
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття
в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

Дата

Річна інформація емітента цінних паперів

1.1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство Володарсько-Волинське пiдприємство "Райагрохiм"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

1.4. Місцезнаходження емітента

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 05488578

12100  Житомирська область Володарськ-Волинський   р-н Володарськ-Волинський Чапаєва,
18а

Публiчне акцiонерне товариство

Голова правлiння Мiнялук Вiктор Володимирович

  .  .МП

Титульний аркуш

Додаток 37 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

1. Загальні відомості

1.5. Міжміський код,  телефон та факс емітента /04145/ 2-17-90 /04145/ 2-17-90

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.3. Повідомлення
розміщено на сторінці

http://vvraiagrohim.emit.in.ua/2013z/   .  .
Дата(адреса сторінки в мережі Інтернет)

  .  .
Дата

за 2012 рік

2.2. Річна інформація опублікована у  Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку   .  .
Датаномер та найменування офіційного друкованого видання

1.6. Електронна поштова адреса емітента вiдсутня



а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента; X

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

30. Примітки: В складi рiчного звiту вiдсутнi:
- Iнформацiя про лiцензiї(дозволи) на окремi види дiяльностi - так як лiцензiй товариство не
одержувало.
- Iнформацiя про рейтингове агентство - так як Товариство не укладало договори з рейтинговими

1. Основні відомості про емітента:

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 емітента;
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

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

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 X
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. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) X
27. Аудиторський висновок. X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X
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) .

г) інформація про похідні цінні папери

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції



агентствами та не проводило рейтингову оцiнку. 
- Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств.  
- Iнформацiя про органи управлiння емiтента - так як заповнення даного пiдроздiлу рiчної
iнформацiї акцiонерними товариствами не передбачено.
-Iнформацiя про дивiденди - так як рiшення про виплату дивiдендiв товариством не приймалось.
- Iнформацiя про облiгацiї емiтента - так як Товариство випуск облiгацiй не здiйснювало.
- Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - так  як Товариство здiйснило випуск
лише простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались.
- Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - так як Товариство протягом
звiтного перiоду не здiйснювало викуп власних акцiй.
- Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв - так  як Товариство здiйснило
дематерiалiзiцiю цiнних паперiв.
- Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про
собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня у складi рiчної регулярної iнформацiї так як
Емiтент не займається такими видами дiяльностi, якi класифiкуються як переробна, добувна
промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором
видiв економiчної дiяльностi; а також дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний
перiод складає менше нiж 5 млн.грн.
- Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв - так як
Товариство випуск боргових цiнних паперiв не здiйснювало.
- Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, Iнформацiя про склад, структуру i розмiр
iпотечного покриття, Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових
платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено
iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, Iнформацiя про випуски iпотечних
сертифiкатiв, Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв - так як Товариство випуск iпотечних
облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв не здiйснювало.
- Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, Iнформацiя про осiб, що
володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, Правила ФОН - так як
Товариство сертифiкати ФОН не випускало.
- Звiт про стан об'єкта нерухомостi - так як Товариство цiльовi облiгацiї не випускало.
- звiт про корпоративне управлiння - так як цей звiт заповнюють фiнансовi установи, що створенi
у формi акцiонерних товариств.



3. Основні відомості про емітента

3.1.1.Повне найменування Публічне акцiонерне товариство Володарсько-Волинське пiдприємство
"Райагрохiм"

3.1.4. Область, район Житомирська область Володарськ-Волинський   р-н

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.2. Скорочене найменування ПАТ "ВВП "Райагрохім"

3.1.3. Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство

3.1.5. Поштовий індекс 12100
3.1.6. Населений пункт Володарськ-Волинський
3.1.7. Вулиця, будинок Чапаєва, 18а



3.2.1. Серія і номер свідоцтва ААБ № 663476
3.2.2. Дата державної реєстрації 24.06.1996

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)       162590.75

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Володарсько-Волинська райдержадмiнiстрацiя

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)       162590.75



3.3.2. МФО банку 380805

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії,
відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком у
національній валюті

ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" м. Київ

3.3.5. МФО банку відсут

3.3.4. Найменування банку (філії,
відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком у
іноземній валюті

відсутня
3.3.3. Поточний рахунок 26000207964

3.3.6. Поточний рахунок відсутня



3.4. Основні види діяльності

01.61  ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У РОСЛИННИЦТВІ 



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

Найменування юридичної особи засновника та/або
учасникa

Відсоток акцій
(часток, паїв), які

належать засновнику
та/або учаснику (від
загальної кількості)

Код за
ЄДРПОУ

засновника
та/або

учасника

Місцезнаходження

  0.000000000000

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи
Відсоток акцій

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

Серія, номер дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

Станом на кiнець 2012 року учасники Товариства: фiзичнi особи - 142 чоловiки 100.000000000000д/н д/н  д/н
Усього   100.000000000000



5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу(осiб)- 6 осiб
середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за
сумiсництвом(осiб)-немає
чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу(дня, тижня,)
(осiб)-немає
Вiдносно попереднього року фонд оплати працi збiльшився на 6 тис.грн. i складає 67
тис.грн.
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв
операцiйним потребам емiтента полягає в матерiальному заохоченi працiвникiв, тобто
своєчаснiй виплатi заробiтної плати, соцiальних виплат та компенсацiй працiвникам,
покращеннi умов та ефективностi працi.



6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу  роботи  посадових  осіб

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

ВМ 310702 14.03.1997 Володар-Волинським РВ УМВС України в
Житомирськiй областi

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Мiнялук Вiктор Володимирович

6.1.1. Посада Голова правлiння

6.1.5. Освіта Середня спецiальна

6.1.4. Рік народження 1961

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 20

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ВАТ Володарсько-Волинське пiдприємство "Райагрохiм", головний iнженер

6.1.8. Опис           Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає. Посадову особу у
звітному році не переобирали.
Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента - Голова правління вправі представляти інтереси товариства
без довіреності, а також видавати довіреності від імені товариства. Основні обов'язки Голови правління - це
органiзацiя виконання завдань, наданих загальними зборами та Спостережною радою Товариства, забезпечення
належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної дiяльностi  пiдприємства, керує
роботою правління, керує поточними справами і роботою Товариства. Всі обов'язки та повноваження детально
вказані у статуті товариства.
Розмір виплаченої винагороди -  винагороду отримує згідно контракту, як голова правління.
Даних про роботу на iнших пiдприємствах немає. Загальний трудовий стаж - 34 рiк. Iншi посади,якi обiймала ця
особа протягом своєї дiяльностi:ВАТ Володарсько-Волинське пiдприємство "Райагрохiм" з 1982 р. по 2000
р.-головний iнженер; з 2001 р. по 31.12.2010 р.- голова правлiння.

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

ВМ 775973 08.12.1999 Червоноармiйським РВ УМВС України в
Житомирськiй областi

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Мороз Микола Сергiйович

6.1.1. Посада Член правлiння

6.1.5. Освіта Середня спецiальна

6.1.4. Рік народження 1957

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 12

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ВАТ Володарсько-Волинське пiдприємство "Райагрохiм", головний iнженер

6.1.8. Опис           Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає. Посадову особу у
звітному році не переобирали. 
До повноважень посадової особи як члена правління відноситься здійснення заходів, спрямованих на керівництво
поточною діяльністю Товариства. Обов'язками члена правління є забезпечення належного використання
виробничих потужностей Товариства для рентабельної діяльності підприємства. 
Винагороду як член правлiння не отримує. Даних про роботу на iнших пiдприємствах немає. Загальний трудовий
стаж - 34 рiк.Iншi посади,якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi:ВАТ Володарсько-Волинське
пiдприємство "Райагрохiм": з 1980 р.по 2000 р.-водiй; з 2001 по 31.12.2009 р.-головний iнженер.З 01 грудня 2010
року-на облiку в центрi по безробiттю.



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

ВМ 024699 04.12.1999 Володарсько-Волинським РВ УМВС України в
Житомирськiй областi

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Котвицька Тетяна Костянтинiвна

6.1.1. Посада Член правлiння

6.1.5. Освіта Середня спецiальна

6.1.4. Рік народження 1962

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 30

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ВАТ Володарсько-Волинське пiдприємство "Райагрохiм", головний
економiст

6.1.8. Опис           Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає. Посадову особу у
звітному році не переобирали. 
До повноважень посадової особи як члена правління відноситься здійснення заходів, спрямованих на керівництво
поточною діяльністю Товариства. Обов'язками члена правління є забезпечення належного використання
виробничих потужностей Товариства для рентабельної діяльності підприємства. Винагороду як член правлiння
не отримує. Даних про роботу на iнших пiдприємствах немає. Загальний трудовий стаж - 32 рокiв.Iншi посади,якi
обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: ВАТ Володарсько-Волинське пiдприємство "Райагрохiм":з 1980р. по
1987р.-бухгалтер; з 1987 р. по 31.12.2008 р.- головний економiст. З 02.01.2009 р. у ВАТ не працює, у звязку iз
змiною мiсця проживання. Посадова особа акцiями не володiє.

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

СН 666637 06.01.1998 Мiнським РУГУ МВС України в м.Києвi

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Волошинський Олег Миколайович

6.1.1. Посада Голова Спостережної ради

6.1.5. Освіта Вища

6.1.4. Рік народження 1974

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 13

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Приватний пiдприємець

6.1.8. Опис           Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає. Посадову особу у
звітному році не переобирали. 
До повноважень посадової особи як голови Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в
перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради
Обов'язками голови Наглядової ради є координацiя дiяльностi Наглядової ради для належного виконання Радою
своїх функцiй.
Винагороду як голова Ради не отримує. Посад на інших підприємствах особа  не обіймає.
Загальний стаж роботи  складає - даних не надавав.Iншi попереднi посади, якi займав протягом своєї дiяльностi -
Приватний пiдприємець.



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

ВН 089274 06.03.2002 Володарсько-Волинським РВ УМВС України в
Житомирськiй областi

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Панченко Степанія Василівна

6.1.1. Посада Член Спостережної ради

6.1.5. Освіта середня

6.1.4. Рік народження 1956

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) д/

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

диспетчер ВАТ "ВВП "Райагрохім"

6.1.8. Опис           Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає. Посадову особу у
звітному році не переобирали. 
До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в
перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради
Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття
Радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Винагороду як член Наглядової Ради не отримує. Посад на
інших підприємствах особа  не обіймає. Загальний стаж роботи  складає - 38 років. Iншi попереднi посади, якi
займав протягом своєї дiяльностi - диспетчер, пом.бригадира, пенсіонерка.

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

ВМ 475055 19.01.1998 Володарсько-Волинським РВ УМВС України в
Житомирськiй областi

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Пантус Володимир Миколайович

6.1.1. Посада Член Спостережної ради

6.1.5. Освіта Середня

6.1.4. Рік народження 1948

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 2

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ВАТ Володарсько-Волинське пiдприємство "Райагрохiм", токар

6.1.8. Опис           Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає. Посадову особу у
звітному році не переобирали. 
До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в
перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради
Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття
Радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства.
Винагороду як член Наглядової Ради не отримує. Даних про роботу на iнших пiдприємствах немає. З вересня 2010
року знаходиться на пенсiї. Загальний стаж роботи  складає - 39 років. Iншi попереднi посади, якi займав
протягом своєї дiяльностi - токар.



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

ВМ 394977 22.07.1997 ВВС Володарсько-Волинського р-ну Житомирської
областi

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Яковенко Марiя Володимирiвна

6.1.1. Посада Голова Ревiзiйної комiсiї, головний бухгалтер

6.1.5. Освіта Середня спецiальна

6.1.4. Рік народження 1947

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 23

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ВАТ Володарсько-Волинське пiдприємство "Райагрохiм", головний
бухгалтер

6.1.8. Опис           Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає. Посадову особу у
звітному році не переобирали. 
Контроль за фінансово-господарською діяльністю правління товариства здійснює ревізійна комісія, яку очолює
та керує її діяльністю голова ревізійної комісії. Перевірки фінансово-господарської діяльності правління
проводяться ревізійною комісією за дорученням загальних зборів, спостережної(наглядової) ради, з її власної
ініціативи або на вимогу акціонерів , які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів. Головний
бухгалтер товариства організовує та веде бухгалтерській облік відповідно до внутрішньої облікової політики,
розробленої на підставі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та положень(стандартів) України. Даних
про роботу на iнших пiдприємствах немає. Винагороду як голова Ревiзiйної комiсiї не отримує, винагороду як
гол.бухгалтер отрумує згідно штатного розкладу. Загальний трудовий стаж - 47 роки. Iншi посади,якi обiймала ця
особа протягом своєї дiяльностi: головний бухгалтер.

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

ВН 153409 31.07.2002 Володарсько-Волинським РВ УМВС України в
Житомирськiй областi

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Панченко Олег Анатолійович

6.1.1. Посада Член ревізійної комісії

6.1.5. Освіта середня

6.1.4. Рік народження 1970

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) д/

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

водій, ВАТ Володарсько-Волинське пiдприємство "Райагрохiм"

6.1.8. Опис           Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає. Зміна посадової
особи відбулася згідно рішення загальних зборів акціонерів, протокол від 16.03.2012 року.  
Контроль за фінансово-господарською діяльністю правління товариства здійснює ревізійна комісія, яку очолює
та керує її діяльністю голова ревізійної комісії. Перевірки фінансово-господарської діяльності правління
проводяться ревізійною комісією за дорученням загальних зборів, спостережної(наглядової) ради, з її власної
ініціативи або на вимогу акціонерів , які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів. Даних про
роботу на iнших пiдприємствах немає. Винагороду не отримує. Загальний трудовий стаж - 22 роки. Iншi
посади,якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: водій.



