
Титульний аркуш 

 
 Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до 

Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній 

базі даних Комісії. 
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Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2012 рік 

 

1. Загальні відомості 

 

1.1. Повне найменування емітента 

 Приватне акцiонерне товариство "Днiпровський завод мiнеральних добрив" 

1.2. Організаційно-правова форма емітента 

 Акціонерне товариство 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 

 31980517 

1.4. Місцезнаходження емітента 

 51917, Дніпропетровська обл., Баглiйський р-н, мiсто Днiпродзержинськ, проспект 

Аношкiна, будинок 179 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 

 0569 533411, 0569 533411 

1.6. Електронна поштова адреса емітента  

 yurist2@dzmu.dp.ua  

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії  
 (дата) 

2.2. Річна інформація опублікована у  Бюлетень "Цiннi папери України"   

 

(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 

2.3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці 

http://www.dzm

u.dp.ua/ в мережі Інтернет 24.04.2013 

 (адреса сторінки)  (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента:  

    а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X 

    б) інформація про державну реєстрацію емітента X 

    в) банки, що обслуговують емітента X 

    г) основні види діяльності X 

    ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

    д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств X 

    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 відсотками 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  

    г) інформація про похідні цінні папери  

    ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  

    д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів  

10. Опис бізнесу X 

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  

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

    б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

    в) інформація про зобов'язання емітента X 

    г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

    ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції  

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних 

паперів  

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

що виникала протягом звітного періоду 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 X 

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році 

(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації 

до Комісії) X 

27. Аудиторський висновок X 

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності  

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

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

об'єкта) житлового будівництва)  

30. Примітки: 

В перелiку iнформацiй вiдсутня iнформацiя Товариства про: 1. рейтингове агенство, в зв"язку 

з тим, що не проводилась рейтингова оцiнка Товариства або його цiнних паперiв; 2. 

iнформацiя про органи управлiння у зв"язку з тим що цей додаток не заповнюється 

акцiонерними товариствами; 3. iнформацiя про дивiденди у зв"язку з тим що рiшення про 

виплату дивiдендiв за 2012 та в 2012 роцi не приймались; 4. iнформацiя про облiгацiї у зв"язку 

з тим, що облiгацiї товариством не випускались; 5. iнформацiя про iншi цiннi папери, випуск 

яких пiдлягає реєстрацiї у зв"язку з тим, що товариством такi цiннi папери не випускались; 6. 

iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного року у зв"язку з тим, що Товариство не 

здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного року; 7. про похiднi цiннi папери, у 

зв"язку з тим, що товариством такi цiннi папери не випускались; 8. щодо виданих 

сертифiкатiв, у зв"язку з тим, що форма iснування акцiй бездокументарна;  9. гарантiї третьої 

особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв у зв"язку з тим, що такi цiннi папери не 

випускались;  10. вiдомостi щодо пунктiв 15-24, у зв"язку з тим, що цi додатки не 

заповнюються акцiонерними товариствами. Товариством у складi звiту не надається : 1. рiчна 

фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, 

у зв"язку з тим, що вона не складалась вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

бухгалтерського облiку; 2. звiт про стан об"єкта нерухомостi, у зв"язку з тим, що цiльовi 

облiгацiї не випускались. 



3. Основні відомості про емітента 
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 

3.1.1. Повне найменування 

 Приватне акцiонерне товариство "Днiпровський завод мiнеральних добрив" 

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) 

 ПАТ "ДЗМД" 

3.1.3. Організаційно-правова форма 

 Акціонерне товариство 

3.1.4. Поштовий індекс 

 51917 

3.1.5. Область, район 

 Дніпропетровська обл. Баглiйський р-н 

3.1.6. Населений пункт 

 мiсто Днiпродзержинськ 

3.1.7. Вулиця, будинок 

 проспект Аношкiна, будинок 179 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 

3.2.1. Серія і номер свідоцтва 

 А01 №236450 

3.2.2. Дата державної реєстрації 

 05.07.2002 

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво 

 ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬКОЇ МIСЬКОЇ РАДИ 

ДНIПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТI 

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 

 24 155 000 

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 

 24 155 000 

3.3. Банки, що обслуговують емітента 

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 АТ "Златобанк" 

3.3.2. МФО банку 

 380612 

3.3.3. Поточний рахунок 

 26000300001288 

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті 

 АТ "Златобанк" 

3.3.5. МФО банку 

 380612 

3.3.6. Поточний рахунок 

 26000300001288 

3.4. Основні види діяльності 

 20.15 - Виробництво добрив i азотних сполук 

 20.20 - Виробництво пестицидiв та iншої агрохiмiчної продукцiї 

 46.19 - Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту 

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

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 
Державний орган, що видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 



(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Придбання, зберiгання, 

перевезення, реалiзацiя 

(вiдпуск), знищення, 

використання прекурсорiв 

(списку 2 таблицi IV) "Перелiку 

наркотичних засобiв, 

психотропних речовин та 

прекурсорiв" 

АВ №585492 05.07.2011 ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ 

УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 

КОНТРОЛЮ ЗА 

НАРКОТИКАМИ 

23.06.2016 

Опис 

Придбання, зберiгання, перевезення, реалiзацiя (вiдпуск), знищення, 

використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) "Перелiку 

наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв". 

 

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств 

Найменування об'єднання: АСОЦIАЦIЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ВИРОБНИКIВ ТА 

СПОЖИВАЧIВ СКЛАДНИХ МIНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ". 

Місцезнаходження об'єднання: 01034, м. Київ, вул. Чапаєва 12, лiт. "Б". 

Асоцiацiя є всеукраїнським договiрним об'єднанням, яке об'єднує на добровiльних засадах 

суб'єктiв господарювання основним чи одним з основних напрямiв дiяльностi яких є 

виробництво, реалiзацiя та/або споживання складних мiнеральних добрив. Головною метою 

дiяльностi Асоцiацiї є лише координацiя господарської дiяльностi членiв Асоцiацiї. 

 Завданнями Асоцiацiї є: 

- сприяння i надання практичної допомоги членам Асоцiацiї в розвитку i змiцненню їх 

виробничої, технiчної, економiчної та соцiальної бази; 

- сприяння розвитку сiльського господарства та системи виробництва складних мiнеральних 

добрив, постiйному полiпшенню функцiонування ринку в Українi i за її межами, сприяння 

розвитку конкуренцiї; 

- захист прав, свобод та iнтересiв членiв Асоцiацiї у вiдносинах з органами державної влади та 

управлiння, органами мiсцевого самоврядування, недержавними органiзацiями, установами, 

пiдприємствами, професiйними спiлками, їх об'єднаннями та iншими органiзацiями найманих 

працiвникiв, iншими об'єднаннями громадян; 

- спiвробiтництво з органами державної влади та мiсцевого самоврядування, професiйними 

спiлками, їх об'єднаннями та iншими органiзацiями; 

- сприяння створенню необхiдної нормативної бази для розвитку хiмiчної промисловостi та 

сiльського господарства в Українi, розробка, обговорення стандартiв галузi, що не суперечить 

антимонопольному законодавству; 

- використання наукового потенцiалу ВУЗiв, спецiалiзованих пiдприємств i фiрм України з 

метою розробки передових технологiй, проведення модернiзацiї виробництва пiдприємств - 

членiв Асоцiацiї; 

- збирання i аналiз вiтчизняного i зарубiжного досвiду розробки, впровадження та експлуатацiї 

нових технологiй, стану виробництва i кон'юнктури ринку та доведення їх до суб'єктiв 

господарювання-членiв Асоцiацiї; 

- сприяння проведенню маркетингових дослiджень ринку для суб'єктiв господарювання-членiв 

Асоцiацiї. 

Предметом дiяльностi Асоцiацiї є представництво i захист прав та iнтересiв членiв Асоцiацiї у 

сферi хiмiчної промисловостi та сiльському господарствi для розробки та впровадження нових 

технологiй i найбiльш ефективного використання виробничих потужностей, захист 

внутрiшнього ринку збуту. 

Асоцiацiя з метою виконання статутних завдань: 

- сприяє в отриманнi членами Асоцiацiї юридичної, економiчної, iншої консультативної та 

iнформацiйної допомоги; 



- органiзовує i створює умови для вирiшення спорiв мирним шляхом i через погодження 

сторiн, сприяє створенню третейських судiв для вирiшення спорiв за участю членiв Асоцiацiї 

згiдно з чинним законодавством; 

- вiдряджає своїх представникiв до участi в роботi консультативно-аналiтичних установ на 

запрошення органiв державної влади i мiсцевого самоврядування, мiжнародних галузевих 

органiзацiй; 

- аналiзує стан чинного законодавства, залучає експертiв, комiсiї i групи до вивчення 

проблем, що виникають у хiмiчнiй промисловостi та сiльському господарствi, бере активну 

участь у законотворчiй дiяльностi; 

- органiзовує конференцiї, семiнари; 

- здiйснює спiвпрацю та обмiн досвiдом з українськими i iноземними органiзацiями та 

об'єднаннями хiмiчної промисловостi та сiльського господарства; 

- здiйснює передбачене чинним законодавством розповсюдження iнформацiї важливих для 

хiмiчної промисловостi та сiльського господарства наукових та прикладних проектiв у 

друкованих та електронних виданнях; 

- засновує фонди i стипендiї для пiдтримки iнновацiйних проектiв, iнших iнiцiатив з 

вдосконалення умов та розвитку цивiлiзованого ринку виробництва в хiмiчнiй промисловостi та 

сiльському господарствi. 

Умови щодо принципiв координацiї господарської дiяльностi учасникiв Асоцiацiї: 

Асоцiацiя може здiйснювати координацiю дiяльностi членiв з питань технiчної iнформацiї та 

освiти членiв Асоцiацiї, а саме: 

- роз'яснення цiлей Асоцiацiї шляхом органiзацiї лекцiй, дискусiй, семiнарiв i конференцiй, 

виступiв у засобах масової iнформацiї, надання консультацiй, залучення мiсцевих i закордонних 

спецiалiстiв - консультантiв; 

- розповсюдження досягнень науки, технiчних знань, передового досвiду про ефективнi 

технологiї, впровадження заходiв зниження витрат; 

- формування системи професiйної пiдготовки своїх членiв, регулярного публiкування 

iнформацiї про роботу Асоцiацiї та її членiв, про проблеми галузi, iноземний досвiд; 

- органiзацiя аналiтичних робiт з питань менеджменту та маркетингу на задiяних ринках i 

регулярного розповсюдження результатiв цих робiт серед членiв Асоцiацiї; 

- надання лише методичної допомоги членам Асоцiацiї пiд час усунення недолiкiв у роботi 

чи пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв членiв Асоцiацiї. 

ПАТ "ДЗМД" є членами Асоцiацiї з метою захисту свої прав та iнтересiв в сферi промисловостi 

та сiльського господарства та з метою отримання юридичної, економiчної, iншої 

консультативної та iнформацiйної допомоги. 

 

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

вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

"Украгрохiмхолдинг" 

36470724 
01034, Київська обл., мiсто Київ, 

Чапаєва, буд. 12, лiтера "Б" 
85,001 

Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування 

органу, який видав паспорт 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 



засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Лiсковський Сергiй 

Федорович 

МК 648100 03.12.1997 Київським РВ ХМУ УМВС 

України в Харкiвськiй обл. 
14,999 

Усього 100 

 

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 
Чисельнiсть штатних працiвникiв емiтента на 31 грудня 2012 року становить 602 осiби. 

Cередньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) за 2012 рiк 

становила 607 осiби.  

Фонд оплати працi за 2012 рiк становив 20112,39 тис. грн. 

 

 

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

6.1.1. Посада 

 Генеральний директор 

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

 Мартiянов Павло Федорович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 МК 727841 23.12.1997 Первомайським РВ УМВС України в Харкiвськiй обл. 

6.1.4. Рік народження 

 1954 

6.1.5. Освіта 

 Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

 11 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ЗАТ "Днiпровський завод мiнеральних добрив", заступник генерального директора 

6.1.8. Опис 

 Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не 

притягалась.Надавалася винагорода у виглядi заробiтної плати. Повноваження та обов'язки: 

Генеральний директор Товариства здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. 

Генеральний директор обирається та вiдкликається Наглядовою радою Товариства. 

Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну 

дiєздатнiсть i не є членом наглядової ради чи ревiзiйної комiсiї  

Генеральний директор Товариства вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що 

вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв, наглядової ради товариства.  

Генеральний директор Товариства є пiдзвiтним загальним зборам акцiонерiв i наглядовiй радi 

Товариства та органiзовує виконання їхнiх рiшень. Генеральний директор дiє вiд iменi 

Товариства у межах, встановлених статутом i законом. 

У разi неможливостi виконання Генеральним директором своїх повноважень, цi повноваження 

здiйснюються призначеною ним особою. 

            Генеральний директор має право: 

без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в 

межах компетенцiї, визначеної цим Статутом; 

приймати рiшення про укладення та припинення (розiрвання) правочинiв, договорiв 

(контрактiв), угод та iнше; 



розпоряджатися коштами та майном Товариства; 

вiдкривати рахунки у банкiвських установах; 

пiдписувати довiреностi, та iншi документи вiд iменi Товариства; 

наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати 

стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв 

Товариства; 

в межах своєї компетенцiї видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для 

виконання всiма працiвниками Товариства; 

пiдписувати вiд iменi Товариства колективний договiр, змiни та доповнення до нього; 

здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно 

з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства. 

Питання технiчного та матерiального забезпечення Генерального директора Товариства 

визначаються в контрактi, що укладається мiж Генеральним директором та Наглядовою радою 

Товариства. Вiд iменi Наглядової ради Товариства контракт з Генеральним директором пiдписує 

Голова Наглядової ради Товариства. 

 

 

6.1.1. Посада 

 Головний бухгалтер 

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

 Пилипенко Вячеслав Анатолiйович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 ММ 028103 29.10.1998 Московським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвський областi 

6.1.4. Рік народження 

 1967 

6.1.5. Освіта 

 Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

 13 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ТОВ "Металотрейд" - Головний бухгалтер. 

6.1.8. Опис 

 Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не 

притягалась.Надавалася винагорода у виглядi заробiтної плати. Здiйснює органiзацiю 

бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi та контроль за ощадливим 

використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, схороннiстю власностi 

пiдприємства. - Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних i 

бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, витрат фонду заробiтної плати, 

за встановленням посадових окладiв працiвникам пiдприємства, проведенням iнвентаризацiй 

основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей i коштiв, перевiрок органiзацiї 

бухгалтерського облiку i звiтностi. - Бере участь у проведеннi економiчного аналiзу 

господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з 

метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, усунення втрат i непродуктивних витрат. - 

Вживає заходiв з попередження нестач, незаконної витрати коштiв i товарно-матерiальних 

цiнностей, порушень фiнансового i господарського законодавства - Вживає заходiв з 

нагромадження фiнансових коштiв для забезпечення фiнансової стiйкостi пiдприємства. 

 

 

6.1.1. Посада 

 Голова Наглядової ради 



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

 Лiсковський Сергiй Федорович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 МК 648100 03.12.1997 Київським РВХМУУМВС України в Харкiвськiй обл. 

6.1.4. Рік народження 

 1967 

6.1.5. Освіта 

 Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

 21 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 АТ "Украгрохiмхолдинг", президент. 

6.1.8. Опис 

 Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не 

притягалась. Надавалася винагорода у виглядi заробiтної плати.  Призначено 13 квiтня 2012 р. 

Загальними зборами акцiонерiв членом Наглядової ради Товариства та Головою Наглядової 

ради призначено Наглядовою радою 13 квiтня  2012 р. . Голова наглядової ради Товариства 

обирається членами наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного 

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

ради. Голова наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання наглядової ради та 

головує на них, вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв, 

здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом. 

Наглядова рада може приймати рiшення також шляхом проведення заочного голосування 

(опитування). 

Засiдання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу.  

У разi неможливостi виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження 

здiйснює один iз членiв наглядової ради за її рiшенням. 

 

 

6.1.1. Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Iвахненко Сергiй Гнатович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 НС 205000 10.12.1996 Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 

6.1.4. Рік народження 

 1951 

6.1.5. Освіта 

 Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

 36 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ТОВ "Варта", Генеральний директор 

6.1.8. Опис 

 Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не 

притягалась.Призначено  Загальними зборами акцiонерiв. Винагорода, в т.ч. в натуральнiй 

формi не надавалася.  До компетенцiї наглядової ради належить: -затвердження в межах своєї 

компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; - 

пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про 



включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних 

зборiв; -прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв 

вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом; - прийняття рiшення про 

продаж ранiше викуплених товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення 

товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; -прийняття рiшення про викуп розмiщених 

товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; -затвердження ринкової вартостi майна у 

випадках, передбачених Законом; -затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами 

виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; -прийняття рiшення про 

вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання 

особи, яка тимчасово -здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; -обрання 

реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом; -обрання аудитора 

товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру 

оплати його послуг; -визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання 

дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного 

законодавством; -визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi 

про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; -вирiшення 

питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про 

заснування iнших юридичних осiб; -визначення ймовiрностi визнання товариства 

неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому 

числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; -прийняття рiшення про обрання 

оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розмiру оплати його послуг; -прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора 

власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження 

умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; -вирiшення 

iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом 

акцiонерного товариства.Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та 

корисливi злочини не притягалась. Повноваження посадової особи визначенi статутом 

товариства. 

 

6.1.1. Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

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

 Кармазiна Наталiя Вячеславiвна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 МА 728083 22.10.2009 Зарiчним РВ СМУ УМВС України в Сумськiй областi 

6.1.4. Рік народження 

 1972 

6.1.5. Освіта 

 Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

 13 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ТОВ "Украгрохiмхолдинг", директор. 

6.1.8. Опис 

 Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не 

притягалась. Повноваження посадової особи визначенi статутом товариства.Винагорода, в т.ч. в 

натуральнiй формi не надавалася. 

 

6.1.1. Посада 

 Секретар Наглядової ради 



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

 Маляр Петро Адамович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 НА 144614 14.08.1996 Волочийським РВ УМВС України в Хмельницькiй областi 

6.1.4. Рік народження 

 1973 

6.1.5. Освіта 

 Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

 16 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 СТОВ "Зернова компанiя "Хорс", Голова Наглядової ради. 

6.1.8. Опис 

 Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не 

притягалась.Призначено  Загальними зборами акцiонерiв. Надавалася винагорода у виглядi 

заробiтної плати.   До компетенцiї наглядової ради належить: -затвердження в межах своєї 

компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; - 

пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про 

включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних 

зборiв; -прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв 

вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом; - прийняття рiшення про 

продаж ранiше викуплених товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення 

товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; -прийняття рiшення про викуп розмiщених 

товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; -затвердження ринкової вартостi майна у 

випадках, передбачених Законом; -затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами 

виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; -прийняття рiшення про 

вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання 

особи, яка тимчасово -здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; -обрання 

реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом; -обрання аудитора 

товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру 

оплати його послуг; -визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання 

дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного 

законодавством; -визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi 

про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; -вирiшення 

питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про 

заснування iнших юридичних осiб; -визначення ймовiрностi визнання товариства 

неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому 

числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; -прийняття рiшення про обрання 

оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розмiру оплати його послуг; -прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора 

власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження 

умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; -вирiшення 

iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом 

акцiонерного товариства.Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та 

корисливi злочини не притягалась. Повноваження посадової особи визначенi статутом 

товариства. 

 

6.1.1. Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

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



 Бiлоус Свiтлана Iванiвна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 АА 714148 20.02.1998 Козятинським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi. 

6.1.4. Рік народження 

 1968 

6.1.5. Освіта 

 Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

 15 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 АТ "Украгрохiмхолдинг". Головний бухгалтер 

6.1.8. Опис 

 Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не 

притягалась. Повноваження посадової особи визначенi статутом товариства.Винагорода, в т.ч. в 

натуральнiй формi не надавалася. 

 

6.1.1. Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

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

 Царенко Оксана Вячеславiвна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 СА 674939 22.01.1998 Комунарським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 

6.1.4. Рік народження 

 1965 

6.1.5. Освіта 

 Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

 17 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Академiя мунiципального управлiння, м. Київ, завiдуюч кафедри облiку i аудиту 

6.1.8. Опис 

 Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не 

притягалась. Повноваження посадової особи визначенi статутом товариства.Винагорода, в т.ч. в 

натуральнiй формi не надавалася. 

 



6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані 

фізичної особи 

(серія, номер, 

дата видачі, 

орган, який 

видав) або 

ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

Дата 

внесення 

до реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред’явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

пред'явник

а 

Голова Наглядової 

ради 

Лiсковський 

Сергiй Федорович 

МК 648100 

03.12.1997 

Київським 

РВХМУУМВС 

України в 

Харкiвськiй обл. 

13.12.2009 3 623 14,999 3 623 0 0 0 

Усього 3 623 14,999 3 623 0 0 0 

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

Найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Дата 

внесення 

до реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред'явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

пред'явник

а 

Товариство з 

обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

"Украгрохiмхолди

нг" 

36470724 01034, Київська 

обл., мiсто Київ, 

Чапаєва, буд.12, лiт. 

"Б" 

13.12.2009  20 532 85,001 20 532 0 0 0 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав 

паспорт 

Дата 

внесення 

до реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред'явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

пред'явник

а 

Лiсковський 

Сергiй Федорович 

МК 648100 03.12.1997 Київським РВ 

ХМУ УМВС України в Харкiвськiй 

областi 

13.12.2009 3 623 14,999 3 623 0 0 0 

Усього 24 155 100 24 155 0 0 0 

 



8. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

 X 

Дата проведення 15.10.2012 

Кворум зборів 100 

Опис м. Днiпродзержинськ, пр. Аношкiна, 179                                                 

"15" жовтня 2012року 

                                                                                                                                                                                                

початок зборiв -11:00            

                                                                                                                                                                                            

закiнчення зборiв -11:50 

 

       Дата складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у 

позачергових Загальних зборах акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства 

"Днiпровський завод мiнеральних добрив" (далi по тексту - Товариство) - 

09.10.2012 року. На зборах присутнi 2 акцiонери, якi володiють 24 155 голосами, 

що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, таким чином, вiдповiдно до ст. 

