНі
Загальні збори акціонерів  X 
Наглядова рада  X  
Правління або директор   X 
Інше (запишіть)  д/н 
 
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?  
 ТакНі

Ревізійна комісія  X  
Наглядова рада   X 
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X 
Стороння компанія або сторонній консультант  X  
Перевірки не проводились   X 
Інше (запишіть)  д/н 
 
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу? 

 ТакНі
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)  д/н 
 
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні 
послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового 
менеджменту? (так/ні) Ні 
 
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих 
способів протягом наступних трьох років? 
  ТакНі
1Випуск акцій   X 
2Випуск депозитарних розписок   X 
3Випуск облігацій   X 
4Кредити банків  X  
5Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X 
6Інше (запишіть):   X 
 
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом 
наступних трьох років*?  
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором   
Так, плануємо розпочати переговори   
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році   
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років   
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились   
 
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу 
фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) - Ні  
 
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції 
у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так 
 
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України (далі - особа)?  

 Так Ні 
Не задовольняв професійний рівень 
особи   X 



Не задовольняли умови договору з 
особою   X 

Особу змінено на вимогу:  
акціонерів  X 
суду  X 
Інше (запишіть) переведення випуску акцiй в бездокументарну форму 

iснування 
 
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  

Річна фінансова звітність 
 

 Коди 
  Дата31.12.2011 
Підприємство Публiчне акцiонерне 

товариство 
"Шаргородське районне 
пiдприємство "Агромаш" 

за ЄДРПОУ03567478 

Територія 23500 м.Шаргород, 
вул.Ленiна,272 

за КОАТУУ0525310100

Вид економічної діяльності Будівництво місцевих 
трубопроводів, ліній 
зв’язку та 
енергопостачання 

за КВЕД45.21.4 

Середня кількість працівників 
(чол.) 

44 Контрольна 
сума

  

Одиниця виміру: тис. грн. 
Адреса: 23500 м.Шаргород, вул.Ленiна,272 
Складено за положеннями 
(стандартами) бухгалтерського 
обліку – “1”; Складено за 
міжнародними стандартами 
фінансової звітності – “2”: 
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Баланс на 2011-12-31 
Форма № 1-м 

 



Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного періоду 

На кінець 
звітного періоду 

1 2 3 4 
I. Необоротні активи 
Незавершене будівництво 020 0.0 0.0 
Основні засоби: 
- залишкова вартість 030 1009.8 961.6 
- первісна вартість 031 2856.9 2847.5 
- знос 032 ( 1847.1 ) ( 1885.9 ) 
Довгострокові біологічні активи: 
- справедлива (залишкова) вартість 035 0.0 0.0 
- первісна вартість 036 0.0 0.0 
- накопичена амортизація 037 ( 0.0 ) ( 0.0 ) 
Довгострокові фінансові інвестиції 040 0.0 0.0 
Інші необоротні активи 070 0.0 0.0 
Усього за розділом I 080 1009.8 961.6 
II. Оборотні активи 
Виробничі запаси 100 998.3 1016.1 
Поточні біологічні активи 110 0.0 0.0 
Готова продукція 130 0.0 0.0 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 
- чиста реалізаційна вартість 160 106.5 0.0 
- первісна вартість 161 106.5 0.0 
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0.0 ) ( 0.0 ) 
Дебіторська заборгованість з бюджетом 170 0.0 9.8 
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 2.3 0.0 
Поточні фінансові інвестиції 220 0.0 0.0 
Грошові кошти та їх еквіваленти: 
- в національній валюті 230 0.9 0.1 
- в іноземній валюті 240 0.0 0.0 
Інші оборотні активи 250 0.0 0.0 
Усього за розділом II 260 1108.0 1026.0 
III. Витрати майбутніх періодів 270 0.0 0.0 
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0.0 0.0 
Баланс 280 2117.8 1987.6 
 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного періоду 

На кінець 
звітного періоду 

1 2 3 4 
I. Власний капітал 
Статутний капітал 300 781.7 781.7 
Додатковий вкладений капітал 320 800.1 800.1 
Резервний капітал 340 0.8 0.8 
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 350 -175.1 -638.7 

Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 
Усього за розділом I 380 1407.5 943.9 
II. Забезпечення наступних виплат та 
платежів 430 0 0 

ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 0 0 
ІV. Поточні зобов’язання 
Короткострокові кредити банків 500 0 11.2 



Поточна заборгованість за 
довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0 

Кредиторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги 530 344.1 519 

Поточні зобов’язання за розрахунками: 
- з бюджетом 550 15.7 11.8 
- зі страхування 570 26.6 9.7 
- з оплати праці* 580 201.2 292.3 
Зобов'язання, пов'язані з необоротними 
активами та групами вибуття, 
утримуваними для продажу 