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

ВМ 515379 08.04.1998 Володарсько-Волинським РВ УМВС України в
Житомирськiй областi

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Сень Микола Васильович

6.1.1. Посада Член ревізійної комісії

6.1.5. Освіта середня

6.1.4. Рік народження 1968

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) д/

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

тракторист-машиніст, ВАТ Володарсько-Волинське пiдприємство
"Райагрохiм"

6.1.8. Опис           Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає. Зміна посадової
особи відбулася згідно рішення загальних зборів акціонерів, протокол від 16.03.2012 року. 
Контроль за фінансово-господарською діяльністю правління товариства здійснює ревізійна комісія, яку очолює
та керує її діяльністю голова ревізійної комісії. Перевірки фінансово-господарської діяльності правління
проводяться ревізійною комісією за дорученням загальних зборів, спостережної(наглядової) ради, з її власної
ініціативи або на вимогу акціонерів , які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів. Даних про
роботу на iнших пiдприємствах немає. Винагороду не отримує. Загальний трудовий стаж - 27 роки. Iншi
посади,якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: тракторист-машиніст.



6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада
Від загал.

кількості акцій(%)
Кількість

акцій (штук)
Дата

внесення
до реєстру

П.І.Б. посадової особи
Серія, номер, дата

видачі паспорту, орган,
що видав

Кількість за видами акцій
прості іменні прості на

пред'явника
привілейо

вані
іменні

привілейо
в. на

пред'явн
Голова правлiння Мiнялук Вiктор

Володимирович
24.10.1999            2560   0.39362632868            2560               0               0               0ВМ 310702 14.03.1997

Володар-Волинським
РВ УМВС України в
Житомирськiй областi

Член правлiння Мороз Микола Сергiйович 24.10.1999               2   0.00030752057               2               0               0               0ВМ 775973 08.12.1999
Червоноармiйським РВ
УМВС України в
Житомирськiй областi

Член правлiння Котвицька Тетяна
Костянтинiвна

д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0ВМ 024699 04.12.1999
Володарсько-Волинськ
им РВ УМВС України
в Житомирськiй
областi

Голова Спостережної ради Волошинський Олег
Миколайович

23.12.2005          390695  60.07337440783          390695               0               0               0СН 666637 06.01.1998
Мiнським РУГУ МВС
України в м.Києвi

Член Спостережної ради Панченко Степанія
Василівна

24.10.1999            2000   0.30752056928            2000               0               0               0ВН 089274 06.03.2002
Володарсько-Волинськ
им РВ УМВС України
в Житомирськiй
областi

Член Спостережної ради Пантус Володимир
Миколайович

23.12.2005               2   0.00030752057               2               0               0               0ВМ 475055 19.01.1998
Володарсько-Волинськ
им РВ УМВС України
в Житомирськiй
областi

Голова Ревiзiйної комiсiї,
головний бухгалтер

Яковенко Марiя
Володимирiвна

24.10.1999             200   0.03075205693             200               0               0               0ВМ 394977 22.07.1997
ВВС
Володарсько-Волинськ
ого р-ну Житомирської
областi

Член ревiзiйної комiсiї Панченко Олег
Анатолiйович

24.10.1999            2000   0.30752056928            2000               0               0               0д/н д/н  д/н

Член ревiзiйної комiсiї  Сень Микола Васильович 24.10.1999            2000   0.30752056928            2000               0               0               0д/н д/н  д/н
     399459          0        0        0Усього       399459  61.42092954243



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

Найменування юридичної
особи

Кількість за видами акційІдентифікаці
йний код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження Дата
внесення до

реєстру

Кількість
акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій(%) Прості

іменні
Прості на

пред'явника
Привілейова

ні іменні
Привілейова

ні на
пред'явника

  .  . 0 0.000000000000 0 0 0 0

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної
особи

Серія, номер дата видачі та
найменування органу, який видав

паспорт

Дата
внесення до

реєстру

Кількість
акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій(%) Прості

іменні
Прості на

пред'явника
Привілейова

ні іменні
Привілейова

ні на
пред'явника

Кількість за видами акцій

Волошинський Олег Миколайович д/н д/н  д/н 23.12.2005 390695 60.073374407830 390695 0 0 0
Усього 390695 60.073374407831 390695 0 0 0



8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

Кворум зборів  61.110000000000
Опис 1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв, в т.ч. обрання

лiчильної комiсiї. 
2. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї та рiчного  звiту  Товариства   за 2011 рiк.
3. Затвердження порядку розподiлу прибутку (збиткiв) Товариства  за 2011 рiк.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2011 рiк.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу за 2011 рiк. 
6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду Ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк.
7. Обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що
укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується
на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради.
8. Обрання Ревiзiйної комiсiї.
9. Прийняття рiшення про змiну найменування Товариства у зв'язку iз приведенням дiяльностi
Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".
10. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новiй редакцiї.
11. Затвердження положень про Загальнi збори, про Наглядову раду, про Ревiзiйну комiсiю, про
Виконавчий орган.
12. Прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або
послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного  - таких пропозицiй не було.
Порядок денний був складений та затверджений виконавчим органом. Результати розгляду питань
порядку денного - всi питання порядку денного були розглянутi та прийнятi одноголосно.
Позачерговi збори не скликались.

Дата проведення 16.03.2012

Чергові Позачергові
X



10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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

ПАТ "Національний депозитарій України"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Київська область Шевченківський м.Київ вул.Б.Гринченка,3
Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид  діяльності

АВ 189650

Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство

Назва державного органу, що видав
ліцензію або  інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Вид діяльності Професійна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна діяльність
депозитарію цінних паперів.

Опис Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний Депозитарiй України" є
депозитарною установою, що обслуговує випуск простих iменних акцiй
Емiтента

044-279-10-78Факс

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон 044-279-10-78

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

ТОВ "Зберігач-Капітал"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36859362
Місцезнаходження 10009 Житомирська область Корольовський Житомир вул.Лук"яненка,5
Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид  діяльності

АВ 533895

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Назва державного органу, що видав
ліцензію або  інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна діяльність
зберігача цінних паперів.

Опис ТОВ "Зберiгач-Капiтал" є зберiгачем цiнних паперiв, у якого вiдкритi
рахунки в цiнних паперах власникам акцiй Емiтента в процесi де
матеріалізації.

0412-482569Факс

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

30.04.2010

Міжміський код та телефон 0412-482569

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

Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "Екаунт"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31133478
Місцезнаходження 10009 Житомирська область Корольовський м.Житомир

вул.Лук"яненка, буд.5
Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид  діяльності

2429

Організаційно-правова форма Приватне пiдприємство

Назва державного органу, що видав
ліцензію або  інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

26.01.2001



Вид діяльності Надання послуг з аудиторської перевірки.
Опис ПП "Аудиторська фiрма "Екаунт"   здійснила аудиторську перевірку

фінансової звітності товариства за 2012 р.

0412-482569Факс
Міжміський код та телефон 0412-482569

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

ПрАТ "Українська фондова біржа"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14281095
Місцезнаходження 01034 Київська область відсутня м. Київ провулок Рильський, 10
Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид  діяльності

АВ №581214

Організаційно-правова форма Приватне акцiонерне товариство

Назва державного органу, що видав
ліцензію або  інший документ

Національна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї
торгiвлi на фондовому ринку.

Опис  На підставі договору ПрАТ "УФБ" надає послуги щодо допуску та
підтримання перебування акцій Товариства в біржовому списку УФБ.

Юридичні особи, які надавали правову допомогу емітенту, відсутні .

(044) 278-5140Факс

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

26.04.2011

Міжміський код та телефон (044) 279-4158



11.1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію

випуску

Найменування органу, що
зареєстрував випуск

Тип цінного
паперу

Номінальна
вартість

(грн.)

Кількість
акцій (штук)

Загальна
номінальна

вартість (грн.)

Доля у
статутному
капіталі,%

Міжнародний
ідентифікаційний

номер

Форма існування та
форма випуску

11. Відомості про цінні папери емітента

1 2 3 5 7 8 9 104 6
06.05.2011 38/06/1/11 Житомирське територiальне

управлiння ДКЦПФР
Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарнi
iменнi

           0.25          650363       162590.75 100.000000
000000

UA4000119739

В звiтному роцi Товариство цiннi папери не випускало, рiшення про їх випуск не приймало. Обiг цiнних паперiв Емiтента здiйснюється лише на внутрiшньому ринку
України. На підставі договору ПрАТ "УФБ" надає послуги щодо допуску та підтримання перебування акцій Товариства в біржовому списку УФБ.

Опис



ОПИС БІЗНЕСУ

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

Товариство (як Державне пiдприємство "Сiльгоспхiмiя") було створено у
1979 р. для забезпечення сiльгоспвиробникiв мiнеральними добривами.
На той час Товариство було пiдпорядковано Житомирськiй
облсiльгоспхiмiї. На початку 90-х рокiв Товариство перейшло на
оренднi вiдносини з державою та набрало статусу Орендного
пiдприємства "Райсiльгоспхiмiя". Вiдповiдно до рiшення Регiонального
вiддiлення фонду державного майна України по Житомирськiй областi
24.04.1996 р. Товариство перетворюється у вiдкрите акцiонерне
товариство Володарсько-Волинський "Райагрохiм". Вiдкрите акцiонерне
товариство "Володарськ-Волинського пiдприємства "Райагрохiм"
засновано вiдповiдно до наказу регiонального вiддiлення Фонду
державного майна України по Житомирськiй областi шляхом перетворення
державного пiдприємства Володарськ-Волинського пiдприємства
"Райагрохiм" у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Указу
Президента України "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на
використання приватизацiйних майнових сертифiкатiв вiд 26 листопада
1994 року № 669/94 та Закону України "Про господарськi товариства"
вiд 19 вересня 1991 року № 1576 - ХII. 
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв 16.03.2012 року, в зв'язку
з необхiднiстю приведеня дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до
норм ЗУ "Про акцiонернi товариства", було визначено тип товариства як
публiчне. Вiдповiдно змiнено назву ВАТ "ВВП "Райагрохім" на ПАТ "ВВП
"Райагрохім".

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
Товариство має в своєму складi Дочiрє пiдприємство "Новоборiвська
база постачання хiмпродукцiї" (смт Нова Борова, вул. Лiсна, 53) для
здiйснення дiяльностi щодо постачання мiнеральних добрив, яке на
кiнець перiоду знаходиться в станi лiквiдацiї Дочiрнє пiдприємство
"Новоборiвська база постачання хiмпродукцiї" у звiтному перiодi не
працювало, основних засобiв немає, залишкiв коштiв немає. Товариство
не має в свлєму складi iнших дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та
представництв. Товариство не має намiрiв змiнювати
органiзацiйно-правову форму, що забезпечує зручнi умови для пошуку
iнвесторiв.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не мало мiсце
протягом звiтного року.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Фінансова звітність ТОВАРИСТВА підготовлена згідно з вимогами МСФЗ .
Згідно наказу про облікову політику "Публічного акціонерного
товариства "Володарсько-Волинське підприємство "Райагрохім"" наведена
вимога, що облікова політика повинна застосовуватися так, щоб



фінансова звітність повністю відповідала вимогам Закону і кожному
конкретному МСФЗ і П(С)БО. При існуванні суперечностей у вимогах до
ведення обліку і розкриття інформації у фінансовій звітності між МСФЗ
і П(С)БО пріоритет віддається МСФЗ. Фінансова звітність на
підприємстві для цілей, передбачених законодавством України,
складається у форматі, затвердженому національними положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку, для інших цілей складається у
форматі, передбаченому МСФЗ. Прийнятою обліковою політикою Публічного
акціонерного товариства "Володарсько-Волинське підприємство
"Райагрохім" встановлені такі методи обліку та принципи оцінки
активів та зобов'язань: 
Основні засоби: Підприємство для складання фінансової звітності
використовує підхід для обліку основних засобів який відображений в
МСБО 16. Об'єкт основних засобів, який відповідає критеріям визнання
активу (термін служби більше 365 днів), оцінюється за його
справедливою вартістю
Справедливою вартістю об'єктів основних засобів вважається історична
вартість. Історичну вартість вважати за доцільну собівартість на дату
переходу на МСФЗ. Мінімальна вартісна межа для віднесення об'єктів до
складу основних засобів 2500,00 грн. Значення ліквідної вартості
основних засобів та нематеріальних активів дорівнює 0,00 грн. Метод
нарахування амортизації основних засобів - прямолінійний, за нормами
виходячи із встановленого терміну корисного використання для кожного
з об'єктів. При продажу об'єктів основних засобів, переводити такі
об'єкти у запаси за їх балансовою вартістю. Кошти від продажу таких
активів визначаються як дохід відповідно МСБО 18 "Дохід"
Знецінення активів: Корисність  активів зменшується, коли балансова
вартість активів перевищує суму їх очікуваних відшкодувань. Оцінюючи
наявність ознак того, що корисність активу може зменшитись,
підприємство бере до уваги  такі показники (зовнішніх та внутрішніх)
джерел інформації:
 а) протягом періоду ринкова вартість активу зменшилась значно
більше, ніж могла б  зменшитись, за очікуванням, унаслідок плину часу
або звичайного використання;
 б) протягом періоду відбулись зміни зі значним негативним впливом
або вони відбудуться найближчим часом у технологічному, ринковому,
економічному або правовому оточенні;
 г) є свідчення старіння або фізичного пошкодження активу.
Резерв  знецінення запасів не створювати. Збиток від зменшення
корисності слід визнавати в прибутках чи збитках. Оренда :
Підприємство для розкриття інформації про орендарів та визначення
відповідних облікових політик що їх слід застосовувати до угод про
оренду використовує МСБО 17. Підприємство здає в оренду кімнату.
 Запаси: Облік і відображення в фінансовій звітності запасів
відповідає МСБО 2 
 Запаси обліковуються по групах:
" виробничі запаси;
" незавершене виробництво;
" готова продукція;
" товари.
Собівартість придбаних у третіх осіб запасів складається із вартості
придбаних  запасів та інших витрат, пов'язаних з їх придбанням.
Собівартість незавершеного виробництва і готової продукції
складається з прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату



праці, інших прямих витрат і розподілених загальновиробничих витрат.
Незавершене виробництво і готова продукція відображаються у
фінансовій звітності по фактичній собівартості. Облікова політику
Товариства побудовано відповідно до вимог Закону України "Про
бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні, чинних МСФЗ та
МСБО. Господарські операції відображають у облікових регістрах в тому
звітному періоді, в якому вони були здійснені.