41 Закону України "Про акцiонернi товариства" та зведеного облiкового реєстру 

власникiв цiнних паперiв наявний кворум i Загальнi збори акцiонерiв Товариства 

є правомочними. 

Запрошенi: 

1. Генеральний директор Товариства -  Мартiянов Павло Федорович; 

2.  Голова Наглядової ради Товариства - Лiсковський Сергiй Федорович; 

3. Секретар Наглядової ради Товариства - Маляр Петро Адамович; 

4. Член Наглядової ради Товариства -  Савiн Едуард Вiкторович; 

5. Голова Ревiзiйної комiсiї - Царенко Оксана Вячеславiвна; 

6. Член Ревiзiйної комiсiї - Бiлоус Свiтлана Iванiвна; 

7. Член Ревiзiйної комiсiї - Кармазiна Наталiя Вячеславiвна.  

 

 

Слухали: Голову Наглядової ради Товариства Лiсковського Сергiя Федоровича, 

який запропонував обрати Головою зборiв Лiсковського Сергiя Федоровича та 

Секретарем зборiв Маляра Петра Адамовича, та для пiдрахунку голосiв 

акцiонерiв Товариства при здiйсненнi голосування Лiчильну комiсiю у 

наступному складi: 

 - Бiлоус Свiтлана Iванiвна; 

 - Кармазiна Наталiя Вячеславiвна.  

                    Заперечень та iнших пропозицiй не було. 

 ГОЛОСУВАЛИ: Кiльк. акцiй, шт.. % до зареєстрованих 

 За                                 24155                          100 

 Проти                           -                            - 

 Утримались                           -                            - 

 не голосували                           -                            - 

 Загалом                                  24155                          

100 

 

Вирiшили: обрати Головою зборiв Лiсковського Сергiя Федоровича та 

Секретарем зборiв Маляра Петра Адамовича, та для пiдрахунку голосiв 

акцiонерiв Товариства при здiйсненнi голосування Лiчильну комiсiю у 

наступному складi: 

 - Бiлоус Свiтлана Iванiвна; 

 - Кармазiна Наталiя Вячеславiвна.  

 

Слухали:  Голову зборiв Лiсковського С.Ф., який повiдомив, що цi загальнi збори 

акцiонерiв Товариства (далi - "Збори") скликано з iнiцiативи Наглядової ради 



Товариства вiдповiдно до норм, викладених у Законi України "Про акцiонернi 

товариства", Цивiльного та Господарського кодексiв України. 

  

Слухали:     Голову Зборiв Лiсковського С.Ф., який повiдомив, що вiдповiдно до 

ст. 35 Закону України "Про акцiонернi товариства" акцiонери були попередженi 

про скликання Зборiв у передбаченi законом строки персонально шляхом 

поштової розсилки, а також шляхом публiкацiї повiдомлення в офiцiйному 

друкованому органi - Бюлетень Цiннi папери України. Кожен з акцiонерiв, 

звернувшись до органу управлiння Товариства, мав можливiсть ознайомитись з 

документами та пропозицiями стосовно порядку денного Зборiв. У перiод 

пiдготовки Зборiв не вносились змiни до порядку денного вiдповiдно до чинного 

законодавства. 

Заперечень та iнших пропозицiй не було. 

ОГОЛОШЕНИЙ ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1.   Припинення повноважень членiв Наглядової ради та обрання членiв 

Наглядової ради. 

Заперечень до оголошеного порядку денного не надiйшло. 

 ГОЛОСУВАЛИ: Кiльк. акцiй, шт.. % до зареєстрованих 

 За                                 24155                          100 

 Проти                           -                            - 

 Утримались                           -                            - 

 не голосували                           -                            - 

 Загалом                                  24155                          

100 

Вирiшили:  Розглядати на позачергових Загальних зборах акцiонерiв Товариства 

наступнi питання у такому порядку: 

1.         Припинення повноважень членiв Наглядової ради та обрання членiв 

Наглядової ради. 

 

Слухали:   Голову зборiв Лiсковського С.Ф., який  доповiв, що порядок 

голосування на загальних зборах вiдкритий та розгляд питань порядку денного 

вiдбувається за наступним регламентом:  

o основна доповiдь - до 15 хвилин;  

o спiвдоповiдь - до 10 хвилин;  

o виступи в дебатах - до 5 хвилин;  

o вiдповiдi на запитання - до 3 хвилин 

                   

Слухали:   Голову зборiв Лiсковського С.Ф., який запропонував загальнi збори 

акцiонерiв Товариства  вважати вiдкритими. 

Заперечень та iнших пропозицiй не було. 

 ГОЛОСУВАЛИ: Кiльк. акцiй, шт.. % до зареєстрованих 

 За                                 24155                          100 

 Проти                           -                            - 

 Утримались                           -                            - 

 не голосували                           -                            - 

 Загалом                                  24155                          

100 

 

Вирiшили:  Загальнi збори акцiонерiв Товариства вважати вiдкритими. 

 

ЗА ПИТАННЯМИ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

1. По першому питанню: 

Припинення повноважень членiв Наглядової ради та обрання членiв Наглядової 

ради. 

 



Слухали: Голову зборiв Лiсковського С.Ф., який запропонував припинити 

повноваження члена Наглядової ради Савiна Едуарда Вiкторовича та обрати 

членом Наглядової ради строком на 3 роки Iвахненка Сергiя Гнатовича. 

 

Заперечень та iнших пропозицiй не надiйшло. 

 ГОЛОСУВАЛИ: Кiльк. акцiй, шт.. % до зареєстрованих 

 За                                 24155                          100 

 Проти                           -                            - 

 Утримались                           -                            - 

 не голосували                           -                            - 

 Загалом                                  24155                          

100 

Вирiшили: припинити повноваження члена Наглядової ради Савiна Едуарда 

Вiкторовича та обрати членом Наглядової ради строком на 3 роки Iвахненка 

Сергiя Гнатовича. 

 

      

 

Слухали: Голову зборiв Лiсковського Сергiя Федоровича, який запропонував у 

зв'язку з вичерпанням питань порядку денного позачерговi Загальнi збори 

акцiонерiв ПАТ "ДЗМД" вважати закритими. 

  

Заперечень та iнших пропозицiй не надiйшло. 

 ГОЛОСУВАЛИ: Кiльк. акцiй, шт.. % до зареєстрованих 

 За                                 24155                          100 

 Проти                           -                            - 

 Утримались                           -                            - 

 не голосували                           -                            - 

 Загалом                                  24155                          

100 

  

 

Вирiшили: позачерговi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "ДЗМД" вважати 

закритими. 

 

 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 13.04.2012 

Кворум зборів 100 

Опис м. Днiпродзержинськ, пр. Аношкiна, 179                                                  

"13" квiтня 2012року 

                                                                                                                                                                                                

початок зборiв -11:00            

                                                                                                                                                                                            

закiнчення зборiв -13:00 

 

       Дата складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у чергових 

Загальних зборах акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Днiпровський 

завод мiнеральних добрив" (далi по тексту - Товариство) - 09.04.2012 року. На 

зборах присутнi 2 акцiонери, якi володiють 24 155 голосами, що складає 100% вiд 

загальної кiлькостi голосiв, таким чином, вiдповiдно до ст. 41 Закону України 

"Про акцiонернi товариства" та зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних 

паперiв наявний кворум i Загальнi збори акцiонерiв Товариства є правомочними. 

Запрошенi: 



1. Генеральний директор Товариства -  Мартiянов Павло Федорович; 

2.  Голова Наглядової ради Товариства - Лiсковський Сергiй Федорович; 

3. Секретар Наглядової ради Товариства - Iвахненко Сергiй Гнатович; 

4. Член Наглядової ради Товариства -  Маляр Петро Адамович; 

5. Голова Ревiзiйної комiсiї - Iваненков Михайло Петрович; 

6. Член Ревiзiйної комiсiї - Полив'яний Олег Вiталiйович; 

7. Член Ревiзiйної комiсiї - Кармазiна Наталiя Вячеславiвна.  

 

 

Слухали: Голову Наглядової ради Товариства Лiсковського Сергiя Федоровича, 

який запропонував обрати Головою зборiв Лiсковського Сергiя Федоровича та 

Секретарем зборiв Iвахненка Сергiя Гнатовича, та для пiдрахунку голосiв 

акцiонерiв Товариства при здiйсненнi голосування Лiчильну комiсiю у 

наступному складi: 

 - Полив'яний Олег Вiталiйович; 

 - Кармазiна Наталiя Вячеславiвна.  

                    Заперечень та iнших пропозицiй не було. 

 ГОЛОСУВАЛИ: Кiльк. акцiй, шт.. % до зареєстрованих 

 За                                 24155                          100 

 Проти                           -                            - 

 Утримались                           -                            - 

 не голосували                           -                            - 

 Загалом                                  24155                          

100 

 

Вирiшили: обрати Головою зборiв Лiсковського Сергiя Федоровича та 

Секретарем зборiв Iвахненка Сергiя Гнатовича, та для пiдрахунку голосiв 

акцiонерiв Товариства при здiйсненнi голосування Лiчильну комiсiю у 

наступному складi: 

 - Полив'яний Олег Вiталiйович; 

 - Кармазiна Наталiя Вячеславiвна.  

.  

 

Слухали:  Голову зборiв Лiсковського С.Ф., який повiдомив, що цi загальнi збори 

акцiонерiв Товариства (далi - "Збори") скликано з iнiцiативи Наглядової ради 

Товариства вiдповiдно до норм, викладених у Законi України "Про акцiонернi 

товариства", Цивiльного та Господарського кодексiв України. 

  

Слухали:     Голову Зборiв Лiсковського С.Ф., який повiдомив, що вiдповiдно до 

ст. 35 Закону України "Про акцiонернi товариства" акцiонери були попередженi 

про скликання Зборiв у передбаченi законом строки персонально шляхом 

поштової розсилки, а також шляхом публiкацiї повiдомлення в офiцiйному 

друкованому органi - Бюлетень Цiннi папери України. Кожен з акцiонерiв, 

звернувшись до органу управлiння Товариства, мав можливiсть ознайомитись з 

документами та пропозицiями стосовно порядку денного Зборiв. У перiод 

пiдготовки Зборiв не вносились змiни до порядку денного вiдповiдно до чинного 

законодавства. 

Заперечень та iнших пропозицiй не було. 

ОГОЛОШЕНИЙ ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Звiт генерального директора за 2011 рiк. Основнi напрямки дiяльностi у 

2012 роцi. 

2. Звiт Наглядової ради. 

3. Звiт Ревiзiйної комiсiї.  

4. Затвердження рiчного звiту та балансу. 

5. Розподiл прибутку i збиткiв. 



6.   Припинення повноважень членiв Наглядової ради та обрання членiв 

Наглядової ради. 

7.   Припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї та обрання членiв 

Ревiзiйної комiсiї.  

Заперечень до оголошеного порядку денного не надiйшло. 

 ГОЛОСУВАЛИ: Кiльк. акцiй, шт.. % до зареєстрованих 

 За                                 24155                          100 

 Проти                           -                            - 

 Утримались                           -                            - 

 не голосували                           -                            - 

 Загалом                                  24155                          

100 

Вирiшили:  Розглядати на чергових Загальних зборах акцiонерiв Товариства 

наступнi питання у такому порядку: 

1. Звiт генерального директора за 2011 рiк. Основнi напрямки дiяльностi у 

2012 роцi. 