605 0 0 

Інші поточні зобов'язання 610 122.7 199.7 
Усього за розділом IV 620 710.3 1043.7 
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 
Баланс 640 2117.8 1987.6 
*3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці 0 
 

Примітки Станом на 31.12.2011 року сума накопиченої 
амортизацiї основних засобiв становить 1 885,9 тис. 
грн., залишкова вартiсть 961,6 тис. грн. Накопичена 
амортизацiя становить 66,2% первiсної вартостi 
основних засобiв. Балансова (первiсна) вартiсть 
запасiв станом на 31.12.2011 року складає 1016,1 
тис. грн.: сировина i матерiали - 42,8; паливо - 24,9; 
запаснi частини - 948,4. Дебiторська заборгованiсть 
за товари, роботи та послуги вiдображається за 
первiсною вартiстю. Станом на 31.12.2011 року 
дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та 
послуги на пiдприємствi вiдсутня. Дебiторська 
заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 
складає 9,8 тис. грн. Резерв сумнiвних боргiв у 
звiтному роцi не нараховувався. Залишок грошових 
коштiв та їх еквiвалентiв становить 0,1 тис. грн. В 
тому числi - грошовi кошти в нацiональнiй валютi 
на поточному рахунку Пiдприємства - 0,1 тис. грн.; 
Статутний капiтал станом на 31.12.2011 року 
сформовано i сплачено у розмiрi 781 690 гривень, 
що складає 100% загального його розмiру. До 
складу Додаткового капiталу Товариством 
вiднесено iнший додатковий капiтал в розмiрi 800,1 
тис. грн. Основу iншого додаткового капiталу 
Пiдприємства складає дооцiнка (iндексацiя) 
основних засобiв. Протягом 2011 року, змiн у складi 
iншого додаткового капiталу не вiдбувалось. 
Станом на 31.12.2011 року на Пiдприємствi 
облiковується резервний капiтал в сумi 0,8 тис. грн., 
що становить 0,1% вiд Статутного капiталу, який 
створено вiдповiдно до чинного законодавства та 
установчих документiв за рахунок нерозподiленого 
прибутку. На протязi 2011 року вiдрахувань до 
резервного капiталу не проводилось. Неоплаченого 



та вилученого капiталу немає. 
Керівник Паламарчук Володимир Григорович 
Головний бухгалтер Барецька Мар"яна Павлiвна 
 
 

Звіт про фінансові результати за 2011 рік 
Форма № 2-м 

 

Стаття Код 
рядка 

За звітний 
період 

За попередній 
період 

1 2 3 4 
Дохід (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 010 1374.5 2288.5 

Непрямі податки та інші вирахування з 
доходу 020 ( 229.1 ) ( 381.4 ) 

Чистий дохід (виручка) від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030 1145.4 1907.1 

Інші операційні доходи 040 174 0 
Інші звичайні доходи 050 0 0 
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 1319.4 1907.1 
Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг)  080 936.1 1573.5 

Інші операційні витрати 090 ( 833.2 ) ( 732 ) 
Вписуваний рядок - у тому числі: 091 ( 0 ) ( 0 ) 
Вписуваний рядок: 092 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрати 100 ( 0 ) ( 0 ) 
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 ( 1769.3 ) ( 2305.5 ) 
Фінансовий результат до оподаткування 
(070 - 120) 130 ( -449.9 ) ( -398.4 ) 

Податок на прибуток 140 ( 13.7 ) ( 18.1 ) 
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 ( -463.6 ) ( -416.5 ) 
Забезпечення матеріального заохочення 160 ( 0 ) ( 0 ) 
    
Вписуваний рядок - Дохід від первісного 
визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції та дохід 
від зміни вартості поточних біологічних 
активів  

201 0 0 

Вписуваний рядок - Витрати від первісного 
визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції та витрати 
від зміни вартості поточних біологічних 
активів 

202 0 0 

 

Примітки Станом на 31.12.2011 року непокритий збиток 
Товариства становить -638,7 тис. грн., який 
сформувався внаслiдок непокритого збитку станом 
на 01.01.2011 року в сумi 175,1 тис. грн., 
збiльшеного на суму отриманого чистого збитку за 
результатами господарської дiяльностi за 12 мiсяцiв 
2011 року в сумi 463,6 тис. грн. Чистий збиток вiд 



звичайної дiяльностi отримано (тис. грн.): Чистий 
дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї(товарiв, 
робiт та послуг) 1145,4 Iншi операцiйнi доходи 174 
Разом чистого доходу 1319,4 Собiвартiсть 
реалiзованої продукцiї ( товарiв, робiт та послуг) 
936,1 Iншi операцiйнi витрати 833,2 Разом витрати 
1769,3 Податок на прибуток 13,7 Чистий збиток 
(прибуток) - 463,6 

Керівник Паламарчук Володимир Григорович 
Головний бухгалтер Барецька Мар"яна Павлiвна 
 