Текст аудиторського висновку

  1. Адресат
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової
звітності призначається для власників цінних паперів та керівництва
Публічного акціонерного товариства "Володарсько-Волинське
підприємство "Райагрохім" і може бути використаний для подання до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при
розкритті інформації емітентом.
2. Вступний параграф
2.1. Основні відомості про емітента
Повна назва: Публічне акціонерне товариство "Володарсько-Волинське
підприємство "Райагрохім".
Скорочена назва:  ПАТ "ВВП "Райагрохім".
Загальними зборами Протоколом №1 від 16 березня 2012 року прийнято
вішення про зміну найменування Товариства з Відкритого акціонерного
товариства "Володарсько-Волинське підприємство "Райагрохім" на
Публічне акціонерне товариство "Володарсько-Волинське підприємство
"Райагрохім" у зв'язку із приведенням діяльності Товариства у
відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства"
2.2.  Код ЄДРПОУ:  05488578 . 
2.3. Місцезнаходження: 12100, Житомирська обл.,
Володарсько-Волинський р-н , смт. Володарськ-Волинський,
вул.Чапаєва,18А .
2.4. Відомості про державну реєстрацію: Підприємство зареєстроване
Володарсько-Волинською районною державною адміністрацією Житомирської
обл. 24 червня 1996 року,  № запису про включення відомостей про
юридичну особу до ЄДР1 285 120 0000 000209 .
2.5. Основні види діяльності: 
01.61 - Допоміжна діяльність у рослинництві
2.6. Банківські реквізити підприємства: розр.рахунок № 26000207964 в
ПАТ "Райффайзен Банк Аваль",  МФО 3800805
Банківські реквізити підприємства: розр.рахунок № 26002482407001 в
ПАТ КБ "ПриватБанк",  МФО 305299.
2.2. Опис обсягу аудиторської перевірки та опис важливих аспектів
облікової політики
Аудитом проводилась  перевірка фінансових звітів Публічного
акціонерного товариства "Володарсько-Волинське підприємство
"Райагрохім" станом на 31.12.2012 року, які складають повний комплект
фінансової звітності:
- Баланс підприємства (форма № 1) на  31 грудня 2012 року;
- Звіт про фінансові результати за 2012 рік (форма №2);
- Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік (форма №3);
- Звіт про власний капітал за 2012 рік (форма №4);
- Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік (форма №5);
- Додаток до Приміток до річної фінансової звітності "Інформація за
сегментами" за 2012 р(форма №6).



Аудиторська перевірка проведена відповідно до: 
- Закону України "Про аудиторську діяльність" № 3125-XII від
22.04.1993 р. зі змінами та доповненнями;
- Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого
надання впевненості та супутніх послуг (надалі МСА) Міжнародної
федерації бухгалтерів,  прийнятих Аудиторською палатою України
(протокол засідання №229/7 від 31.03.2011 р.) в якості Національних
стандартів аудиту в тому числі у відповідності із МСА № 700
"Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА
705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706
"Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті
незалежного аудитора". 
- Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації
емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)
затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку №1360 від 29.09.2011 р., зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 28.11.2011 року за  № 1358/20096;
Нами були виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 500 "Аудиторські
докази", що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних
аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторських процедур ми
звернули увагу на доречність та достовірність інформації, що
використовується нами як аудиторські докази. Аудиторські докази
необхідні нам для обґрунтування аудиторської думки та звіту. За своїм
характером докази є сукупними і отримані нами в основному за
допомогою аудиторських процедур, які виконувались в процесі аудиту. У
своїй роботі аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під
час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування
і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних
підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих
помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на
обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності.
Також було здійснено оцінку відповідності застосованих принципів
обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і
звітності в Україні, чинних протягом періоду перевірки. Вибір
процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків
суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або
помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядав заходи
внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного
подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою
розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з
метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю
суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцінку відповідності
облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних
управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.
Фінансова звітність ТОВАРИСТВА підготовлена згідно з вимогами МСФЗ .
Згідно наказу про облікову політику "Публічного акціонерного
товариства "Володарсько-Волинське підприємство "Райагрохім"" наведена
вимога, що облікова політика повинна застосовуватися так, щоб
фінансова звітність повністю відповідала вимогам Закону і кожному
конкретному МСФЗ і П(С)БО. При існуванні суперечностей у вимогах до
ведення обліку і розкриття інформації у фінансовій звітності між МСФЗ
і П(С)БО пріоритет віддається МСФЗ. Фінансова звітність на
підприємстві для цілей, передбачених законодавством України,
складається у форматі, затвердженому національними положеннями



(стандартами) бухгалтерського обліку, для інших цілей складається у
форматі, передбаченому МСФЗ. Прийнятою обліковою політикою Публічного
акціонерного товариства "Володарсько-Волинське підприємство
"Райагрохім" встановлені такі методи обліку та принципи оцінки
активів та зобов'язань: 
Основні засоби:
Підприємство для складання фінансової звітності використовує підхід
для обліку основних засобів який відображений в МСБО 16.

Об'єкт основних засобів, який відповідає критеріям визнання
активу (термін служби більше 365 днів), оцінюється за його
справедливою вартістю. Справедливою вартістю об'єктів основних
засобів вважається історична вартість. Історичну вартість вважати за
доцільну собівартість на дату переходу на МСФЗ. Мінімальна вартісна
межа для віднесення об'єктів до складу основних засобів 2500,00 грн. 
Значення ліквідної вартості основних засобів та нематеріальних
активів дорівнює 0,00 грн. Метод нарахування амортизації основних
засобів - прямолінійний, за нормами виходячи із встановленого терміну
корисного використання для кожного з об'єктів. При продажу об'єктів
основних засобів, переводити такі об'єкти у запаси за їх балансовою
вартістю. Кошти від продажу таких активів визначаються як дохід
відповідно МСБО 18 "Дохід"
Знецінення активів:
Корисність  активів зменшується, коли балансова вартість активів
перевищує суму їх очікуваних відшкодувань. Оцінюючи наявність ознак
того, що корисність активу може зменшитись, підприємство бере до
уваги  такі показники (зовнішніх та внутрішніх) джерел інформації:
 а) протягом періоду ринкова вартість активу зменшилась значно
більше, ніж могла б  зменшитись, за очікуванням, унаслідок плину часу
або звичайного використання;
 б) протягом періоду відбулись зміни зі значним негативним впливом
або вони відбудуться найближчим часом у технологічному, ринковому,
економічному або правовому оточенні;
 г) є свідчення старіння або фізичного пошкодження активу.
Резерв  знецінення запасів не створювати. Збиток від зменшення
корисності слід визнавати в прибутках чи збитках.
Оренда :

Підприємство для розкриття інформації про орендарів та визначення
відповідних облікових політик що їх слід застосовувати до угод про
оренду використовує МСБО 17. Підприємство здає в оренду кімнату.

Запаси:
Облік і відображення в фінансовій звітності запасів відповідає МСБО 2

 Запаси обліковуються по групах:
" виробничі запаси;
" незавершене виробництво;
" готова продукція;
" товари.

Собівартість придбаних у третіх осіб запасів складається із
вартості придбаних  запасів та інших витрат, пов'язаних з їх
придбанням. Собівартість незавершеного виробництва і готової
продукції складається з прямих матеріальних витрат, прямих витрат на
оплату праці, інших прямих витрат і розподілених загальновиробничих
витрат. Незавершене виробництво і готова продукція відображаються у
фінансовій звітності по фактичній собівартості. 



Дебіторська заборгованість:
Облік і призначення дебіторської заборгованості на Підприємстві
відповідає МСБО 39. Цей стандарт застосовується до контрактів що
стосуються придбання чи продажу не фінансових статей.
Дебіторська заборгованість обліковується за амортизованою
собівартістю.
Резерв під знецінення дебіторської заборгованості розраховувати на
індивідуальній основі.
Визнання доходів та витрат:

Доходи Підприємства визнаються на основі принципу нарахування,
коли є ймовірність того, що у випадку операції відбудеться збільшення
економічних вигод, а сума доходу може бути достовірно визначена.
Дохід від реалізації товарів (робіт, послуг)  визнається тоді, коли
фактично відбувся перехід від продавця до покупця значних ризиків,
переваг і контроль над активами і дохід відповідає всім критеріям
визнання у відповідності МСБО 18. Особливих умов визнання доходу від
реалізації у відповідності  до політики Підприємства не передбачено.
Пов'язані особи:
У відповідності з визначенням пов'язаних осіб, які приводяться у МСБО
24, пов'язаними особами на підприємстві є:
 а) фізична особа або близький родич такої особи, або суб'єкт
господарювання зв'язаний з підприємством, якщо така особа контролює
підприємство, має в статутному капіталі  не менше 10% акцій
підприємства, та має суттєвий вплив на підприємство;
 б) є членом провідного управлінського персоналу підприємства, або
материнського підприємства.
 в) близькі родичі фізичної особи - члени родини, які, за
очікуванням, можуть впливати на таку особу, або перебувати під
впливом при здійсненні операцій з підприємством.
В розрахунках з пов'язаними особами застосовуються звичайні ціни, як
для всіх споживачів.
2.3. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і
достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до
Міжнародних стандартів фінансової звітності та такий внутрішній
контроль, який управлінський персонал визнає потрібним для того, щоб
забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих
викривлень у наслідок шахрайства або помилки; виконання значних
правочинів (10 і більше відсотків вартості активів) товариства за
даними останньої річної фінансової звітності, стану корпоративного
управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до
Закону України "Про акціонерні товариства"; наявність суттєвих
невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягає аудиту, та
іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та
подається до Комісії разом з фінансовою звітністю; невідповідного
використання управлінським персоналом припущення про безперервність
діяльності товариства на основі проведеного фінансового аналізу
діяльності емітента у відповідності з вимогами МСА  №200 "Загальні
цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до
міжнародних стандартів аудиту". Відповідальність управлінського
персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання
внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного
представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень
внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідних



принципів бухгалтерського обліку, облікової політики, а також
облікових оцінок, які відповідають обставинам. Підготовка фінансової
звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що
впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій
звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у
фінансових звітах протягом звітного періоду.
2.4. Відповідальність аудитора
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової
звітності на основі результатів проведеного аудиту. Аудитор здійснив
аудиторську перевірку відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці
стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а
також планування й виконання аудиту для отримання достатньої
впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. У
зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення
заглибленого аналізу якості ведення податкового обліку, аудитори не
виключають, що подальшою податковою перевіркою можуть бути виявлені
викривлення. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для
отримання аудиторських доказів щодо сум та їх розкриття у фінансовій
звітності. Вибір процедур залежав від судження аудитора та включав
оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок
шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор
розглянув заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та
достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності з
метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а
не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю
суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцінку відповідності
використання облікової політики, прийнятності облікових оцінок,
зроблених управлінським персоналом та загального подання фінансової
звітності. Аудиторські докази, отримані аудитором, є достатніми і
прийнятними для формулювання підстави для висловлення модифікованої
аудиторської думки. Аудитор не несе відповідальності за достовірність
фінансової звітності після дати підписання аудиторського висновку.
Після цього підписання і до офіційного оприлюднення фінансової
звітності підприємства, відповідальність за інформування про подальші
події, які впливають на достовірність звітності, повністю лежить на
керівництві акціонерного товариства.
2.5. Аудиторська думка 
2.5.1 Підстава для висловлення умовно - позитивної думки
Складання аудиторського висновку щодо повного комплекту фінансової
звітності регламентується МСА №700 "Формулювання думки та надання
звіту щодо фінансової звітності" та МСА № 705 "Модифікації думки у
звіті незалежного аудитора". У зв'язку з наявністю підстав для
висловлення модифікованої думки даний аудиторський висновок складено
відповідно до МСА № 705 "Модифікації думки у звіті незалежного
аудитора". Підстави для висловлення умовно-позитивної думки:
1) Аудитор не приймав участі в спостереженні за інвентаризацією
наявних активів та зобов'язань, оскільки був призначений після дати
її проведення. Однак, на підприємстві цю процедуру виконувала
інвентаризаційна комісія, якій висловлено довіру, згідно МСА.
Аудитором були виконані процедури, які обґрунтовують думку, що активи
та зобов'язання   наявні;
2) Товариство не розраховувало відстрочені податкові активи
(зобов'язання) згідно з  МСБО 12 "Податок на прибуток";
3)     Визнання і оцінка реальності дебіторської заборгованості, на