2. Звiт Наглядової ради. 

3. Звiт Ревiзiйної комiсiї.  

4. Затвердження рiчного звiту та балансу. 

5. Розподiл прибутку i збиткiв. 

6.         Припинення повноважень членiв Наглядової ради та обрання членiв 

Наглядової ради. 

7.         Припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї та обрання членiв 

Ревiзiйної комiсiї.  

 

Слухали:   Голову зборiв Лiсковського С.Ф., який  доповiв, що порядок 

голосування на загальних зборах вiдкритий та розгляд питань порядку денного 

вiдбувається за наступним регламентом:  

o основна доповiдь - до 15 хвилин;  

o спiвдоповiдь - до 10 хвилин;  

o виступи в дебатах - до 5 хвилин;  

o вiдповiдi на запитання - до 3 хвилин 

                   

Слухали:   Голову зборiв Лiсковського С.Ф., який запропонував загальнi збори 

акцiонерiв Товариства  вважати вiдкритими. 

Заперечень та iнших пропозицiй не було. 

 ГОЛОСУВАЛИ: Кiльк. акцiй, шт.. % до зареєстрованих 

 За                                 24155                          100 

 Проти                           -                            - 

 Утримались                           -                            - 

 не голосували                           -                            - 

 Загалом                                  24155                          

100 

 

Вирiшили:  Загальнi збори акцiонерiв Товариства вважати вiдкритими. 

 

ЗА ПИТАННЯМИ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

1. По першому питанню: 

Звiт генерального директора за 2011 рiк. Основнi напрямки дiяльностi у 2012 

роцi. 

 

Слухали:  Доповiдали: 

Генеральний директор ПАТ "ДЗМД" Мартiянов Павло Федорович. 

            Голова зборiв Лiсковський С.Ф. запропонував: 

                           - Звiт генерального директора про результати 



фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк затвердити. 

     -  Основнi напрямки дiяльностi у 2012 роцi затвердити.  

  

             Заперечень та iнших пропозицiй не надiйшло. 

 ГОЛОСУВАЛИ: Кiльк. акцiй, шт.. % до зареєстрованих 

 За                                 24155                          100 

 Проти                           -                            - 

 Утримались                           -                            - 

 не голосували                           -                            - 

 Загалом                                  24155                          

100 

Вирiшили:  - Звiт генерального директора про результати 

фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк затвердити. 

    -  Основнi напрямки дiяльностi у 2012 роцi затвердити.  

 

2. По другому питанню: 

Звiт Наглядової ради. 

 

Слухали: Доповiдали: 

 Голова Наглядової ради Товариства Лiсковський Сергiй Федорович. 

                      Голова зборiв Лiсковський С.Ф. запропонував звiт голови 

Наглядової ради про роботу  товариства у 2011 роцi прийняти до вiдома. 

Заперечень та iнших пропозицiй не надiйшло. 

 ГОЛОСУВАЛИ: Кiльк. акцiй, шт.. % до зареєстрованих 

 За                                 24155                          100 

 Проти                           -                            - 

 Утримались                           -                            - 

 не голосували                           -                            - 

 Загалом                                  24155                          

100 

Вирiшили: звiт голови Наглядової ради про роботу  товариства у 2011 роцi 

прийняти до вiдома. 

 

3. По третьому питанню: 

Звiт Ревiзiйної комiсiї.  

 

Слухали: Доповiдали: 

                  Голова Ревiзiйної комiсiї Товариства Iваненков Михайло 

Петрович. 

 Голова зборiв Лiсковський С.Ф. запропонував звiт Ревiзiйної комiсiї про роботу 

товариства у 2011 роцi прийняти до вiдома.  

Заперечень та iнших пропозицiй не надiйшло. 

 ГОЛОСУВАЛИ: Кiльк. акцiй, шт.. % до зареєстрованих 

 За                                 24155                          100 

 Проти                           -                            - 

 Утримались                           -                            - 

 не голосували                           -                            - 

 Загалом                                  24155                          

100 

Вирiшили: звiт Ревiзiйної комiсiї про роботу товариства у 2011 роцi прийняти до 

вiдома. 

 

4. По четвертому питанню: 

Затвердження рiчного звiту та балансу. 

 



Слухали:  Голову зборiв Лiсковського Сергiя Федоровича.  

                     Голова зборiв Лiсковський С.Ф. запропонував затвердити 

рiчний звiт та баланс товариства. 

 

Заперечень та iнших пропозицiй не надiйшло. 

 ГОЛОСУВАЛИ: Кiльк. акцiй, шт.. % до зареєстрованих 

 За                                 24155                          100 

 Проти                           -                            - 

 Утримались                           -                            - 

 не голосували                           -                            - 

 Загалом                                  24155                          

100 

Вирiшили: затвердити рiчний звiт та баланс товариства. 

 

5. По п'ятому питанню: 

Розподiл прибутку i збиткiв. 

 

Слухали: Генерального директора Мартiянова Павла Федоровича. 

                        Голова зборiв Лiсковський С.Ф. запропонував не 

нараховувати та не виплачувати дивiдендiв за результатами 

фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2011 роцi у зв'язку  iз 

вiдсутнiстю прибутку.       

 

Заперечень та iнших пропозицiй не надiйшло. 

 ГОЛОСУВАЛИ: Кiльк. акцiй, шт.. % до зареєстрованих 

 За                                 24155                          100 

 Проти                           -                            - 

 Утримались                           -                            - 

 не голосували                           -                            - 

 Загалом                                  24155                          

100 

Вирiшили: не нараховувати та не виплачувати дивiдендiв за результатами 

фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2011 роцi у зв'язку  iз 

вiдсутнiстю прибутку. 

    

6. По п'ятому питанню: 

Припинення повноважень членiв Наглядової ради та обрання членiв Наглядової 

ради. 

 

Слухали: Голову зборiв Лiсковського С.Ф., який запропонував припинити 

повноважень членiв Наглядової ради у повному складi та обрати членiв 

Наглядової ради строком на 3 роки у наступному складi: 

- Лiсковський Сергiй Федорович, 

- Савiн Едуард Вiкторович, 

- Маляр Петро Адамович. 

 

Заперечень та iнших пропозицiй не надiйшло. 

 ГОЛОСУВАЛИ: Кiльк. акцiй, шт.. % до зареєстрованих 

 За                                 24155                          100 

 Проти                           -                            - 

 Утримались                           -                            - 

 не голосували                           -                            - 

 Загалом                                  24155                          

100 

Вирiшили: припинити повноважень членiв Наглядової ради у повному складi та 



обрати членiв Наглядової ради строком на 3 роки у наступному складi: 

- Лiсковський Сергiй Федорович, 

- Савiн Едуард Вiкторович, 

- Маляр Петро Адамович. 

      

7. По п'ятому питанню: 

Припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї та обрання членiв Ревiзiйної 

комiсiї.  

 

Слухали: Голову зборiв Лiсковського С.Ф., який запропонував припинити 

повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї у повному складi та обрати членiв 

Ревiзiйної комiсiї строком на 3 роки у наступному складi:  

                      - Царенко Оксана Вячеславiвна, 

                      - Бiлоус Свiтлана Iванiвна,  

                      -Кармазiна Наталiя Вячеславiвна. 

 

Заперечень та iнших пропозицiй не надiйшло. 

 ГОЛОСУВАЛИ: Кiльк. акцiй, шт.. % до зареєстрованих 

 За                                 24155                          100 

 Проти                           -                            - 

 Утримались                           -                            - 

 не голосували                           -                            - 

 Загалом                                  24155                          

100 

Вирiшили: припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї у повному складi та 

обрати членiв Ревiзiйної комiсiї строком на 3 роки у наступному складi:  

                      - Царенко Оксана Вячеславiвна, 

                      - Бiлоус Свiтлана Iванiвна,  

                      -Кармазiна Наталiя Вячеславiвна. 

 

Слухали: Голову зборiв Лiсковського Сергiя Федоровича, який запропонував у 

зв'язку з вичерпанням питань порядку денного черговi Загальнi збори акцiонерiв 

ПАТ "ДЗМД" вважати закритими. 

 

Заперечень та iнших пропозицiй не надiйшло. 

 ГОЛОСУВАЛИ: Кiльк. акцiй, шт.. % до зареєстрованих 

 За                                 24155                          100 

 Проти                           -                            - 

 Утримались                           -                            - 

 не голосували                           -                            - 

 Загалом                                  24155                          

100 

  

 

Вирiшили: черговi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "ДЗМД" вважати закритими. 

 

 

 

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Семенiхiна Юлiя Олегiвна 

Організаційно-правова форма Підприємець - фізична особа 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 3118716361 

Місцезнаходження 61003, Харківська обл., Харкiв, Дружби 

Народiв, 228-А, кв. 193 



Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

4477 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.09.2011 

Міжміський код та телефон 0577140190 

Факс 0577140190 

Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає 

аудиторськi послуги емiтенту 

Опис Забов"язання щодо надання 

аудиторського звiту за пiдсумками 

фiнансово-господарської дiяльностi 

пiдприємства за 2012 рiк для НКЦПФР 

на пiдставi договору про надання 

аудиторських послуг № 22/03-4 вiд 

22.03.2013 року. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Приватне акцiонерне товариство 

"Всеукраїнський депозiтарiй цiнних 

паперiв" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889 

Місцезнаходження 04107, Київська обл., Київ, вул. 

Тропiнiна, 7-Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ498004 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009 

Міжміський код та телефон 0445854240 

Факс 0445854241 

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює 

професiйну депозитарну дiяльнiсть 

депозитарiю 

Опис Договiр про обслуговування емiсiї 

цiнних паперiв № Е1005/09 вiд 

13.12.2009. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Фiнанс - Комерц" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32563867 

Місцезнаходження 61166, Харківська обл., Харкiв, 

Серпова, 4, к. 109 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АГ579997 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.11.2011 

Міжміський код та телефон 0577578335 

Факс 0577578335 

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює 

професiйну  дiяльнiсть торговця 



цiнними паперами. 

Опис Надання посередницькiх послуг по 

продажу, купiвлi, обмiну обумовлених 

цiнних паперiв. 

 



11. Відомості про цінні папери емітента 
11.1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн.) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн.) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24.11.2003 72/04/1/03 Днiпропетровське ТУ UA4000020119 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

1 000 24 155 24 155 000 100 

Опис 
На бiржовий ринок акцiї емiтента для продажу не виставлялися та до лiстингу не включалися. У звiтному перiодi емiсiю акцiй додаткового 

випуску товариство не здiйснювало. 

 



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

У 2012 роцi важливих подiй, в тому числi злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл, не 

вiдбувалось. 

 

 

 

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

відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, 

ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попереднього 

звітного періоду 

Пiдприємство вiдокремлених пiдроздiлiв, фiлiй, представництв та дочiрнiх пiдприємств не має. 

 

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

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не 

надходило. 

 

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

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

1. При веденнi бухгалтерського облiку та складаннi фiнансової звiтностi дотримуватися основнi 

принципи П (С) БО № 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi". 

2. З облiку необоротних активiв. 

2.1. Основнi засоби. 

2.1.1. До складу основних засобiв зараховувати об'єкти вартiстю понад 1000,00 грн (без ПДВ) i 

термiном експлуатацiї бiльше 365 днiв до 01.01.2012р., А з 01.01.2012р. - 2500,00 грн. (Без ПДВ) 

i термiном експлуатацiї бiльше 365 днiв. 