думку аудиторів, в цілому відповідає МСБО 39 "Фінансові  інструменти:
визнання та оцінка", за винятком не створення резерву сумнівних
боргів;
4) Товариство не створює - резерв відпусток, який формується в кінці
звітного року, виходячи із фонду оплати праці, розрахункового
оцінюючого коефіцієнта згідно з МСБО 37 "Забезпечення, умовні
зобов'язання та умовні активи"
На нашу думку, за винятком зазначених вище зауважень, фінансова
звітність надає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий
стан підприємства станом на 31.12.2012 року фінансові результати і
рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату.
Концептуальна основа фінансової звітності, використана для підготовки
фінансових звітів визначається Міжнародними стандартами фінансової
звітності. Внутрішня облікова політика підприємства, яка відображає
принципи та методи бухгалтерського обліку та звітності, за якими
складається фінансова звітність, відповідає вимогам МСФЗ, а також
статті 40 Закону України "Про цінні папери". В ході перевірки
аудитори не отримали свідчень щодо існування загрози безперервності
діяльності Товариства. Висновок в частині формування фінансової
звітності носить умовно-позитивний характер, згідно нормам аудиту
(МСА № 705 " Модифікація думки у звіті незалежного аудитора "). Всі
ці зауваження та відхилення не є суттєвими і в цілому не спотворюють
фінансовий стан підприємства. 
2.6. Інша допоміжна інформація, щодо якої аудитор висловлює думку.
2.6.1 Відповідність вартості чистих активів вимогам чинного
законодавства
Розрахунок вартості чистих активів Публічного акціонерного товариства
"Володарсько-Волинське підприємство "Райагрохім" проводиться аудитом
на підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку № 485 від 17.11.2004 р. "Про схвалення Методичних рекомендацій
щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств". Під
вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина,
яка визначається шляхом вирахуванням із суми активів, прийнятих до
розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Для
визначення вартості чистих активів складається розрахунок за даними
бухгалтерської звітності відповідно до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку №2 "Баланс", затвердженого наказом
Міністерства фінансів України 31.03.99р. №87 зі змінами та
доповненнями, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України
21.06.99р. № 396/3689. Розрахункова вартість чистих активів на кінець
звітного періоду становить 150 тис. грн. Аудитом встановлено, що по
закінченню звітного 2012 фінансового року вартість чистих активів
акціонерного товариства (активи товариства за мінусом його
зобов'язань) виявляється не меншою від статутного капіталу, що є дуже
важливим згідно з вимогами п. 3 ст. 155 Цивільного Кодексу України за
змінами та доповненнями.
2.6.2. Думка аудитора щодо суттєвих невідповідностей між фінансовою
звітністю, що підлягає аудиту, та іншою інформацією, що розкривається
емітентом цінних паперів та подається до Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури
щодо виявлення наявних суттєвих невідповідностей між фінансовою
звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що
розкривається емітентом у відповідності з МСА 720 "Відповідальність



аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену
аудитором фінансову звітність", а також згідно Рішення ДКЦПФР від
20.10.2011 року №1482 була проведена перевірка розділу звіту щодо
корпоративного управління на наявність та достовірність інформації у
звіті. На підставі наданих до аудиторської перевірки документів, ми
можемо зробити висновок, що інформація про події, які відбулися
протягом звітного року можуть вплинути на фінансово - господарський
стан емітента та призвести до зміни вартості його цінних паперів і
визначаються частиною першої статті 41 Закону України "Про цінні
папери та фондовий ринок" своєчасно оприлюднюється Товариством та
надається користувачам звітності. Аудитором отримано достатню
впевненість у відсутності суттєвих невідповідностей між фінансовою
звітністю, що підлягає аудиту, та іншою інформацією, що розкривається
товариством та подається  до ДКЦПФР разом з фінансовою звітністю
(МСА720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах
що містять перевірену аудитом фінансову звітність)
2.6.3. Виконання значних правочинів
Згідно статті 70,  Закону України "Про акціонерні товариства" №
514-VІ від 17.09.2008 р. із змінами та доповненнями значним
правочином є рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова
вартість майна або послуг,  що є його предметом, становить від 10 до
25 відсотків вартості активів за даними  останньої річної фінансової
звітності акціонерного товариства, яке  приймається наглядовою радою,
або загальними зборами. На підставі наданих до аудиторської перевірки
документів щодо виконання значних правочинів ми можемо зробити
висновок, що протягом 2012 року Товариство не укладало жодного
значного правочину та станом на 31.12.2012 року товариство не має
невиконаних значних правочинів.
2.6.4. Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі
стану внутрішнього аудиту вимогам законодавства
Формування складу органів управління Публічного акціонерного
товариства "Володарсько-Волинське підприємство "Райагрохім"
здійснюється відповідно до Статуту Товариства.
Протягом 2012 року в Товаристві функціонували наступні органи
управління:
      Загальні збори акціонерів;
      Наглядова рада;
      Правління;
      Ревізійна комісія.
Кількісний склад сформованих органів управління  та їх функціонування
відповідає вимогам Статуту Товариства. Щорічні загальні збори
акціонерів проводились в термін, визначений Законом України "Про
акціонерні товариства", а саме до 30 квітня. Останні  загальні збори
акціонерів проводились 16 березня 2012 року. Загальними зборами
Протоколом №1 від 16 березня 2012 року прийнято вішення про зміну
найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства
"Володарсько-Волинське підприємство "Райагрохім" на Публічне
акціонерне товариство "Володарсько-Волинське підприємство
"Райагрохім" у зв'язку із приведенням діяльності Товариства у
відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".
Отже, за результатами виконаних процедур перевірки стану управління
відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" можна
зробити висновок, що прийнята та функціонуюча система управління у
товаристві в цілому відповідає вимогам  Законом України "Про



акціонерні товариства"  та вимогам Статуту. Склад органів управління
та результати їх функціонування, наведені у річному звіті "Інформація
про стан корпоративного управління" повно та достовірно. На підставі
наданих до аудиторської перевірки документів, ми можемо зробити
висновок, що інформація про події, які відбулися протягом звітного
року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та
призвести до зміни  вартості його цінних паперів і визначається
частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та
фондовий ринок" своєчасно оприлюднюється товариством та надається
користувачам звітності..
Згідно статті 76  Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VІ
від 17.09.2008 р. із змінами та доповненнями, спеціальна перевірка
фінансово-господарської діяльності товариства проводиться ревізійною
комісією (ревізором),  звіт про  роботу ревізійної комісії
затверджувався  загальними зборами акціонерів Товариства, які
проходили 16 березня 2012 року. Розглянувши стан внутрішнього
контролю Публічного акціонерного товариства "Володарсько-Волинське
підприємство "Райагрохім", ми вважаємо за необхідне зазначити
наступне:
 система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і
виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження
активів, повноти і точності облікової документації та включає
адміністративний та бухгалтерський контроль. Бухгалтерський контроль
забезпечує збереження активів Товариства, достовірність звітності та
включає попередній, первинний ( поточний) і подальший контроль.
 Керівництво Товариства в повній мірі розуміє перспективу розвитку
внутрішнього аудиту та його значимість і важливість. Оцінюючи
вищенаведене, нами зроблено висновок щодо адекватності процедур
внутрішнього контролю у Товаристві. Діючу на підприємстві систему
внутрішнього контролю можна вважати задовільною.
2.6.5. Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення
фінансової звітності внаслідок шахрайства
Керуючись принципом професійного скептицизму та відповідно до МСА 240
"Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті
фінансової звітності",  ми провели процедури необхідні для отримання
інформації, яка використовується під час ідентифікації ризиків
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства. Під час виконання
процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання
розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його
внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 "Ідентифікація та
оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта
господарювання і його середовища", аудитор виконав процедури
необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час
ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства.
Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших
працівників суб'єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть
мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації
ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки.
Аудитором були проведені аналітичні процедури. Аудитором були
виконані спостереження та перевірка. Аудитор отримав розуміння,
зовнішніх чинників, діяльності суб'єкта господарювання, структуру
його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб
фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними
бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів. На нашу



думку, ми отримали достатню впевненість в тому , що фінансові звіти
Публічного акціонерного товариства "Володарсько-Волинське
підприємство "Райагрохім" в цілому не містять суттєвих викривлень
внаслідок шахрайства або помилок. 
3. Розкриття інформації за видами активів
При веденні обліку застосовується План рахунків, затверджений наказом
Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. №291.Концептуальна
основа фінансової звітності, яка використана для підготовки
фінансових звітів за МСФЗ, визначається національними положеннями
(стандартами)  бухгалтерського обліку  в Україні. Внаслідок
розбіжностей між П(с)БО і МСФЗ, товариство для складання звітності за
МСФЗ трансформувало звітність, складену згідно з П(с)БО. Під час
аудиторської перевірки встановлено, що при формуванні балансу станом
на 31.12.2012 року Товариством було перераховано залишки на
01.01.2011р. та на 31.12.2011р. згідно з  положенням МСФЗ.
Трансформація фінансової звітності  Товариства включає аналіз балансу
(ф.№1) і звіту про фінансові результати (ф.2), які відповідають
вимогам П(с)БО, та внесення до них необхідних коригувань для
забезпечення подання інформації у повній відповідності з МСФЗ.
Згідно МСФЗ 1 Товариством проведено  коригування для переходу від
попередніх до міжнародних стандартів як припинення визнання старих
активів і зобов'язань (списання з балансу тих активів і зобов'язань,
які на дату першого застосування МСФЗ не відповідають критеріям
визнання за міжнародними стандартами), та перекласифікація:
перенесення суми з однієї статті балансу до іншої.
Усі коригування, пов'язані з переходом до МСФЗ на дату їх першого
застосування Товариством визнані безпосередньо у складі
нерозподіленого прибутку, або іншої категорії капіталу. Облікова
політику Товариства побудовано відповідно до вимог Закону України
"Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні, чинних
МСФЗ та МСБО. Господарські операції відображають у облікових
регістрах в тому звітному періоді, в якому вони були здійснені. В
якості справедливої вартості об'єктів основних засобів прийнято
вважати історичну вартість основних засобів. Дана вартість
використовується як доцільна собівартість на дату переходу на МСФЗ.
Основним засобом вважається актив, якщо очікуваний термін його
використання (експлуатації) визначений виробничою комісією, перевищує
1 рік.         
Вартість основних засобів на дату балансу ( 31.12.2012р.) складає:
- первісна вартість -  1345  тис. грн.;
- нарахований знос -  1231 тис. грн.;
- залишкова (балансова) вартість -  114 тис. грн.
Разом необоротні активи складають 114 тис. грн. на дату балансу (на
31.12.2012 р.).
Оцінка запасів здійснюється за фактичною собівартістю. На
підприємстві для оцінки запасів при списанні обрано метод
середньозваженої ціни (середньозваженої собівартості). На дату
балансу запаси за даними балансу складають 19 тис. грн. Дебіторська
заборгованість за товари (роботи, послуги) обліковується відповідно
до П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість" та МСБО 39 "Фінансові
інструменти: визнання та оцінка", включається до підсумку балансу за
чистою реалізаційною вартістю та складає на дату балансу  13   тис.
грн. Резерв сумнівних боргів по підприємству не визначається. В
звітному році безнадійна, сумнівна дебіторська заборгованість не



списувалась. До складу дебіторської заборгованості за даними Балансу
підприємства відноситься також:
- інша поточна дебіторська заборгованість - 8 тис. грн.
4. Розкриття інформації  про зобов'язання 
За термінами погашення зобов'язання поділяються на довгострокові та
короткострокові.
Довгострокових зобов'язань не має. 
Короткострокові зобов'язання класифікуються за наступними видами: 
- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги перед
постачальниками - 1 тис. грн.;
- аванси одержані (від покупців) -  2 тис. грн.;
- заборгованість перед бюджетом -  10  тис. грн.;
- заборгованість зі страхування -  7  тис. грн.;
- заборгованість з оплати праці -  10 тис. грн.;
- інші поточні зобов'язання -  16 тис. грн..
Разом поточні зобов'язання підприємства на  31.12.2012 р. складають
46 тис. грн.
Поточні зобов'язання відображені в балансі за сумою погашення. Облік
та оцінка зобов'язань, а також відображення їх у фінансовій звітності
Товариства, в цілому, відповідає П(С)БО 11 "Зобов'язання", але під
час проведення аудиту ми не отримали від окремих контрагентів
підтвердження сум кредиторської заборгованості та відсутні по деяким
контрагентам акти звірок. 
5. Розкриття інформації про власний капітал
До складу власного капіталу за балансом товариства відносяться:
-  статутний капітал -   163  тис. грн.;
-  інший додатковий капітал -  40  тис. грн.;
-  непокриті збитки -  53 тис. грн. 
Разом власний капітал на дату балансу (на  31.12.2012р.) складає 150
тис. грн. 
5.1. Розкриття інформації про формування статутного капіталу
товариства, сплати акціонерами товариства статутного фонду
(капіталу); забезпечення випуску цінних паперів відповідно до
законодавства України
Відкрите акціонерне товариство "Володарсько-Волинське підприємства
"Райагрохім" засновано відповідно до наказу регіонального відділення
Фонду державного майна України по Житомирській області шляхом
перетворення державного підприємства Володарськ-Волинського
підприємства "Райагрохім" у відкрите акціонерне товариство відповідно
до Указу Президента України "Про заходи щодо забезпечення прав
громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів від 26
листопада 1994 року №669/94 . 
Відомості про засновників: 
Кількість засновників - 1.
Засновником товариства є Держава в особі Територіального відділення
Фонду Державного майна України по Житомирській області. Статутний
фонд товариства формувався в процесі приватизації Державного
підприємства Володарськ-Волинського підприємства "Райагрохім", як
вартість цілісного майнового комплексу. Згідно акту оцінки вартості
майна державного підприємства Володарськ-Волинського підприємства
"Райагрохім" та Статуту, зареєстрованого рішенням
Володарсько-Волинської районної державної адміністрації Житомирської
області  24 червня 1996 року статутний фонд товариства становив  сто
шістдесят дві тисячі п'ятсот девяносто гривень сімдедесят п'ять коп.



та поділений на шістсот пятдесят тисяч триста шістдесят три шт.
іменних простих акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.
Статут ПАТ "ВВП "Райагрохім" (нова редакція) затверджений загальними
зборами акціонерів від 16 березня 2012 року протоколом №1 та
зареєстрований 27 квітня 2012 року за № 1 285 105 0010 000209. 
Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів було видане
Житомирським територіальним управлінням ДК ЦПФР 29 листопада 1999
року №159/06/1/99.
Розмір статутного фонду на дату балансу (31.12.2012р.):  
- заявлений: 162590,75
- сплачений: 162590,75 грн., що відповідає Статуту товариства.
6. Аналіз показників фінансового стану Публічного акціонерного
товариства "Володарсько-Волинське підприємство "Райагрохім". За
результатами проведеного аналізу показників фінансового стану можна
зробити висновки про реальність та перспективи фінансового стану
акціонерного товариства і оцінити (з використанням професійного
судження) можливість його безперервного функціонування в майбутньому.
При проведенні аналізу фінансового стану підприємства
використовувались показники форм фінансового звіту за 2012 рік. Метою
фінансового аналізу підприємства є оцінка фінансового стану
підприємства на 31 грудня 2012 р. з урахуванням динаміки його змін,
які відбулися за результатами господарської діяльності підприємства
за два останні роки, визначення факторів, що вплинули на ці зміни, та
прогнозування майбутнього фінансового стану підприємства. Оцінку
фінансового стану підприємства проведено з позицій майнового та
фінансового стану, за показниками, розрахунок яких наведений нижче.
                          Основні показники фінансового стану 
    Відкритого акціонерного товариства "Володарсько-Волинське
підприємства "Райагрохім"
Показники                     Показники фінансового стану
акціонерного товариства 
              Коефіцієнт         Коефіцієнт         Коефіцієнт
Коеф-т покриття      Коефіцієнт 
            абсолютної           загальної           фінансової
зобов.власним        рентабельн. 
              ліквідності         ліквідності        стійкості
капіталом            активів
                                   (покриття)      або незалежн.
(структури 
                                                   або автономії)
капіталу  або

фінансування)
                                  
                                                            
Формула     К1=(Грошові кошти    К2=(Грошові кошти     К3=Власні
кошти  К4=(Довгострокова, Ч.прибуток 
розрахунку + Грошові еквіваленти  + Грошові            /Вартість
майна   короткострокова    підп-ва / 
показника     + короткострокові   еквіваленти+Дебітори (підсумок
активу  кредиторська    Середньорічна
               фінансові          (непрострочені       (підсумок
активу  заборгованість)   вартість
               вкладення)/         та реальні)+ Запаси+  балансу)



Власний          активів
               короткострокові    Витрати)/короткостр.
капітал
               зобов'язання       заборгованість
   

Орієнтовне 
позитивне 
значення 
показника    0,25 - 0,5     1,0 - 2,0    0,25 - 0,5    0,5 - 1,0
>0, збільшення

2011 рік     0,75      1,893       0,834         0,185 -
2012 рік     0,913      1,783       0,765         0,307     -
Відхилення (+/-)0,163     -0,11       0,069         0,122     -
Відхилення (%) 21,733     -5,811       8,273 65,946     -
Аналіз ліквідності підприємства дозволяє визначити спроможність
підприємства сплачувати свої поточні зобов'язання. Коефіцієнт
покриття показує, що підприємство на 178,3% забезпечено ресурсами,
які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань.
Коефіцієнт покриття падає в 2012 році у порівнянні до рівня 2011 року
з 1,893 до 1,783 (на 0,11), що говорить про погіршення стану активів
підприємства з точки зору їх найшвидшої ліквідності. Показник
абсолютної ліквідності характеризує негайну готовність підприємства
ліквідувати короткострокову заборгованість і в даному випадку на
кінець звітного періоду складає 0,913, що свідчить про те, що
підприємство може терміново погасити свої зобов'язання через
наявність коштів на банківському рахунку. Аналіз фінансової стійкості
(платоспроможності, автономії) підприємства характеризує структуру
джерел фінансування ресурсів підприємства, ступінь фінансової
стійкості і незалежності підприємства від зовнішніх джерел
фінансування діяльності. Коефіцієнт фінансової стійкості
(платоспроможності) показує питому вагу власного капіталу в загальній
сумі засобів, авансованих у його діяльність. Практикою встановлено,
що загальна сума заборгованості (і короткострокової, і
довгострокової) не повинна перевищувати суму власних джерел
фінансування, тобто критичне значення складає 150 тис. грн., а сума
загальної заборгованості 46 тис. грн. Коефіцієнт фінансової стійкості
(або незалежності, або автономії) на  31.12.2012р. складає 0,765,
впав за 2012 рік лише на 0,069 пунктів. Дане негативне зменшення
пояснюється зниженням суми власного капіталу. Коефіцієнт покриття
зобов'язань власним капіталом (або коефіцієнт фінансування, або
структури капіталу) характеризує залежність підприємства від
залучених засобів, та показує перевищення власних коштів над
позиковими , що свідчить про достатній рівень фінансової стійкості і
відносну незалежність від зовнішніх фінансових джерел. Коефіцієнт
фінансування становить 0,307, при нормативному значенні до зменшення,
він збільшився за останній рік на 0,122, тобто залежність
підприємства від залучених засобів збільшилась, що є  негативним
показником. 
Діяльність підприємства є збитковою протягом звітного періоду (2012
рік). Оскільки підприємство є збитковим у звітному та минулому роках,
коефіцієнт рентабельності активів не розраховується (або дорівнює 0).
Так показники фінансової стійкості характеризуються досить однозначно



- всі вони мають незначну тенденцію до погіршення, що пов'язано зі
зменшенням власного капіталу (через отримання постійних збитків від
діяльності), збільшенням поточних зобов'язань підприємства. Наведені
показники станом на 31.12.2012 р. свідчать про незначне погіршення
фінансового стану Публічного акціонерного товариства
"Володарсько-Волинське підприємство "Райагрохім". Аудитор не може
передбачити майбутні події чи обставини, які можуть спричинити
погіршення показників діяльності підприємства. Тому відсутність в
аудиторському висновку будь-яких тверджень про стійкість підприємства
не може розглядатися як гарантія його спроможності продовжувати свою
діяльність безперервно. Ймовірне існування подій або обставин, які
можуть стати підставою для значних сумнівів, щодо стійкості суб'єкта
господарювання. За результатами проведеного аналізу можна зробити
висновок, що фінансовий стан підприємства задовільний, але має
незначну тенденцію до погіршення, майже всі показники не відповідають
нормативним вимогам. 
7. Основні відомості про аудиторську фірму
7.1. Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих
документів: Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Екаунт". Код
ЄДРПОУ 31133478.
7.2. Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів
видане Аудиторською палатою України за № 2429, рішення АПУ № 98 від
26 січня 2001 року, дія Свідоцтва продовжена  за рішенням АПУ № 224/3
від 23 грудня 2010 року по 23 грудня 2015 року.
7.3. Виписка з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних
осіб-підприємців видана 01.11.2012 року, Серія ААВ, № 083546. Дата та
номер запису в Єдиному Державному реєстрі: 04.09.2000, № 1 305 120
0000 000604.
7.4. Місцезнаходження: 10009, Україна, м. Житомир, вул. Лук'яненко,
5.
7.5. Телефон: (0412) 48-25-69, 48-28-36. 
8. Основні відомості про умови договору про проведення аудиту
8.1. Договір про проведення аудиту №8/1 від  "19" лютого 2013 року.
8.2. Аудит розпочато "19"лютого 2013 року  і закінчено "18"березня
2013 року.

Директор ПП "Аудиторська фірма "Екаунт" Онищук Галина
Терентіївна
(Сертифікат аудитора серії А № 004408 
чинний до 30 листопада 2014 року) "18" березня 2013 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;
інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює
діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення
на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг)
емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними
видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі
постачання
Товариство здiйснює тракторнi послуги: вивезення цукрового буряка на
завод iм.Цюрупи Попiльнянського району, оранка грунтiв, дискування,



боронування в Володарсько-Волинському районi та за його межами.
Оскiльки послугами Товариства користуються пiд час сезонних робiт, то
вiдповiдно дiяльнiсть Товариства стала сезонною (обробка грунтiв
проводиться в основному весною та осiнню). Так як Товариство працює
по основному виду дiяльностi тривалий час, воно є вiдомим для
широкого кола споживачiв - громадян (оскiльки юридичнi особи
послугами Товариства майже не користуються). Мiндобрива та засоби
захисту рослин (доступнiсть яких є необмеженою) до Товариства
надходили вiд Рiвненського, Вiнницького, Днiпродзержинського заводiв
та вiд Житомирського Облагрохiму. Вiдносно цiн на тракторнi послуги,
то вони залежать вiд цiнових коливань на паливно-мастильнi матерiали
та запчастини. В звiтному перiодi Товариство працювало нестабiльно,
що обумовлювалось вiдсутнiстю замовникiв по основному виду
дiяльностi. Для вiдновлення дiяльностi Товариства необхiдно освоєння
нових видiв дiяльностi, що потребує додаткових iнтелектуальних та
фiнансових iнвестувань, якi в звiтному перiодi Товариство не знайшло.
Щодо пiдприємств, якi надають аналогiчнi послуги (ВАТ Лугинське
"Райагрохiм", ВАТ Ємiльчинське "Райагрохiм" та Райагрохiми iнших
районiв), то такi не тiльки не перетинають ринок збуту своєю
дiяльнiстю, а й самi на своїй територiї не здiйснюють масштаби своїх
основних видiв дiяльностi, оскiльки стикаються з тими ж проблемами,
що й Товариство - вiдсутнiсть замовникiв, тому вплив незначний.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її
господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або
інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
У 2009 роцi не було у товариствi нi придбання, нi вiдчуження основних
засобiв. За 2010 рiк було придбано та проведено полiпшення
транспортних засобiв(трактор) на 9,0 тис. грн. Вiдчуження та
придбання основних засобiв у 2010- 2011 роцi не було. У 2012 році
Товариство нічого не відчувало та не купувало.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того,
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів
підприємства, інформацію 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
Виробничi потужностi обладнання використовуються на 60%. Утримання
активiв здiйснюється господарським способом, знаходженя основних
засобiв за місцемзнаходження Товариства. Особливостей по екологiчних
питаннях, якi б могли позначитися на використаннi активiв
пiдприємства не спостерiгається. Iнформацiя щодо планiв капiтального
будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, характер
та причини таких планiв, суми видаткiв, в тому числi вже зроблених,
опис методу фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення
дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її
завершення - вiдсутнi. Підприємство для складання фінансової
звітності використовує підхід для обліку основних засобів який
відображений в МСБО 16. Об'єкт основних засобів, який відповідає
критеріям визнання активу (термін служби більше 365 днів), оцінюється
за його справедливою вартістю. Справедливою вартістю об'єктів



основних засобів вважається історична вартість. Історичну вартість
вважати за доцільну собівартість на дату переходу на МСФЗ. Мінімальна
вартісна межа для віднесення об'єктів до складу основних засобів
2500,00 грн. Значення ліквідної вартості основних засобів та
нематеріальних активів дорівнює 0,00 грн. Метод нарахування
амортизації основних засобів - прямолінійний, за нормами виходячи із
встановленого терміну корисного використання для кожного з об'єктів.
При продажу об'єктів основних засобів, переводити такі об'єкти у
запаси за їх балансовою вартістю. Кошти від продажу таких активів
визначаються як дохід відповідно МСБО 18 "Дохід".В якості
справедливої вартості об'єктів основних засобів прийнято вважати
історичну вартість основних засобів. Дана вартість використовується
як доцільна собівартість на дату переходу на МСФЗ. Основним засобом
вважається актив, якщо очікуваний термін його використання
(експлуатації) визначений виробничою комісією, перевищує 1 рік.

Вартість основних засобів на дату балансу ( 31.12.2012р.) складає:
- первісна вартість -  1345  тис. грн.;
- нарахований знос -  1231 тис. грн.;
- залишкова (балансова) вартість -  114 тис. грн.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від
законодавчих або економічних обмежень
Основною проблемою Товариства стала вiдсутнiсть замовникiв по
основному виду дiяльностi в зв"язку з набранням постачальницької
самостiйностi фермерськими господарствами (якi є правонаступниками
КСП, що були основними замовниками Товариства). Звiдси випливають i
iншi проблеми: вiдсутнiсть обiгових коштiв, застарiле обладнання,
затримка виплати заробiтної плати, залежнiсть вiд сезону.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій
за порушення законодавства
В 2012 роцi товариство сплатило штрафiв НК ЦПФР у сумi 17 тис. грн.
та 1020 грн. за порушення чинного законодавства.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Товариство знаходиться на госпрозрахунковiй системi, але в зв"язку з
вiдсутнiстю вiдповiдного iнтелектуального потенцiалу (який необхiдний
для винайдення нових видiв дiяльностi) форма самофiнансування є
недостатьою для формування необхiдного робочого капiталу на поточнi
витрати.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець
звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих
договорів
Укладених, але ще не виконаних договорiв(контрактiв) на кiнець
звiтного перiоду не було. Всi укладенi договори були виконанi.
Прибутку вiд виконання цих договорiв не має у зв"язку iз збитковою
дiяльнiстю пiдприємства (недостатня кiлькiсть та величина обсягiв
укладених договорiв).



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)
Покращення фiнансового стану та вiдтворення стабiльної форми
дiяльностi залежать вiд успiшного виконання розробленої власними
силами стратегiї по пошуку iнвестора та iнтелектуального потенцiалу.
В майбутньому Товариство планує залучити iнвестицiї для вiдновлення
фiнансового стану та зробити ремонт застарiлого обладнання або його
переоснащення.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Дослідження та розробок товариство не проводило.

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
Судових справ, стороною в яких виступає пiдприємство, не має.

Інша інформацію, 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
Інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового
стану та результатів діяльності емітента, відсутня.



13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

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

     128.0001.Виробничого призначення      114.000        0.000        0.000      128.000      114.000
     112.000- будівлі та споруди      106.000        0.000        0.000      112.000      106.000
      14.000- машини та обладнання        8.000        0.000        0.000       14.000        8.000
       2.000- транспортні засоби        0.000        0.000        0.000        2.000        0.000
       0.000- інші        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
       0.0002.Невиробничого призначен        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
       0.000- будівлі та споруди        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
       0.000- машини та обладнання        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
       0.000- транспортні засоби        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
       0.000- інші        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
     128.000Усього      114.000        0.000        0.000      128.000      114.000

Пояснення : Термiн використання основних засобiв 18 рокiв. Товариство користується
основними засобами на таких умовах : використання засобів здійснюється за їх
цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності товариства.
Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець року складає 1345 тис. грн.
Нараховано зносу 1231 тис.грн. Залишкова вартість ОЗ - 114 тис.грн. Зміна
вартості основних засобів зумовлене їх зносом. Обмежень на використання майна
немає.