2.1.2. Здiйснювати визнання, облiк, оцiнку основних засобiв вiдповiдно до вимог П (С) БО № 7. 

Одиницею облiку вважати iнвентарний номер. Термiн отримання майбутнiх економiчних вигод 

вiд їх експлуатацiї бiльше року. Класифiкацiя за групами вiдповiдно до ст.5 П (С) БО 7: 

"Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої; 

"Машини та обладнання; 

"Транспортнi засоби; 

"Iнструменти, прилади, iнвентар. 

2.1.3. Амортизацiю основних засобiв нараховувати iз застосуванням прямолiнiйного методу. 

2.2. Iншi необоротнi активи. 

2.2.1. Вiдносити до iнших необоротних активiв: 

"Бiблiотечнi фонди; 

"Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи (МНМА). 

2.2.2. До складу малоцiнних необоротних матерiальних активiв (МНМА) строк корисного 

використання яких бiльше одного року, включати об'єкти вартiстю менше 1000,00 грн (без ПДВ) 

за одиницю, згiдно п.5 П (С) БО 7 "Основнi засоби", а з 01.01 .2012 р. - 2500,00 грн. (Без ПДВ) i 

термiном експлуатацiї бiльше одного року 

2.2.3. Амортизацiю МНМА нараховувати у першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100 

вiдсоткiв його вартостi. 

2.2.4. Здiйснювати визнання, облiк, оцiнку нематерiальних активiв вiдповiдно до вимог П (С) БО 

№ 8. Одиницею облiку вважати окремий об'єкт нематерiальних активiв. Термiн отримання 

майбутнiх економiчних вигод вiд їх експлуатацiї бiльше року. Класифiкацiя за групами 

вiдповiдно до ст.5 П (С) БО 8: 

"Права користування майном (право користування будiвлею, право на оренду примiщень) - 5 

рокiв; 



"Права на знаки для товарiв, послуг - 10 рокiв; 

"Авторськi i сумiжнi права (програмне забезпечення) - 4 роки. 

2.2.5. Встановити для нематерiальних активiв прямолiнiйний метод амортизацiї. 

2.2.6. Прийняти лiквiдацiйну вартiсть необоротних та нематерiальних активiв за даними 

iнвентаризацiї станом на 01.04.2011р. При наступних iнвентарiзацiї у разi потреби проводити 

коректування лiквiдацiйної вартостi. 

2.2.7. Переглядати i змiнювати методи амортизацiї, якщо це полiпшить майбутнi економiчнi 

вигоди. Методи змiни амортизацiї вiдображати в примiтках до фiнансової звiтностi як змiни в 

облiковiй полiтицi пiдприємства. 

3. По облiку запасiв (оборотних активiв). 

3.1. Придбанi виробничi запаси (сировина, матерiали, паливо, запаснi частини тощо) i товари 

зараховувати на баланс за собiвартiстю, вiдповiдно до П (С) БО 9 "Запаси". Вкладишi трудових 

книжок, талони на харчування та перевезення спiвробiтникiв, бланки векселiв та бланки 

довiреностей враховувати також на позабалансовому рахунку 08 "Бланки суворого облiку". 

Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є кожне їх найменування: 

"Виробничi запаси (сировина, основнi i допомiжнi матерiали, комплектуючi вироби тощо) 

"Малоцiннi та швидкозношуванi предмети (МБП); 

"Незавершене виробництво; 

"Напiвфабрикат; 

"Товари придбанi (отриманi) для продажу; 

"Готова продукцiя. 

3.2. При вибуттi виробничих запасiв, готової продукцiї i товарiв (у виробництво, продаж та iн) їх 

оцiнку проводити у вiдповiдностi з П (С) БО 9 за методом ФIФО. 

3.3. При вiдпуску малоцiнних i швидкозношуваних предметiв в експлуатацiю вартiсть МБП 

списувати з балансу. З метою запобiгання розкрадань та нестач МБП органiзувати оперативний 

кiлькiсний облiк за мiсцями експлуатацiї протягом термiну їх використання. 

3.4. Готовою продукцiєю вважати закiнчений виробничий продукт, який пройшов усi стадiї 

виробництва, включаючи стадiю грохочення, приймання ВТК, вiдповiдає технiчним умовам i 

стандартам. 

4. Встановити величину нормальної виробничої потужностi для комплексних мiнеральних 

добрив типу NP у розмiрi 10 000 т., комплексних мiнеральних добрив типу NPK у розмiрi 15 000 

т. i тукосумiшей "Стимул" у розмiрi 3 000 т. на мiсяць. 

5. По облiку зобов'язань. 

5.1. Облiк зобов'язань (кредиторської заборгованостi) здiйснювати вiдповiдно до вимог П (С) БО 

11 i визнавати у випадку, якщо товари, послуги або роботи отриманi пiдприємством вiд 

постачальника. 

6. По облiку фiнансових iнвестицiй. 

6.1. Облiк фiнансових iнвестицiй здiйснювати вiдповiдно до вимог П (С) БО 12. 

7. По облiку доходiв. 

7.1. Встановити класифiкацiю доходiв вiд звичайної дiяльностi вiдповiдно до п.7 П (С) БО 15: 

"Доходи вiд реалiзацiї; 

"Iншi доходи; 

"Фiнансовi доходи; 

"Надзвичайнi доходи. 

8. По облiку витрат. 

8.1. Забезпечити формування собiвартостi реалiзацiї згiдно з вимогами норм п. 11 П (С) БО 16. 

8.2. У виробничу собiвартiсть продукцiї (робiт, послуг) включати: 

"Прямi матерiальнi витрати. 

"Прямi витрати вiд оплати працi. 

"Iншi прямi витрати. 

"Змiннi загальновиробничi та постiйнi розподiленi загальновиробничi витрати. 



Виробнича собiвартiсть продукцiї зменшується на справедливу вартiсть супутньої продукцiї та 

вартiсть супутньої продукцiї в оцiнцi можливого її використання на самому пiдприємствi. 

У витрати, пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю включати: 

"Адмiнiстративнi витрати. 

"Витрати на збут. 

"Iншi операцiйнi витрати. 

8.3. Витрати визнавати i вiдображати вiдповiдно до норм П (С) БО 16 на пiдставi принципу 

нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат. 

8.4. Витрати операцiйної дiяльностi групувати за елементами з застосування класу рахункiв 8, 9. 

Класифiкацiю витрат здiйснювати вiдповiдно до затвердженого перелiку i складом статей 

калькуляцiї виробничої собiвартостi послуг i собiвартостi реалiзацiї послуг, розробленої 

планово-економiчним вiддiлом пiдприємства. Для розподiлу загальновиробничих витрат 

виробничо-технiчним вiддiлом надавати в бухгалтерiю пiдприємства iнформацiю про фактичну 

потужностi пiдприємства. 

8.5. Готову продукцiю, незавершене виробництво i напiвфабрикат вiдображати в облiку та 

звiтностi за сформованою фактичної виробничої собiвартостi. 

8.6. Забезпечення для вiдшкодування наступних (майбутнiх) операцiйних витрат на виплату 

вiдпусток не створювати 

9. При необхiдностi вносити доповнення до облiкової полiтики вiдповiдно до норм П (С) БО 6 

"Виправлення помилок i змiни у фiнансовiй звiтностi". 

10. Про органiзацiю бухгалтерського облiку. 

10.1. Ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi покласти на бухгалтерську службу на чолi 

з головним бухгалтером. 

10.2. Головному бухгалтеру Пилипенко В. А. 

10.2.1. Здiйснювати ведення бухгалтерського облiку згiдно принципам i методам, передбаченим 

нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку за допомогою комп'ютерної 

програми "1: С Пiдприємство". 

10.2.2. Забезпечити вiдображення в регiстрах бухгалтерського облiку всiх господарських 

операцiй у хронологiчному порядку iз зазначенням перiоду їх вiдображення, а також даних про 

складовi їхнiх обличчях. 

10.2.3. Вжити необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому виправлення помилок у 

регiстрах бухгалтерського облiку. Виправлення помилок проводити вiдповiдно до вимог Закону 

України про бухгалтерський облiк, П (С) БО 6, Положенням про документальне забезпечення 

записiв у бухгалтерському облiку, затвердженому наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 

24.05.1995г. № 88. 

11. Про органiзацiю податкового облiку. 

Згiдно з вимогами Податкового кодексу України вiд 02.12.2010р. № 2755-VI: 

11.1. Амортизацiю основних засобiв i нематерiальних активiв нараховувати iз застосуванням 

прямолiнiйного методу. 

11.2. У собiвартiсть виготовлених та реалiзованих товарiв, продукцiї, виконаних робiт, наданих 

послуг включати витрати, прямо пов'язанi з виробництвом таких товарiв, продукцiї, виконаних 

робiт, наданих послуг, а саме: 

"Прямi матерiальнi витрати. 

"Прямi витрати на оплату працi. 

"Амортизацiя виробничих основних засобiв та нематерiальних активiв, безпосередньо 

пов'язаних з виробництвом товарiв, продукцiї, виконаних робiт, наданих послуг. 

"Вартiсть придбаних послуг, прямо пов'язаних з виробництвом товарiв, продукцiї, виконаних 

робiт, наданих послуг. 

"Iншi прямi витрати. 

11.3. Вiдповiдальнi за виписку податкових накладних з ПДВ та ведення реєстру отриманих та 

виданих податкових накладних такi особи: 



Пилипенко В.А. - Головний бухгалтер 

Гвоздьова О.В. - Заст. головного бухгалтера 

 Кушнiр О.М. - Начальник бюро оподаткування та податкової звiтностi 

12. Органiзацiйнi питання. 

12.1. З метою забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку та звiтностi проводити 

щорiчну iнвентаризацiю майна i фiнансових зобов'язань вiдповiдно до ст. 10 Закону України вiд 

16.07.99 р. № 996-XIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", а також 

Положенням про порядок проведення iнвентаризацiї на ПрАТ "Днiпровський завод мiнеральних 

добрив", затвердженим наказом по пiдприємству № 220 вiд 29.07.2011г . 

 

12.2 Вiдповiдальна особа за виписку довiреностей на отримання товарно-матерiальних 

цiнностей: 

 

Нетребко Є.Ю. - Провiдний бухгалтер сектору облiку запасiв, основних засобiв та 

нематерiальних активiв. 

12.3 Затвердити графiк документообiгу (Додаток № 1). 

Начальникам пiдроздiлiв забезпечити надання в бухгалтерiю всiх прибуткових i видаткових 

документiв (видаткових накладних, актiв виконаних робiт, актiв прийому-передачi, податкових 

накладних, рахункiв, банкiвських виписок тощо) не пiзнiше 10-го числа, наступного за звiтним 

мiсяцем. 

За порушення термiнiв надання документiв начальники пiдроздiлiв по приналежностi несуть 

дисциплiнарну та матерiальну вiдповiдальнiсть. 