13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

За звітний період

Розрахункова вартість чистих активів

Скоригований статутний капітал
Статутний капітал

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій

ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського

обліку 2"Баланс",затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99  N 87.

Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні

активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання -

Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат  і платежів - Доходи майбутніх

періодів

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(150.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного

капіталу(163.000 тис.грн. ).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство

зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу до вартості чистих активів

та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.

Найменування показника За попередній період

         150
         163
         163

         151
         163
         163



13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Відсоток за
корист. коштами

(% річних)

Непогашена
частина боргу

(тис.грн.)

Дата виник
нення

Дата
погашення

Кредити банку, у тому числі : X           0.00X X
Зобов'язання за цінними паперами X           0.00X X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : X           0.00X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним
випуском):

X           0.00X X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X           0.00X X
За векселями (всього) X           0.00X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними
цінними паперами) (за кожним видом):

X           0.00X X

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

X           0.00X X

Податкові зобов'язання X          10.00X X
Фінансова допомога на зворотній основі X           0.00X X
Інші зобов'язання X          36.00X X
Усього зобов'язань X          46.00X X
Опис:



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

Дата виникнення події
Дата оприлюднення

Повідомлення у стрічці
новин

Вид інформації

12.06.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 13.06.2012
16.03.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 19.03.2012



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУ

Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ
за КОПФГ

за СПОДУ

за КВЕД

Публічне акцiонерне товариство Володарсько-Волинське пiдприємство
"Райагрохiм"

Територія______________________________________________________________ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

Организаційно-правова форма господарювання
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Орган державного управління_____________________________________________

Вид економічної діяльності________________________________________________ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У РОСЛИННИЦТВІ 

Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса________________________________________________________________12100 ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ ВОЛОДАРСЬК-ВОЛИНСЬКИЙ

Р-Н ВОЛОДАРСЬК-ВОЛИНСЬКИЙ ЧАПАЄВА, 18А

05488578
1821155100

112

      7774

01.61 

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001
Баланс на "31" грудня 2012 р.

Актив Код рядка На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1 2 3 4
I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції 020 -- --
Основні засоби:

залишкова вартість 030 128 114
первісна вартість 031 1345 1345
знос 032 ( 1217 ) ( 1231 )

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 -- --

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 -- --

Усього за розділом І 080 128 114
ІІ. Оборотні активи

виробничі запаси 100 20 19

готова продукція 130 -- --

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість 160 9 13
первісна вартість 161 9 13
резерв сумнівних боргів 162 (    --    ) (    --    )

----220Поточні фінансові інвестиції

з бюджетом 170 -- --

Інша поточна дебіторська заборгованість 210            3            8

ПIДПРИЄМСТВА УКРАЇНИ, ЗАСНОВАНI

Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 -- --
первісна вартість 011 -- --
накопичена амортізація 012 (    --    ) (    --    )

Інші фінансові інвестиції 045 -- --
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 -- --
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 -- --

Запаси:

поточні біологічні активи 110 -- --
незавершене виробництво 120 -- --

Товари 140 -- --
Векселі одержані 150 -- --

за виданими авансами 180 -- --
З нарахованих дохідів 190 -- --
Із внутрішніх розрахунків 200 --     --

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Знос інвестиційної нерухомості 057 (    --    ) (    --    )

2013 01 01

Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 -- --
первісна вартість 036 -- --
накопичена амортизація 037 (    --    ) (    --    )

Інші необоротні активи 070 -- --

Відстрочені податкові активи 060 -- --

Гудвіл при консолідації 075 -- --

Гудвіл 065 -- --

Довгострокові фінансові інвестиції:

Середня кількість працівників (1)____________6

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності V



IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 -- --
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов"язаннями 510 -- --
Векселі видані 520 -- --

Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 -- 2
з бюджетом 550 1 10

із внутрішніх розрахунків 600 -- --

Інші поточні зобов'язання 610 18 16
Усього за розділом IV 620 28 46

V. Доходи майбутніх періодів 630 -- --
Баланс 640 181 196

Голова правлiння

Головний бухгалтер

________

________

Мінялук Віктор Володимирович

Яковенко Марiя Володимирiвна

Пасив Код рядка На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1 2 3 4
І. Власний капітал

Статутний капітал 300 163 163
Пайовий капітал 310 -- --
Додатковий вкладений капітал 320 -- --
Інший додатковий капітал 330 40 40
Резервний капітал 340 -- --
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 ( 52 ) ( 53 )
Неоплачений капітал 360 (    --    ) (    --    )
Вилучений капітал 370 (    --    ) (    --    )

150151380Усього за розділом I
ІI. Забеспечення наступних виплат і платежів

Забезпечення виплат персоналу 400 -- --
Інші забезпечення 410 -- --

415 -- --
416 -- --

Цільове фінансування 420 2 --
--2430Усього за розділом II

IIІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 -- --
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 -- --
Відстроченні податкові зобов'язання 460 -- --
Інші довгострокові зобов"язання 470 -- --

----480Усього за розділом III

зі страхування 570 3 7
з оплати праці 580 6 10
з учасниками 590 -- --

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 -- 1

з позабюджетних платежів 560 -- --

Частка меншості 385 -- --

Cума страхових резервів

Cума часток перестраховиків у страхових резервах

Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 21 42

в іноземній валюті 240 -- --
Інші оборотні активи 250 -- --
Усього за розділом II 260 53 82

ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 -- --

Баланс 280 181 196

у т.ч. в касі 231 -- --

ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 -- --

Накопичена курсова різниця 375 (    --    ) (    --    )

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

605 -- --

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом  виконавчої влади у галузі статистики.
(2) З рядка 420 графа 4  Сума благодійної допомоги (421) --



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУ

Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ

за КВЕД

Публічне акцiонерне товариство Володарсько-Волинське пiдприємство
"Райагрохiм"

Територія______________________________________________________________ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Орган державного управління_____________________________________________

Организаційно-правова форма господарювання ______________________________
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності________________________________________________ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У РОСЛИННИЦТВІ 

Одиниця виміру: тис. грн.

05488578
1821155100

      7774

112

01.61 

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за рік 2012 р.

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

025 (    --    ) (    --    )

ПIДПРИЄМСТВА УКРАЇНИ, ЗАСНОВАНI ФIЗИЧНИМИ

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010          244          289
Податок на додану вартість 015 ( 41 ) ( 48 )
Акцизний збір 020 (    --    ) (    --    )

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Інші вирахування з доходу 030 (    --    ) (    --    )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035          203          241
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 121 ) ( 214 )
Валовий:
Прибуток 050           82           27
Збиток 055 (    --    ) (    --    )
Інші операційні доходи 060     --           17

Адміністративні витрати 070 ( 59 ) ( 59 )
Витрати на збут 080 (    --    ) (    --    )
Інші операційні витрати 090 ( 21 ) ( 8 )

Прибуток 100            2     --

Фінансові результати від операційної діяльності:

Збиток 105 (    --    ) ( 23 )
Дохід від участі в капіталі 110     --     --
Інші фінансові доходи 120     --     --
Інші доходи 130     --     --
Фінансові витрати 140 (    --    ) (    --    )
Втрати від участі в капіталі 150 (    --    ) (    --    )
Інші витрати 160 (    --    ) (    --    )

Прибуток 170            2     --

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

Збиток 175 (    --    ) ( 23 )

2013 01 01

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської
продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061     --     --

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської
продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091 (    --    ) (    --    )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 (    --    ) (    --    )

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки
необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176     --     --

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних
активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177 (    --    ) (    --    )

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності V



Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 230           91          176
Витрати на оплату праці 240           67           61
Відрахування на соціальні заходи 250           23           21
Амортизація 260           15            7
Інші операційні витрати 270            5           16
Разом 280          201          281

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 300       650363       650363
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310       650363       650363
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 (      0.00154000) (      0.04767000)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 (      0.00154000) (      0.04767000)
Дивіденди на одну просту акцію 340     --     --

Голова правлiння __________ Мінялук Віктор Володимирович

Головний бухгалтер __________ Яковенко Марiя Володимирiвна

Скоригований чистий збиток на одну просту акцiю за звiтний рiк заповнено в гривнях, в тис.грн. вiн складає  0,00000154 грн.
Скоригований чистий збиток  на одну просту акцiю за попереднiй рiк заповнено в гривнях, в тис.грн. вiн складає 0,00004767 грн.

    --    --185Дохід з податку на прибуток від  звичайної діяльності

( 31 )( 1 )225Збиток

Чистий:

    --    --220Прибуток

(    --    )(    --    )210Податки з надзвичайного прибутку
(    --    )(    --    )205Витрати

Надзвичайні:

    --    --200Доходи

( 31 )( 1 )195Збиток

Фінансові результати від звичайної діяльності:

    --    --190Прибуток

( 8 )( 3 )180Податок на прибуток від звичайної діяльності

    --    --226Забезпечення матеріального заохочення

    --    --215Частка меншості

131(1) З рядка 130 графа 3  Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою     --



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУ
Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ
за КОПФГ

за КВЕД

Публічне акцiонерне товариство Володарсько-Волинське пiдприємство
"Райагрохiм"

Територія______________________________________________________________ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Организаційно-правова форма господарювання ____________________________
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності________________________________________________НАДАННЯ ПОСЛУГ У РОСЛИННИЦТВI

Одиниця виміру: тис. грн.

05488578
1821155100

112

01.41.0

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

ЗВІТ про рух грошових коштів за  2012 рік

Стаття Код

За звітний період За аналогічний
період

попереднього року

1 2 3

2013 01 01

4
I. Рух коштів у результаті  операційної діяльності

010          241          310
          Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Погашення векселів одержаних 015     --     --
Покупців і замовників авансів 020     --     --
Повернення авансів 030     --     --
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035     --     --
Бюджету податку на додану вартість 040     --     --
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045     --            1
Отримання субсидій, дотацій 050     --     --
Цільового фінансування 060           41           32
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070     --     --
Інші надходження 080           14           25

090           81          220
          Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Авансів 095     --     --
Повернення авансів 100     --     --
Працівникам 105           79           42
Витрат на відрядження 110     --     --
Зобов'язань з податку на додану вартість 115           24           31
Зобов'язань з податку на прибуток 120            3            9
Відрахувань на соціальні заходи 125           39           32
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130           17           19
Цільових внесків 140     --     --
Інші витрачання 145           32           12
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150           21            3
Рух коштів від надзвичайних подій 160     --     --
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170           21            3
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

180     --     --
Реалізація:
          фінансових інвестицій
          необоротних активів 190     --     --
          майнових комплексів 200     --     --

          дивіденди 220     --     --
Інші надходження 230     --     --

210     --     --
Отримані:
          відсотки

          необоротних активів 250     --     --
          майнових комплексів 260     --     --

240     --     --
Придбання:
          фінансових інвестицій

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності V



1 2 3 4
Інші платежі 270     --     --
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280     --     --
Рух коштів від надзвичайних подій 290     --     --
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300     --     --

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
310     --     --Надходження власного капіталу

Отримані позики 320     --     --
Інші надходження 330     --     --
Погашення позик 340     --     --
Сплачені дивіденди 350     --     --
Інші платежі 360     --     --
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370     --     --
Рух коштів від надзвичайних подій 380     --     --
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390     --     --
Чистий рух коштів за звітний період 400           21            3
Залишок коштів на початок року 410           21           18
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420     --     --
Залишок коштів на кінець року 430           42           21

Голова правлiння __________ Мінялук Віктор Володимирович

Головний бухгалтер __________ Яковенко Марiя Володимирiвна



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУ
Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ

за КВЕД

Публічне акцiонерне товариство Володарсько-Волинське пiдприємство
"Райагрохiм"

Територія______________________________________________________________ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Орган державного управління_____________________________________________
Организаційно-правова форма господарювання _____________________________
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності________________________________________________ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У РОСЛИННИЦТВІ 

Одиниця виміру: тис. грн.

05488578
1821155100

      7774

112

01.61 

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за рік 2012

Стаття Код

1 2 3 4

ПIДПРИЄМСТВА УКРАЇНИ, ЗАСНОВАНI ФIЗИЧНИМИ

Залишок на початок
року 010          163     --

Статутний
капітал

Пайовий
капітал

Додатко-
вий

вкладений
капітал

Інший
додатко-  вий

капітал

5 6

    --           40

7 8

    --          -52

Резервний
капітал

Нерозподіле
ний

прибуток

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

9 10

    --     --

Разом

11

         151

Коригування: Зміна
облікової політики 020

Виправлення
помилок 030

Інші зміни
040

Скоригований
залишок на початок
року

050

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

         163     --     --           40     --          -52     --     --          151

Переоцінка активів:
Дооцінка основних
засобів

060     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Уцінка основних
засобів 070     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Дооцінка
незавершеного
будівництва

080     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Уцінка
незавершеного
будівництва

090     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Дооцінка
нематеріальних
активів

100

Уцінка
нематеріальних
активів

110

120

Чистий прибуток
(збиток) за звітний
період

130

Розподіл прибутку:
Виплати власникам
(дивіденди)

140     --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --           -1     --     --           -1

2013 01 01

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності V



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Спрямування
прибутку до
статутного капіталу

150     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Відрахування до
Резервного капіталу 160     --     --     --     --     --     --     --     --     --

170     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Внески учасників:
Внески до капіталу 180     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Погашення
заборгованості з
капіталу

190     --     --     --     --     --     --     --     --     --

200     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Вилучення
капіталу: Викуп
акцій (часток)

210     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

220     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

230     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Вилучення частки в
капіталі 240     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Зменшення
номінальної
вартості акцій

250     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Інші зміни в
капіталі: Списання
невідшкодованих
збитків

260     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Безкоштовно
отримані активи 270     --     --     --     --     --     --     --     --     --

280     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Разом змін в
капіталі 290     --     --     --     --     --           -1     --     --           -1

Залишок на кінець
року 300          163     --     --           40     --          -53     --     --          150

Яковенко Марiя Володимирiвна_______Головний бухгалтер

Мінялук Віктор Володимирович_______Голова правлiння



1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ
Публiчне акцiонерне товариство "Володарсько-Волинське пiдприємства "Райагрохiм" засновано вiдповiдно до наказу регiонального вiддiлення
Фонду державного майна України по Житомирськiй областi шляхом перетворення державного пiдприємства Володарськ-Волинського
пiдприємства "Райагрохiм" у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Указу Президента України "Про заходи щодо забезпечення прав
громадян на використання приватизацiйних майнових сертифiкатiв вiд 26 листопада 1994 року №669/94 . 
Вiдомостi про засновникiв: 
Кiлькiсть засновникiв - 1.
Засновником товариства є Держава в особi Територiального вiддiлення Фонду Державного майна України по Житомирськiй областi. 
Загальними зборами Протоколом №1 вiд 16 березня 2012 року прийнято вiшення про змiну найменування Товариства з Вiдкритого акцiонерного
товариства "Володарсько-Волинське пiдприємство "Райагрохiм" на Публiчне акцiонерне товариство "Володарсько-Волинське пiдприємство
"Райагрохiм" у зв'язку iз приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства"
Мiсцезнаходження: 12100, Житомирська обл., Володарсько-Волинський р-н , смт. Володарськ-Волинський, вул.Чапаєва,18А .
Вiдомостi про державну реєстрацiю: Пiдприємство зареєстроване Володарсько-Волинською районною державною адмiнiстрацiєю Житомирської
обл. 24 червня 1996 року,  № запису про включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДР1 285 120 0000 000209 .
Основнi види дiяльностi: 
01.61 - Допомiжна дiяльнiсть у рослинництвi
Банкiвськi реквiзити пiдприємства: розр.рахунок № 26000207964 в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль",  МФО 3800805
Банкiвськi реквiзити пiдприємства: розр.рахунок № 26002482407001 в ПАТ КБ "ПриватБанк",  МФО 305299.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв було видане Житомирським територiальним управлiнням ДК ЦПФР 29 листопада 1999 року
№159/06/1/99.
Депозитарiй, який обслуговує випуск акцiй - Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України", код за ЄДРПОУ 30370711.
Зберiгач, у якого емiтент вiдкрив рахунки в цiнних паперах власникам акцiй - ТОВ "Зберiгач-Капiтал", код за ЄДРПОУ 36859362.
Мiсцезнаходження: 10009, м. Житомир, вул.Лук'яненко,5 
Функцiональною валютою звiтностi є гривня. Звiтнiсть складена в тисячах гривень.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової
звітності

2. ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
           Товариство перейшло на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) 1 сiчня 2012 року вiдповiдно до положень МСФЗ (IFRS) 1
"Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi".
            Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим звiтним перiодом рiк, що закiнчується 31 грудня 2012 року. З цiєї дати фiнансова звiтнiсть
Товариства складатиметься вiдповiдно до вимог МСФЗ, що були розробленi Радою (Комiтетом) з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського
облiку, та роз'яснень Комiтету з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, а також вiдповiдно роз'яснень Постiйного комiтету з тлумачень, що
були затвердженi комiтетом з мiжнародного бухгалтерського облiку та дiяли на дату складання фiнансової звiтностi.
              МСФЗ 1 вимагає вiд Товариства, що переходить на МСФЗ, скласти вхiдний баланс згiдно МСФЗ на дату переходу на МСФЗ. Ця дата є
початковою для ведення облiку за МСФЗ. Вiдповiдно до МСФЗ 1, Товариства якi застосовують у 2012 роцi, вхiдний баланс буде датований 01
сiчня 2011 року, що є початком першого порiвняльного перiоду, для включення у фiнансову звiтнiсть. Вiдповiдно до МСФЗ 1, Товариство
використовує однакову облiкову полiтику при складаннi попередньої фiнансової звiтностi згiдно МСФЗ та протягом усiх перiодiв, представлених
у першiй повнiй фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ. Така облiкова полiтика повинна вiдповiдати всiм стандартам МСФЗ, чинним на дату
складання першої повної фiнансової звiтностi за МСФЗ (тобто, станом на 31 грудня 2012року).  
Фiнансова звiтнiсть ТОВАРИСТВА пiдготовлена згiдно з вимогами МСФЗ . Згiдно наказу про облiкову полiтику Товариства наведена вимога, що
облiкова полiтика повинна застосовуватися так, щоб фiнансова звiтнiсть повнiстю вiдповiдала вимогам Закону i кожному конкретному МСФЗ i
П(С)БО. При iснуваннi суперечностей у вимогах до ведення облiку i розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi мiж МСФЗ i П(С)БО прiоритет
вiддається МСФЗ.
Фiнансова звiтнiсть на пiдприємствi для цiлей, передбачених законодавством України, складається у форматi, затвердженому нацiональними
положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, для iнших цiлей складається у форматi, передбаченому МСФЗ.
Прийнятою облiковою полiтикою Товариства  встановленi такi методи облiку та принципи оцiнки активiв та зобов'язань: 

Основнi засоби:
Пiдприємство для складання фiнансової звiтностi використовує пiдхiд для облiку основних засобiв який вiдображений в МСБО 16.

Об'єкт основних засобiв, який вiдповiдає критерiям визнання активу (термiн служби бiльше 365 днiв), оцiнюється за його справедливою
вартiстю
Справедливою вартiстю об'єктiв основних засобiв вважається iсторична вартiсть. Iсторичну вартiсть вважати за доцiльну собiвартiсть на дату
переходу на МСФЗ.
Мiнiмальна вартiсна межа для вiднесення об'єктiв до складу основних засобiв 2500,00 грн. 
Значення лiквiдної вартостi основних засобiв та нематерiальних активiв дорiвнює 0,00 грн. 
Метод нарахування амортизацiї основних засобiв -  прямолiнiйний, за нормами виходячи iз встановленого термiну корисного використання для
кожного з об'єктiв.

При продажу об'єктiв основних засобiв, переводити такi об'єкти у запаси за їх балансовою вартiстю. Кошти вiд продажу таких активiв
визначаються як дохiд вiдповiдно МСБО 18 "Дохiд"
Знецiнення активiв:
Кориснiсть  активiв зменшується, коли балансова вартiсть активiв перевищує суму їх очiкуваних вiдшкодувань. Оцiнюючи наявнiсть ознак того,
що кориснiсть активу може зменшитись, пiдприємство бере до уваги  такi показники (зовнiшнiх та внутрiшнiх) джерел iнформацiї:
      а) протягом перiоду ринкова вартiсть активу зменшилась значно бiльше, нiж могла б  зменшитись, за очiкуванням, унаслiдок плину часу або
звичайного використання;
     б) протягом перiоду вiдбулись змiни зi значним негативним впливом або вони вiдбудуться найближчим часом у технологiчному, ринковому,
економiчному або правовому оточеннi;
      г) є свiдчення старiння або фiзичного пошкодження активу.

Резерв  знецiнення запасiв не створювати.
Збиток вiд зменшення корисностi слiд визнавати в прибутках чи збитках.
Запаси:
Облiк i вiдображення в фiнансовiй звiтностi запасiв вiдповiдає МСБО 2 
 Запаси облiковуються по групах:



" виробничi запаси;
" незавершене виробництво;
" готова продукцiя;
" товари.

Собiвартiсть придбаних у третiх осiб запасiв складається iз вартостi придбаних  запасiв та iнших витрат, пов'язаних з їх придбанням.
Собiвартiсть незавершеного виробництва i готової продукцiї складається з прямих матерiальних витрат, прямих витрат на оплату працi, iнших
прямих витрат i розподiлених загальновиробничих витрат. 
Незавершене виробництво i готова продукцiя вiдображаються у фiнансовiй звiтностi по фактичнiй собiвартостi. 
Дебiторська заборгованiсть:
Облiк i призначення дебiторської заборгованостi на Пiдприємствi вiдповiдає МСБО 39. Цей стандарт застосовується до контрактiв що стосуються
придбання чи продажу не фiнансових статей.
Дебiторська заборгованiсть облiковується за амортизованою собiвартiстю
Резерв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi розраховувати на iндивiдуальнiй основi.

Визнання доходiв та витрат:
Доходи Пiдприємства визнаються на основi принципу нарахування, коли є ймовiрнiсть того, що у випадку операцiї вiдбудеться збiльшення

економiчних вигод, а сума доходу може бути достовiрно визначена.
Дохiд вiд реалiзацiї товарiв (робiт, послуг)  визнається тодi, коли фактично вiдбувся перехiд вiд продавця до покупця значних ризикiв, переваг i
контроль над активами i дохiд вiдповiдає всiм критерiям визнання у вiдповiдностi МСБО 18.

Особливих умов визнання доходу вiд реалiзацiї у вiдповiдностi  до полiтики Пiдприємства не передбачено.

Пов'язанi особи:
У вiдповiдностi з визначенням пов'язаних осiб, якi приводяться у МСБО 24, пов'язаними особами на пiдприємствi є:
         а) фiзична особа або близький родич такої особи, або суб'єкт господарювання зв'язаний з пiдприємством, якщо така особа контролює
пiдприємство, має в статутному капiталi  не менше 10% акцiй пiдприємства, та має суттєвий вплив на пiдприємство;
        б) є членом провiдного управлiнського персоналу пiдприємства, або материнського пiдприємства.
        в) близькi родичi фiзичної особи - члени родини, якi, за очiкуванням, можуть впливати на таку особу, або перебувати пiд впливом при
здiйсненнi операцiй з пiдприємством.
 В розрахунках з пов'язаними особами застосовуються звичайнi цiни, як для всiх споживачiв.
При веденнi облiку застосовується План рахункiв, затверджений наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999р. №291.Концептуальна
основа фiнансової звiтностi, яка використана для пiдготовки фiнансових звiтiв за МСФЗ, визначається нацiональними положеннями
(стандартами)  бухгалтерського облiку  в Українi. Внаслiдок розбiжностей мiж П(с)БО i МСФЗ, товариство для складання звiтностi за МСФЗ
трансформувало звiтнiсть, складену згiдно з П(с)БО.
При формуваннi балансу станом на 31.12.2012 року Товариством було перераховано залишки на 01.01.2011р. та на 31.12.2011р. згiдно з
положенням МСФЗ. Трансформацiя фiнансової звiтностi  Товариства включає аналiз балансу (ф.№1) i звiту про фiнансовi результати (ф.2), якi
вiдповiдають вимогам П(с)БО, та внесення до них необхiдних коригувань для забезпечення подання iнформацiї у повнiй вiдповiдностi з МСФЗ.
 Згiдно МСФЗ 1 Товариством проведено  коригування для переходу вiд попереднiх до мiжнародних стандартiв як припинення визнання старих
активiв i зобов'язань (списання з балансу тих активiв i зобов'язань, якi на дату першого застосування МСФЗ не вiдповiдають критерiям визнання
за мiжнародними стандартами), та перекласифiкацiя: перенесення суми з однiєї статтi балансу до iншої.
Усi коригування, пов'язанi з переходом до МСФЗ на дату їх першого застосування Товариством визнанi безпосередньо у складi нерозподiленого
прибутку, або iншої категорiї капiталу. 
Облiкова полiтику Товариства побудовано вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi,
чинних МСФЗ та МСБО. Господарськi операцiї вiдображають у облiкових регiстрах в тому звiтному перiодi, в якому вони були здiйсненi.
В якостi справедливої вартостi об'єктiв основних засобiв прийнято вважати iсторичну вартiсть основних засобiв. Дана вартiсть використовується
як доцiльна собiвартiсть на дату переходу на МСФЗ. Основним засобом вважається актив, якщо очiкуваний термiн його використання
(експлуатацiї) визначений виробничою комiсiєю, перевищує 1 рiк.         
Вартiсть основних засобiв на дату балансу ( 31.12.2012р.) складає:
- первiсна вартiсть -  1345  тис. грн.;
- нарахований знос -  1231 тис. грн.;
- залишкова (балансова) вартiсть -  114 тис. грн.
Разом необоротнi активи складають 114 тис. грн. на дату балансу (на  31.12.2012 р.).
Оцiнка запасiв здiйснюється за фактичною собiвартiстю. На пiдприємствi для оцiнки запасiв при списаннi обрано метод середньозваженої цiни
(середньозваженої собiвартостi).   
На дату балансу запаси за даними балансу складають 19 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги) облiковується вiдповiдно до П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть" та МСБО 39
"Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка", включається до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю та складає на дату балансу  13
тис. грн.
Резерв сумнiвних боргiв по пiдприємству не визначається. В звiтному роцi безнадiйна, сумнiвна дебiторська заборгованiсть не списувалась.
До складу дебiторської заборгованостi за даними Балансу пiдприємства вiдноситься також:
- iнша поточна дебiторська заборгованiсть -   8  тис. грн.
За термiнами погашення зобов'язання подiляються на довгостроковi та короткостроковi.
Довгострокових зобов'язань не має. 
Короткостроковi зобов'язання класифiкуються за наступними видами: 
- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги перед постачальниками -    1 тис. грн.;
- аванси одержанi (вiд покупцiв) -  2 тис. грн.;
- заборгованiсть перед бюджетом -  10  тис. грн.;
- заборгованiсть зi страхування -  7  тис. грн.;
- заборгованiсть з оплати працi -  10 тис. грн.;
- iншi поточнi зобов'язання -  16 тис. грн..
Разом поточнi зобов'язання пiдприємства на  31.12.2012 р. складають 46 тис. грн.
Поточнi зобов'язання вiдображенi в балансi за сумою погашення. 
До складу власного капiталу за балансом товариства вiдносяться:
-  статутний капiтал -   163  тис. грн.;
-  iнший додатковий капiтал -  40  тис. грн.;
-  непокритi збитки -  53 тис. грн. 
Разом власний капiтал на дату балансу (на  31.12.2012р.) складає 150 тис. грн. 