12.4 Затвердити посадових осiб, вiдповiдальних за якiсть i своєчаснiсть складання та надання 

звiтностi: 

 

"Фiнансової звiтностi: 

 

Ф.1 "Баланс пiдприємства"-заст. головного бухгалтера 

Ф.2 "Звiт про фiнансовi результати"-заст. головного бухгалтера 

Ф.3 "Звiт про рух грошових коштiв"-заст. головного бухгалтера, бухгалтер 1 кат. бюро 

виробничого облiку i контролю методологiї бух. облiку 

Ф.4 "Звiт про власний капiтал"-заст. головного бухгалтера 

Ф.5 "Примiтки до рiчної фiнансової 

         звiтностi "-заст. головного бухгалтера 

 

 

"Статистичної звiтностi: 

 

Ф.1-Б "Звiт про фiнансовi результати i дебiторську та кредиторську заборгованiсть"-заст. 

головного бухгалтера 

 

Ф.2-Б "Звiт про випуск, розмiщення та 

обiг цiнних паперiв "-заст. головного бухгалтера, бухгалтер 1 кат. бюро виробничого облiку i 

контролю методологiї бух. облiку 

Ф.11-ОЗ "Звiт про наявнiсть та рух 

основних засобiв, амортизацiю (знос) "- провiдний бухгалтер сектору облiку запасiв, основних 

засобiв та нематерiальних активiв 

Ф.2-iнф "Звiт про наявнiсть 

обчислювальної технiки "- провiдний бухгалтер сектору облiку запасiв, основних засобiв та 

нематерiальних активiв, начальник ОГМетр, АСУ та АСУТП 

Ф.1ПВ "Звiт про працю" - начальник ПЕО 



Ф.3ПВ "Звiт про використання 

 робочого часу "- начальник ПЕО 

Ф. 1-Пiдприємництво "Звiт про 

основнi показники дiяльностi 

пiдприємства "- начальник бюро виробничого облiку i контролю методологiї бух. облiку 

Ф. 1-Споживання "Обстеження споживання продуктiв та послуг у виробництвi продукцiї 

(Робiт, послуг) "- начальник бюро виробничого облiку i контролю методологiї бух. Облiку 

Ф.1-П "Виробництво"-начальник ПЕО 

Ф.1-ПЕ "Реалiзацiя"-начальник ПЕО 

Ф.1-цiни "Промисловiсть"-начальник ПЕО 

Ф.6-ПВ "Звiт про кiлькiсть 

працiвникiв, їх якiсний склад 

i профнавчання "-начальник вiддiлу кадрiв 

Ф.1-iнвестицiї "Звiт про капiтальнi 

iнвестицiї "-провiдний iнженер з договiрної роботi ОКС i ТП 

Ф.2-iнвестицiї "Звiт про капiтальнi 

iнвестицiї "-провiдний iнженер з договiрної роботi ОКС i ТП 

Ф.1-екологiчнi витрати "Звiт про витрати 

на охорону навколишнього природного середовища та екологiчнi платежi "-заст. головного 

iнженера з екологiчної та радiацiйної безпеки - начальник вiддiлу ЕiРБ 

Ф.1-шкiдливi вiдходи "Звiт про утворення, 

обробки та утилiзацiї шкiдливих вiдходiв 

I - III класiв небезпеки "-заст. Головного iнженера з екологiчної та радiацiйної безпеки - 

начальник вiддiлу ЕiРБ 

Ф.2-ТП (повiтря) "Звiт про охорону 

атмосферного повiтря "-заст. головного iнженера з екологiчної та радiацiйної безпеки - 

начальник вiддiлу ЕiРБ 

Ф.7-ТНВ "Звiт про травматизм на 

провадження "-начальник вiддiлу охорони працi 

Ф.1-ПВ (умови працi) "Звiт про 

стан умов працi, пiльги та 

компенсацiї за роботу iз шкiдливими 

умовами працi "-начальник вiддiлу охорони працi 

Ф.1-УБ "Звiт про стан умов та 

безпеки працi "-начальник вiддiлу охорони працi 

Ф.24-е (енергетика) "Електробаланс, 

склад енергетичного устаткування 

i звiт про роботу електростанцiй 

(Електрогенераторних установок) "-заст. Начальника вiддiлу головного енергетика 

Ф.11-МТП "Звiт про результати 

використання палива, теплової 

енергiї та електроенергiї "-провiдний iнженер-енергетик 

Ф.14-МТП "Звiт про утворення, 

використання i поставку вторинної 

сировини i вiдходiв виробництва "-начальник вiддiлу з договiрної роботи та корпоративним 

взаєморозрахунках 

Ф.3-МТП "Звiт про залишки i 

використаннi матерiалiв "-провiдний економiст по МТС 

Ф.4-МТП "Звiт про залишки i 

використання енергетичних матерiалiв 

та продуктiв перероблення нафти "-провiдний економiст по МТС 



Ф.1-iнновацiї "Обстеження 

технологiчних iнновацiй 

промислового пiдприємства "-заст. начальника ПТО - начальник штабу ЦО i НС 

Ф.4-НТ "Звiт про придбання прав 

iнтелектуальної власностi та 

використання об'єктiв права 

iнтелектуальної власностi "-заст. начальника ПТО - начальник штабу ЦО i НС 

Ф.2-тр "Звiт про роботу автотранспорту"-начальник АТУ 

 

 

 

"Податкової звiтностi: 

 

Декларацiя з податку на прибуток-заст. головного бухгалтера 

Декларацiя з ПДВ - начальник бюро оподаткування та податкової звiтностi 

Довiдка про вiдсутнiсть за межами України валютних цiнностей та майна - начальник бюро 

оподаткування та податкової звiтностi 

Ф.1-ПП "Звiт про суму пiльг в оподаткуваннi юридичних та фiзичних осiб - суб'єктiв 

пiдприємницької дiяльностi "- начальник бюро оподаткування та податкової звiтностi 

 

Розрахунок орендою плати за землю - начальник бюро оподаткування та податкової звiтностi 

Збiр за спецiальне використання 

водних ресурсiв - начальник бюро оподаткування та податкової звiтностi 

 

Збiр за забруднення навколишнього 

середовища - начальник бюро оподаткування та податкової звiтностi 

 

Збiр за використання радiочастот - начальник бюро оподаткування та податкової звiтностi 

Ф.1-ДФ "Податковий розрахунок сум доходу, 

нарахованого, сплаченого на користь 

платника податку, та сум, утриманого 

з них податку "-провiдний бухгалтер сектору облiку з нарахування заробiтної плати 

Ф.3 ВР-1 "Звiт про використання 

реєстрiв розрахункових операцiй 

(Розрахункових книжок) "-начальник Коопом 

 

"Звiтнiсть до Пенсiйного фонду та iншi органiзацiї: 

" 

 

Розрахунок суми страхових внескiв на 

загальнообов'язкове державне 

пенсiйне страхування-провiдний бухгалтер сектору облiку з нарахування заробiтної плати 

Звiт про нарахованi внески, 

перерахування та витрати, пов'язанi iз загальнообов'язковим державним 

соцiальним страхуванням у зв'язку з 

тимчасовою втратою працездатностi-провiдний бухгалтер сектору облiку з нарахування 

заробiтної плати 

Розрахункова вiдомiсть про нарахування i 

перерахування страхових внескiв та 

використання коштiв Фонду 

соцiального страхування вiд нещасних 



випадкiв на виробництвi та проф. 

захворюваннях України-провiдний бухгалтер сектору облiку з нарахування заробiтної плати 

Розрахункова вiдомiсть про нарахування i 

перерахування страхових внескiв до 

Фонд загальнообов'язкового державного 

соцiального страхування України на випадок 

безробiття-провiдний бухгалтер сектору облiку з нарахування заробiтної плати 

Зведений розрахунок вiдшкодування 

додаткової вiдпустки учасникам 

лiквiдацiї наслiдкiв Чорнобильської 

катастрофи-провiдний бухгалтер сектору облiку з нарахування заробiтної плати 

Ф.3-ПН "Звiт про наявнiсть вакансiй"-начальник вiддiлу кадрiв 

Ф.4-ПН "Звiт про фактичне 

вивiльненнi працiвникiв "-начальник вiддiлу кадрiв 

Ф.5-ПН "Звiт про прийнятих працiвникiв"-начальник вiддiлу кадрiв 

Звiт про суми нарахованої заробiтної 

плати застрахованих осiб та суми нарахованого 

єдиного внеску на загальнообов'язкове 

державне соцiальне страхування 

в органах Пенсiйного фонду України-начальник вiддiлу кадрiв, провiдний бухгалтер сектору 

облiку з нарахування заробiтної плати 

Заява-розрахунок за лiкарняними листками-провiдний бухгалтер сектору облiку з нарахування 

заробiтної плати 

 

13. Вiдповiдальнiсть за несанкцiонований доступ до облiкової iнформацiї покласти на керiвникiв 

пiдроздiлiв, в яких така iнформацiя зберiгається. 

 

14. Контроль за виконанням цього наказу покласти на головного бухгалтера пiдприємства 

Пилипенко В.А.  

 

Текст аудиторського висновку 

1.1. Заголовок 

Аудиторський висновок ( звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi Приватного 

акцiонерного товариства "Днiпровський завод мiнеральних добрив" за 2012 рiк за станом на 31 

грудня 2012 року. 

 

1.2. Адресат 

Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi призначається 

для власникiв цiнних паперiв та управлiнського персоналу ПАТ "Днiпровський завод 

мiнеральних добрив" та для Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. 

 

1.3. Вступний параграф 

1.3.1.Основнi вiдомостi про емiтента: 

 

Приватне акцiонерне товариство "Днiпровський завод мiнеральних добрив" 

Код за  ЄРДПОУ- 31980517 

Мiсцезнаходження  Україна, 51917, Днiпропетровська область,  

м. Днiпродзержинськ, проспект Аношкiна,  буд. 179 

Дата державної реєстрацiї  05.07.2002 року. 

Дати внесення змiн до установчих документiв: остання редакцiя статуту зареєстрована  

20.11.2009р. 



Основнi види дiяльностi: вiдповiдно Довiдки АБ № 388108 з єдиного державного реєстру 

пiдприємств та органiзацiй України вiд 30.01.2012р. види дiяльностi за КВЕД-2010: 

20.15  Виробництво добрив i азотних сполук 

20.20  Виробництво пестицидiв та iншої агрохiмiчної продукцiї 

46.19  Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту 

46.75  Оптова торгiвля хiмiчними продуктами 

46.90  Неспецiалiзована оптова торгiвля 

49.41 Вантажний автомобiльний транспорт 

 

1.3.2.Опис аудиторської перевiрки 

 

Аудит було здiйснено вiдповiдно Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", Мiжнародними 

стандартами контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, 

Закону України "Про акцiонернi товариства", Закону України "Про бухгалтерський облiк та 

фiнансову звiтнiсть в Українi", та згiдно рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку вiд 29.09.2011 р. за № 1360, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28 

листопада 2011 року за № 1358/20096.  

Цi стандарти та законодавчi акти зобов'язують планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з 

метою одержання обгрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих 

викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми та 

розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Аудиторська перевiрка включає оцiнку застосованих 

принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським 

персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. Аудитор вважає, що 

проведена аудиторська перевiрка забезпечує обгрунтовану пiдставу для висловлення 

аудиторської думки. 

Перелiк перевiреної фiнансової iнформацiї iз зазначенням дати та звiтного перiоду товариства. 