Розмiр статутного фонду на дату балансу (31.12.2012р.):  
- заявлений: 162590,75
- сплачений: 162590,75 грн., що вiдповiдає Статуту товариства.
3. IСТОТНI СУДЖЕННЯ I ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТI У ОЦIНКАХ

Iстотнi судження в процесi застосування облiкової полiтики.
У процесi застосування облiкової полiтики Товариства керiвництво зробило певнi професiйнi судження, окрiм тих, якi вимагають

використання оцiнок, якi мають найбiльш iстотний вплив на суми, визнанi в  фiнансовiй звiтностi. Цi судження, серед iншого, включають
правомiрнiсть застосування припущення щодо здатностi вести свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.

Основнi джерела невизначеностi оцiнок - Нижче наведенi ключовi припущення щодо майбутнього, а також основнi джерела невизначеностi
оцiнок на кiнець звiтного перiоду, якi мають iстотний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв та
зобов'язань протягом наступного фiнансового року.
(а) Строки корисного використання основних засобiв

Оцiнка строкiв корисного використання об'єктiв основних засобiв залежить вiд професiйного судження керiвництва, яке засноване на досвiдi
роботи з аналогiчними активами. При визначеннi строкiв корисного використання активiв керiвництво бере до уваги умови очiкуваного
використання активiв, моральний знос, фiзичний знос i умови працi, в яких будуть експлуатуватися данi активи. Змiна будь-якого з цих умов або
оцiнок може в результатi привести до коригування майбутнiх норм амортизацiї.
(в) Вiдстроченi податковi активи

Податковий кодекс України, а саме роздiл його III,  який втупив в дiю з 01.04.2011 року, суттєво змiнив податковi закони i ставки
оподаткування. Суми i термiни сторнування тимчасових рiзниць залежать вiд прийняття iстотних суджень керiвництва Товариства на пiдставi
оцiнки майбутньої облiкової та податкової вартостi основних засобiв.

Вiдстроченi податковi активи визнаються для всiх невикористаних податкових збиткiв в тiй мiрi, в якiй ймовiрно отримання
оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можливо буде реалiзувати данi збитки. Вiд керiвництва вимагається прийняття iстотного
професiйного судження при визначеннi суми вiдстрочених податкових активiв, якi можна визнати, на основi очiкуваного термiну i рiвня
оподатковуваних прибуткiв з урахуванням стратегiї майбутнього податкового планування.

4. ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ ТОВАРИСТВА
Доходи вiдображаються в фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до вимог МСФЗ. Доход вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, iнших активiв) на пiдприємствi
визнається при наявностi всiх умов, а саме покупцевi переданi ризики й вигоди, пов'язанi з правом власностi на продукцiю (товар, iнший актив);
пiдприємство не здiйснює надалi управлiння та контроль за реалiзованою продукцiєю (товарами, iншими активами); сума доходу (виручка) може
бути достовiрно визначена; є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод пiдприємства, а витрати, пов'язанi з
цiєю операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi. Доход вiдображається в бухгалтерському облiку в сумi справедливої вартостi активiв, що
отриманi або пiдлягають отриманню. Визнанi доходи класифiкуються в бухгалтерському облiку за такими групами: а) чистий дохiд (виручка) вiд
реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послу) у сумi 203 тис. грн..; б) iншi операцiйнi доходи в сумi 0,0 тис. грн. ; в) iншi доходи в сумi 0,0 тис.грн.
Бухгалтерський облiк доходiв вiд рiзних видiв дiяльностi пiдприємства ведеться згiдно до норм МСФО 18. Податковий облiк доходiв i витрат
ведеться згiдно з Законом України "Податковий Кодекс України" 32755-V! вiд 2.12.2010р. Витрати вiдображенi в фiнансовiй звiтностi вiдповiдно
до вимог МСФЗ. В примiтках до фiнансової звiтностi вiдносно витрат за звiтний перiод iнформацiю вiдiбрано згiдно з аналiтичними даними i
вiдповiдно до МСФЗ. Визнанi витрати класифiкуються в бухгалтерському облiку за такими групами: а) адмiнiстративнi витрати у сумi 59 тис.
грн.; б) iншi операцiйнi витрати у сумi 21 тис. грн. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї визначається вiдповiдно до МСФЗ i становить за 2012 рiк
121 тис. грн. За звiтний перiод збиток вiд господарської дiяльностi пiдприємства складає у сумi 1 тис. грн. Чистий збиток на одну акцiю (-0,0015)
грн. 
Iстотних рiзниць мiж статтями Звiту про рух грошових коштiв, складеного за вимогами українського положення (стандарту), та Мiжнародним
стандартом бухгалтерського облiку 7 "Звiти про рух грошових коштiв" немає. Звiт про сукупний прибуток в даному пакетi фiнансової звiтностi не
представлений, оскiльки "Звiт про фiнансовi результати" включає в себе всi компоненти прибутку, якi, згiдно з МСФЗ, включаються до
показника загального сукупного прибутку, а компоненти iншого сукупного прибутку за 2012 рiк вiдсутнi. Таким чином, надана фiнансова
звiтнiсть, складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi - МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi"

5. ЮРИДИЧНI ПИТАННЯ
В процесi звичайної дiяльностi Товариство не залучене в судовi розгляди i до нього не висуваютья iншi претензiї.
6. УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ
Товариство управляє своїм капiталом для забезпечення безперервної дiяльностi пiдприємства в майбутньому i одночасної максимiзацiї прибутку
акцiонерiв за рахунок оптимiзацiї спiввiдношення позикових i власних коштiв. Керiвництво Товариства регулярно переглядає структуру свого
капiталу. 
7. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ
Пiсля 31 грудня 2012 року до дати затвердження керiвництвом фiнансової звiтностi не вiдбувалося подiй, якi  могли би вплинути на фiнансовий
стан Товариства.

Голова правлiння                       Мiнялук В.В.
Головний бухгалтер                     Чевпотенко Л.М.



2010

Загальні збори акціонерів

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1  0  0

20112  1  0
20123  1  0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах ?

Реєстраційна комісія
Так

Акціонери
Реєстратор

Ні
X

X
X

Інше немає

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу ?

Державна комісія з цінних паперів та фондовго ринку
Так

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

Ні

X
X

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних
зборах (за наявності контролю)?

Підняттям карток
Так

Бюлетенями ( таємне голосування )

Ні
X

X
Підняттям рук X
Інше немає

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді ?

Реорганізація
Так

Внесення змін до статуту товариства

Ні
X
X

Прийнятя рішення про зміну типу товариства X

Інше не скликались

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про
припинення їх повноважень

X

Депозитарій X

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

X

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



Органи управління

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

Стратегичного планування
Так

Аудиторський
З питань призначень і винагород

Ні
X
X
X

Іншi Комiтети у складi спостережної ради не створювалися

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради ?

Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що правцюють у товаристві

(осіб)
  3

Який склад наглядової ради ( за наявності )?

Винагорода є фіксованою сумою
Так

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

Ні

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

Інше немає

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років ? _____  2

  1
Кількість представників державиі   0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше10% акцій   1
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій   2
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб   0

Інвестиційний X

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу в акціонерами
(так/ні) ?

_____Ні

X
X
X

Члени наглядової ради не отримують винагороди X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства ?

Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Так

Знання у сфері фінансів і менеджменту

Ні

Особисті якості (чесність, відповідальність )

Інше немає

X
X

X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та
обов'язками ?

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів
акціонерного товариства

Так

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
ознайомили з його правами та обов'язками

Ні

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менеджменту)

Інше немає

X

X

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано
нового члена

X

Іншi немає



Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію ? (так/ні) ______Так

Члени правління ( директор )
Загальний відділ

Засідання
правління

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів,
засідань наглядової ради та засідань правління ?

Кількість членів ревізійної комісії _____  1

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)
Юридичний відділ ( юрист )
Секретар правління
Секретар загальних зборів

осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ?_____ 1

Засідання
наглядової ради

Загальні збори
акціонерів

Ні

Секретар спостережної ради
Корпоративний секретар

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з
акціонерами

Ні
Ні
Ні

Так
Ні
Ні

Ні

Ні

Ні
Ні
Ні
Ні

Так
Ні
Ні

Ні

Ні

Ні
Ні
Ні
Ні

Так
Ні
Ні

Ні

Ні

Інше немає

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)

Виконавчий
орган

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

Наглядова
рада

Загальні
збори

акціонерів
Так

Не належить до
компетенції

жодного органу

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи
бюджету
Обрання та відкликання голови правління
Обрання та відкликання членів правління
Обрання та відкликання голови наглядової ради
Обрання та відкликання членів наглядової ради
Обрання голови та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови та членів
правління
Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів правління
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій
Затвердження аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт
інтересів

Так

Так

Так
Так
Так
Так
Так

Так

Ні

Так

Так

Ні

Так

Ні
Ні

Ні

Ні
Ні
Ні
Ні
Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні
Ні

Ні

Ні
Ні
Ні
Ні
Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні
Ні

Ні

Ні
Ні
Ні
Ні
Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

Положення про загальні збори товариства
Так

Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган (правління)

Ні
X

Інше немає

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)

Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку

______Так

X
X
X
X
X
X

Фінансова звітність, результати діяльності

Копії
документів
надаються
на запит

акціонера

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства ?
Документи

надаються для
ознайомлення
безпосередньо

в
акціонерному

товаристві

Публікується
у

пресі,оприлюд
нюється в

загальнодосту
пній

інформаційній
базі ДКЦПФР

про ринок
цінних
паперів

Так

Інформація
розміщується

на власній
інтернет
сторінці

акціонерного
товариства

Інформація
розповсюджу

ється на
загальних

зборах

Інформація про акціонерів, які володіють 10
відсотків та більше статутного капіталу

Інформація про склад органів управління
товариства
Статут та внутрішні документи
Протоколи загальних зборів акціонерів
після їх проведення
Розмір винагороди посадових осіб АТ

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку ? (так/ні) ______Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором
протягом останніх трьох років ?

Не проводились взагалі
Так

Менше ніж раз на рік

Ні

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X
X

X

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора ?

Загальні збори акціонерів
Так

Наглядова  рада

Ні

Правління або директор

X
X

X
Інше немає

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років ? (так/ні) ______Так



З якої причини було змінено аудитора ?

Не задовольняв професійний рівень
Так

Не задовольняли умови угоди з аудитором
Аудитора було замінено на вимогу акціонерів

Ні
X

Інше немає

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році ?

Ревізійна комісія
Так

Наглядова рада

Ні

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу ?

З власної ініціативи
Так

За дорученням загальних зборів

Ні

За дорученням наглядової ради

X

Інше немає

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері
корпоративного управління чи фінансового менеджменту ? (так/ні) ______Ні

X
X

Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше немає

X
X
X
X

За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків  голосів

X
X
X

X



Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років ?

Випуск акцій
Так

Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій

Ні
X

Інше не планує

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори

Кредити банків

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-іформаційних систем
протягом наступних трьох років ? (так/ні/не визначились) ? _______________Так

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X
X
X
X

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

X

______Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління ? (так/ні)
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його
прийняття : ____________

яким органом управління прийнятий : _____________________________________________________________кодексу немає

______
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління ?
(так/ні)

укажіть яким чином його оприлюднено : ___________________________________________________________кодексу немає
Вкажіть інформацію щодо дотримання / ___________________________________________________________кодексу немає

______
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України протягом останніх трьох років?Так

Не задовольняв професійний рівень особи
Так

Не задовольняли умови договору з особою
Особу змінено на вимогу:

Ні

Інше У звязку з дематерiалiзацiєю акцiй

акціонерів
суду

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі -
особа)?

недотримання кодексу корпоративного управлінння ( принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням
на джерело розміщення їх тексту ), відхилення та причини такого відхилення протягом року



Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
 Емiтент не є фiнансовою установою

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найметування, місцезнаходження; для фізичних осіб-прізвища, імена та по батькові), їх
відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.
Емiтент не є фiнансовою установою

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради
та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до
заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Емiтент не є фiнансовою установою

4.Вкажіть про заходи  впливу, застосовані протягом року органами державної влади до
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або
про відсутність таких заходів.
Емiтент не є фiнансовою установою

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або про відсутність такої системи.
Емiтент не є фiнансовою установою

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського
обліку.
Емiтент не є фiнансовою установою

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений
у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
Емiтент не є фiнансовою установою

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі,  що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Емiтент не є фiнансовою установою

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними  особами,  в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.
Емiтент не є фiнансовою установою

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Емiтент не є фiнансовою установою

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи,
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).
Емiтент не є фiнансовою установою

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема
загальний стаж аудиторської діяльності;

Емiтент не є фiнансовою установою



кількість років, протягом  яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;
Емiтент не є фiнансовою установою

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом
року;
Емiтент не є фiнансовою установою

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій
внутрішнього аудитора;
Емiтент не є фiнансовою установою

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років;
Емiтент не є фiнансовою установою

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та
факти подання недостовірної  звітності фінансової установи, що підтверджена
аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання
ринків фінансових послуг.
Емiтент не є фiнансовою установою

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, зокрема

наявність механізму розгляду скарг;
Емiтент не є фiнансовою установою

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого
розглядати скарги;
Емiтент не є фiнансовою установою

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання
фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених
скарг);
Емiтент не є фiнансовою установою

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових  послуг фінансовою установою
та результати їх розгляду.
Емiтент не є фiнансовою установою