Перелiк документiв для здiйснення аудиторської перевiрки: 

Баланс (форма №1) за станом на 31 грудня 2012 року; Звiт про фiнансовi результати (форма №2) 

за 2012 рiк; Звiт про рух грошових коштiв (форма №3) за 2012 р.; Звiт про власний капiтал 

(форма №4) за 2012 р.; текстовi примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2012 рiк. 

 

Крiм фiнансової звiтностi перевiрцi пiдлягали засновницькi та реєстрацiйнi документи, наказ 

про облiкову полiтику, та iншi внутрiшнi нормативнi документи, регiстри синтетичного та 

аналiтичного облiку (журнали-ордери, оборотно-сальдовi вiдомостi), матерiали iнвентаризацiї, а 

також вибiрково первиннi бухгалтерськi документи. 

Аудитором визначена прийнятнiсть концептуальної основи фiнансової звiтностi, яка застосована 

при складаннi фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена управлiнським персоналом 

вiдповiдно до конкретної концептуальної основи фiнансової звiтностi i яка охоплює нацiональнi 

положення (стандарти) звiтностi та правовi вимоги, передбаченi Законом України "Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року №996-ХIY. 

Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi пiдприємства є нацiональнi 

положення (стандарти) бухгалтерського облiку, зокрема П(С)БО 1 "Загальнi вимоги до 

фiнансової звiтностi", П(С)БО 2 "Баланс", П(С)БО 3 "Звiт про фiнансовi результати"; П(С)БО 4 

"Звiт про рух грошових коштiв"; П(С)БО 5 "Звiт про власний капiтал". 

Товариство з врахуванням особливостей своєї дiяльностi на пiдставi вимог П(С)БО визначило 

облiкову полiтику та подання фiнансової звiтностi. Впродовж 2012 року Товариство вело 

бухгалтерський облiк вiдповiдно до наказу про облiкову полiтику. У звiтному перiодi iстотних 

змiн в облiковiй полiтицi не вiдбулося. Облiкова полiтика в основному забезпечує можливiсть 

надання користувачам фiнансової звiтностi правдивої та неупередженої iнформацiї про 

фiнансовий та майновий стан пiдприємства, доходи, витрати та його фiнансовi результати. 

 



 

1.4.  Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансовi звiти 

Вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне вiдображення iнформацiї у цих фiнансових звiтах 

несе управлiнський персонал товариства у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про 

бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. № 996-XIV (зi змiнами та 

доповненнями) та нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання 

внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, 

якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування 

вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. 

Масштаб проведення аудиторської перевiрки - вибiркова перевiрка. У зв'язку з тим, що аудитор 

не спостерiгав за проведенням рiчної iнвентаризацiї активiв та зобов'язань станом на 

31.12.2012р. 

 

1.5.  Вiдповiдальнiсть аудитора 

Аудитор несе вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо цих фiнансових звiтiв на пiдставi 

аудиторської перевiрки, що проведена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту. 

Мiжнароднi стандарти аудиту вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог, а також 

планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi в тому, 

що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур з метою отримання аудиторських доказiв 

стосовно сум та розкриттiв у фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур залежить вiд судження 

аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв 

внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи 

внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових 

звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою 

висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит 

включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових 

оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв. 

 

1.6.  Думка  аудитора 

 

1.6.1.Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки. 

Аудитор не спостерiгав за проведенням рiчної iнвентаризацiї активiв та зобов'язань, оскiльки ця 

дата передувала призначенню аудитора. Через обмежений термiн робiт аудитор не мав змоги 

перевiрити кiлькiсть основних засобiв та товаро-матерiальних цiнностей шляхом проведення 

iнших аудиторських поцедур, та не мав змоги пiдтвердити суми заборгованостей та зобов'язань 

по деяким контрагентам шляхом отримання аудиторських доказiв iз зовнiшнiх джерел. 

1.6.2. Умовно-позитивна думка 

Аудитор висловлює умовно-позитивну думку, що фiнансовi звiти справедливо та достовiрно 

вiдображають фiнансовий стан емiтента станом на 31 грудня 2012 року згiдно з визначеною 

концептуальною основою фiнансової звiтностi, складенi та розкритi вiдповiдно вимог 

законодавства України i прийнятої облiкової полiтики пiдприємства. 

 

1.7.  Iнша допомiжна iнформацiя 

 

1.7.1 Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства. 

Аудитором проведено розрахунок вартостi чистих активiв у вiдповiдностi iз Методичними 

рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв згiдно рiшення ДКЦПФР вiд 17 

листопада 2004 року № 485. 

Розрахункова вартiсть чистих активiв -63907 тис.грн. менш скоригованого статутного капiталу 



24155 тис. грн. що не вiдповiдає вимогам п.3 статтi 155 Цивiльного кодексу України. 

1.7.2.Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей 

Наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою 

iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до комiсiї разом з 

фiнансової звiтнiстю (МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в 

документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть") не встановлено. 

1.7.3.Виконання значних правочинiв 

Виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi) у звiтному роцi не вiдбувалось. 

1.7.4.Стан корпоративного управлiння 

Стан корпоративного управлiння у тому числi стан внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону 

України "Про акцiонернi товариства" задовiльний. 

1.7.5.Ризики суттєвого викривлення 

Iнформацiя, отримана внаслiдок застосування аналiтичних процедур, зiбраних доказiв, дає 

достатню впевненiсть у тому, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення 

внаслiдок шахрайства чи помилок. 

 

1.7.6. Перевiрка порiвнянностi показникiв фiнансової звiтностi. 

Аудитором проведено таку перевiрку у вiдповiдностi iз Методичними рекомендацiями з 

перевiрки порiвнянностi  показникiв фiнансової звiтностi, що затвердженi  наказом 

Мiнiстерства фiнансiв України вiд 22.12.2008 року № 1524 iз змiнами i доповненнями, 

внесеними  наказами Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29 грудня 2009 року N 1572, вiд 15 

лютого 2010 року N 72, вiд 12 сiчня 2011 року N 10, вiд 15 червня 2011 року N 722, та аудитор 

пiдтверджує порiвняннiсть форм фiнансової звiтностi  згiдно iз вище означеними Методичними 

рекомендацiями. 

 

1.8. Основнi вiдомостi про аудитора 

Фiзична особа-пiдприємець Семенiхiна Юлiя Олегiвна. 

Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, видане Аудиторською 

палатою України № 4477 вiд 29.09.2011 р. 

Сертифiкат аудитора № 006838, виданий 06.07.2011р. Аудиторською палатою України. 

Мiсце проживання - Україна, 61183, Харкiвська обл., м. Харкiв, вул. Дружби Народiв, 228-А, кв. 

193,  

Тел./факс: (057) 7-140-190 

 

1.9. Дата i номер договору на проведення аудиту 

 

Вiд 22 березня 2013 року №22/03-4. 

 

1.10. Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту 

 

Аудит проводився з 22.03.2013 року по 10.04.2013 року. 

 

 

 

1.11. Пiдпис аудитора, що  проводив перевiрку: 

 

 

 

 

Аудитор        Ю.О.Семенiхiна 



 

 

 

 

 

1.12. Дата аудиторського висновку. 

 

10 квiтня 2013р.  

 

 

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, 

перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; 

залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні 

ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї 

діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи 

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

інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність 

емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; 

інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; 

перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами 

сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання 

Основним видом послуг, що надавало товариство у звiтному 2012 роцi було виробництво та 

реалiзацiя мiнеральних добрив. 

 

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 

На протязi останнiх п'яти рокiв товариство не вiдчужувало та не придбавало активiв. В 

найближчiй перспективi товариство не планує залучення будь-яких значних iнвестицiй та 

придбань. 

 

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 

Первiсна вартiсть основних засобiв кiнець звiтного року становить 109 076,0 тис.грн., знос - 85 

286,0 тис.грн. Орендованi основнi засоби на початок року складають -17 044,7тис. грн., на 

кiнець року- 15027,8тис. грн. Власнi основнi засоби мають значний ступiнь зносу  (78%) . 

Обмежень щодо використання основних засобiв немає. 

 

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від 

законодавчих або економічних обмежень 

На дiяльнiсть товариства досить суттєво впливають наступнi економiчнi, соцiальнi та 

технологiчнi фактори: - поглиблення iнфляцiйних процесiв; - зниження капiталоємностi 

грошових ресурсiв; - витратна модель економiки, що викликає вiдсутнiсть прибутку, 

недостатнiсть коштiв для здiйснення капiталовкладень; - нестабiльнiсть податкового 



законодавства. 

 

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

за порушення законодавства 

У 2012 роцi санкцiй за порушення законодавства не застосовувалось. 

 

 

 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Фiнансування дiяльностi товариства здiйснюється за рахунок власних коштiв та за допомогою 

поворотньої фiнансової допомоги. 

 

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

звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих 

договорів 

Невиконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду товариство не має. 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

У зв'язку з неможливiстю прогнозування на найближчий час фiнансових надходжень 

пiдприємства, окрiм тих, що повнiстю витрачаються на пiдтримку життєдiяльностi 

пiдприємства, яке-небудь прогнозування та планування на майбутнi перiоди є неможливим. 

 

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

та розробку за звітний рік 

Дослiдження та розробки в звiтному перiодi 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 

1. ЗАТ "ДЗМД" - ДПI у м.Днiпродзержинську Скасування податкового 

повiдомлення-рiшення, сума - 324924грн. (авансовi платежi з частини прибутку до Державного 

бюджету) Вищiй адмiнiстративний суд України. Справа до розгляду не призначена, 

провадження вiдкрите (рiшення першої та апеляцiйної iнстанцiї на користь ЗАТ "ДЗМД").  

 

2. ЗАТ "ДЗМД" - ДПI у м.Днiпродзержинську Скасування податкового 

повiдомлення-рiшення (повернення земельного податку у розмiрi - 197971,89грн. та списання 

недоїмки по збору за використання водних ресурсiв - 53153,03грн., податку з власникiв 

транспортних засобiв - 657,32грн., комунального податку - 1611,09грн, збору за забруднення 

навколишнього середовища - 25034,77грн, сума - 278 428,10грн. Справа знаходиться на розгляду 

у Вищому адмiнiстративному судi України. Справа до розгляду не призначена, провадження 

вiдкрите (рiшення першої та апеляцiйної iнстанцiї на користь ЗАТ "ДЗМД"). 

 

3. ЗАТ "ДЗМД" - ДПI у м.Днiпродзержинську Скасування податкового 

повiдомлення-рiшення (дiяльнiсть без патенту, звичайна цiна, не списання заборгованостi не 

включений до реєстру вимог кредиторiв, штрафнi санкцiї пiд час дiї мораторiю), сума - 8 467 



123,69грн. Справа знаходиться на розгляду у Вищому адмiнiстративному судi України. 

Рiшення ВАСУ на користь ПАТ "ДЗМД". 2012 рiк 

 

4. За позовом прокурора кiровського району м.Днiпропетровська в особi Державної 

iнспекцiї з енергозбереження до ЗАТ "ДЗМД" Стягнення заборгованостi у розмiрi 

226815,62грн. Днiпропетровський апеляцiйний адмiнiстративний суд Рiшення першої та 

апеляцiйної iнстанцiї винесено на користь Державної iнспекцiї з енергозбереження. Була подана 

заява за нововиявленими обставинами - заява задоволена, у задоволенi позову вiдмовлено.    

 

5. За позовом ЗАТ "ДЗМД" до територiального управлiння Державної iнспекцiї з 

енергозбереження по Днiпропетровськiй областi Про скасування постанови про накладення 

економiчних санкцiй у розмiрi 226815,62грн. Вищiй адмiнiстративний суд України

 Рiшення першої iнстанцiї на користь Державної iнспекцiї з енергозбереження по 

Днiпропетровськiй областi, а рiшення апеляцiйної iнстанцiї на користь ЗАТ "ДЗМД". 

Державною iнспекцєю з енергозбереження по Днiпропетровськiй областi була подана касацiйна 

скарга. Iнформацiя по касацiї невiдома. 

 

6. ДПI у м.Днiпродзержинську - ПАТ "ДЗМД" Скасування податкового 

повiдомлення-рiшення (податок на додану вартiсть - фосфогiпс), сума - 826230,23грн.

 Днiпропетровський апеляцiйний адмiнiстративний суд. Рiшення першої iнстанцiї на 

користь ДПI, ПАТ "ДЗМД" подана апеляцiйна скарга. Перенесено розгляд справи на 27.02.2013 

року. 

 

7. ДПI у м.Днiпродзержинську - ПАТ "ДЗМД" Скасування податкового 

повiдомлення-рiшення (податок на додану вартiсть), сума - 39 229,00грн. Днiпропетровський 

апеляцiйний адмiнiстративний суд. Рiшення першої i апеляцiйної iнстанцiї винесено на 

користь ПАТ "ДЗМД". Касацiйну скаргу повернуто без розгляду.   

8. ДПI у м.Днiпродзержинську - ПАТ "ДЗМД" Скасування податкового 

повiдомлення-рiшення (планова чергова перевiрка), сума - 1 078 764 грн. Днiпропетровський 

апеляцiйний адмiнiстративний суд Рiшенням першої iнстанцiї позовну заяву задоволено 

частково, ПАТ "ДЗМД" подано апеляцiйну скаргу. Iнформацiя по апеляцiйнiй скарзi вiдсутня.    

9. ДОДПI у Днiпропетровськiй областi - ПАТ "ДЗМД" Скасування податкового 

повiдомлення-рiшення (планова чергова перевiрка), сума - 222 596,35грн. Днiпропетровський 

окружний адмiнiстративний суд, Справу призначено до письмового розгляду. Результат розгляд 

на сьогоднi не вiдомий. 

10. ДПI у м.Днiпродзержинську - ПАТ "ДЗМД" Скасування податкового 

повiдомлення-рiшення (зняття з податкового кредиту суму ПДВ), сума - 539211,38грн.

 Днiпропетровський апеляцiйний адмiнiстративний суд Рiшення першої i апеляцiйної 

iнстанцiї винесено на користь ПАТ "ДЗМД". Iнформацiя щодо подачi касацiйної скарги 

вiдсутня.   

11. ДПI у м.Днiпродзержинську - ПАТ "ДЗМД" Скасування податкового 

повiдомлення-рiшення (зняття з податкового кредиту по ПДВ), сума - 1 683 998грн.

 Днiпропетровський апеляцiйний адмiнiстративний суд,Рiшенням першої iнстанцiї 

винесено на користь ПАТ "ДЗМД". ДПI була подана апеляцiйна скарга. Розгляд справи 

вiдбудеться 12.02.2012 року. Рiшення апеляцiї винесено на користь ПАТ "ДЗМД". 

12. ДПI у м.Днiпродзержинську - ПАТ "ДЗМД" Скасування податкового 

повiдомлення-рiшення (вiдшкодування ПДВ), сума - 1981490грн. Днiпропетровський 

окружний адмiнiстративний суд, Позов задоволено частково. Вiдмовлено було у вiдшкодуваннi 

на розрахунковий рахунок. Iнформацiя по апеляцiї вiдсутня.  

13. ДПI у м.Днiпродзержинську - ПАТ "ДЗМД" Скасування податкового 

повiдомлення-рiшення (зняття з податкового кредиту по ПДВ), сума - 315832,00грн.



 Днiпропетровський апеляцiйний адмiнiстративний суд,  Позов задоволено 

частково. Вiдмовлено було у вiдшкодуваннi на розрахунковий рахунок. Апеляцiя не на користь 

ПАТ "ДЗМД". 

14. ДПI у м.Днiпродзержинську - ПАТ "ДЗМД" Скасування податкового 

повiдомлення-рiшення (зняття з податкового кредиту по ПДВ), сума - 1372096,00грн.

 Днiпропетровський апеляцiйний адмiнiстративний суд Рiшенням першої iнстанцiї 

винесено на користь ПАТ "ДЗМД". ДПI була подана апеляцiйна скарга. Рiшення апеляцiйної 

iнстанцiї на користь ПАТ "ДЗМД". 

15. ДПI у м.Днiпродзержинську - ПАТ "ДЗМД" Скасування податкового 

повiдомлення-рiшення (зняття з податкового кредиту по ПДВ), сума - 1251481,00грн.

 Днiпропетровський апеляцiйний адмiнiстративний суд Рiшенням першої iнстанцiї 

винесено на користь ПАТ "ДЗМД". ДПI була подана апеляцiйна скарга.Рiшення на користь ПАТ 

"ДЗМД". 

16. ДПI у м.Днiпродзержинську - ПАТ "ДЗМД" Скасування податкового 

повiдомлення-рiшення (зняття з податкового кредиту по ПДВ), сума - 575578,00грн.

 Днiпропетровський апеляцiйний адмiнiстративний суд Рiшенням першої iнстанцiї було 

винесено на користь ДПI, рiшення апеляцiйної iнстанцiї винесено на користь ПАТ "ДЗМД". 

Iнформацiя по касацiйнiй скарзi вiдсутня.   

17. ДПI у м.Днiпродзержинську - ПАТ "ДЗМД" Скасування податкового 

повiдомлення-рiшення (зняття з податкового кредиту по ПДВ), сума - 2142975,00грн.

 Днiпропетровський апеляцiйний адмiнiстративний суд Рiшенням першої та апеляцiйної 

iнстанцiї винесено на користь ПАТ "ДЗМД". Iнформацiя по касацiйнiй скарзi вiдсутня.   

18. ДПI у м.Днiпродзержинську - ПАТ "ДЗМД" Скасування податкового 

повiдомлення-рiшення (зняття суми ПДВ з податкового кредиту та вiдшкодування ПДВ), сума - 

5176570,00грн. Днiпропетровський апеляцiйний адмiнiстративний суд Позов було 

задоволено частково. Податкове-повiдомлення рiшення скасовано, а у вiдшкодуваннi на 

розрахунковий рахунок було вiдмовлено. 

ДПI була подана апеляцiйна скарга. Перенесено розгляд справи на квiтень 2013 року. 

19. ДПI у м.Днiпродзержинську - ПАТ "ДЗМД" Скасування податкового 

повiдомлення-рiшення (зняття суми ПДВ з податкового кредиту та вiдшкодування ПДВ), сума - 

1257734,00грн. Днiпропетровський апеляцiйний адмiнiстративний суд ПАТ "ДЗМД" у 

задоволенi позову було вiдмовлено. ПАТ "ДЗМД" було подано апеляцiйну скарг. Iнформацiя по 

апеляцiйнiй скарзi вiдсутня. Розгляд справи перенесено на вересень 2013 року. 

20. ДПI у м.Днiпродзержинську - ПАТ "ДЗМД" Скасування податкового 

повiдомлення-рiшення (зняття суми ПДВ з податкового кредиту та вiдшкодування ПДВ), сума - 

140473,00грн. Днiпропетровський апеляцiйний адмiнiстративний суд Рiшенням першої та 

апеляцiйної iнстанцiї винесено на користь ПАТ "ДЗМД". Iнформацiя по касацiйнiй скарзi 

вiдсутня.   

21. СДПI у м. Днiпропетровську - ПАТ "ДЗМД" Скасування податкового 

повiдомлення-рiшення (зняття суми ПДВ з податкового кредиту та вiдшкодування ПДВ), сума - 

1033630,00грн. 

 

 Днiпропетровський апеляцiйний адмiнiстративний суд Рiшення першої iнстанцiї 

винесено на користь ДПI, а рiшення апеляцiйної iнстанцiї винесено на користь ПАТ "ДЗМД". 

Iнформацiя по касацiйнiй скарзi вiдсутня.   

22. Соцстрах (Позивач) - ПАТ "ДЗМД" Стягнення пенi, сума - 1487,15грн.

 Днiпропетровський окружний адмiнiстративний суд Соцстраху вiдмовлено у 

задоволенi позову. Iнформацiя щодо подачi апеляцiйної скарги вiдсутня. 

 

 

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



результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 

довільній формі 

Облiк доходiв здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО 15 "Доходи". Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї 

(товарiв, робiт, послуг) визнається в момент його виникнення незалежно вiд дати надходження 

грошових коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з виготовлення 

продукцiї та надання послуг на дату балансу. Доходи i витрати включаються до Звiту про 

фiнансовi результати на пiдставi принципiв нарахування та вiдповiдностi i вiдображаються в 

звiтностi того перiоду, до якого вони вiднесенi. 

   Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за 2012р. склав 425 189 

тис.грн. (з ПДВ), в тому числi: 

" дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї - 175 326 тис. грн. (з ПДВ), чистий дохiд  -           

148 283  тис.грн.  

" дохiд вiд реалiзацiї товарiв - 244 606 тис. грн. з ПДВ, чистий дохiд -  242 760 тис.грн.  

" дохiд вiд реалiзацiї послуг - 5 257 тис. грн. з ПДВ, чистий дохiд  - 4 381 тис. грн.  

" вирахування з доходiв за 2012р. - 20 761 тис. грн. (без ПДВ).    

 

 До статтi "Iншi операцiйнi доходи" вiдносяться доходи в сумi 6 997 тис. грн., в тому числi: 

              - дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв (матерiали)  - 2 658 тис. грн. 

              - дохiд вiд операцiйної оренди активiв                                    - 161 

тис.грн. 

              - дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi                                  - 514 

тис.грн. 

              - iншi доходи операцiйної дiяльностi                                       -  3 664 

тис.грн        

     До статтi "Iншi фiнансовi доходи" за 2012р. вiдносяться : 

" отриманi вiдсотки банку за 2012 рiк - 3 тис. грн.  

До статтi "Iншi  доходи" за 2012р. вiдносяться: 

" дохiд за договором прощення боргу в сумi 47 155 тис. грн. 

" дохiд вiд реалiзацiї необоротних активiв в сумi 3 тис. грн. 

  

1.2 Облiк витрат на  виробництво. 

 

        Облiк витрат на пiдприємствi  здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО 16 "Витрати". 

     Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) у 2012 роцi склала                     

357 760 тис.грн., iз них: 

- матерiальнi витрати                    - 91 333 тис.грн.; 

- витрати на  оплату працi                      -  20 586 тис.грн.; 

- вiдрахування на соцiальнi заходи       -  7 756 тис.грн.; 

- амортизацiя                                            - 978 тис.грн.; 

- iншi операцiйнi витрати             -  49 975 тис.грн. 

    До складу статтi "Iншi операцiйнi витрати" Звiту про фiнансовi результати за 2012 рiк 

вiднесено витрати в сумi 9 435 тис. грн., в тому числi : 

" собiвартiсть реалiзованої  iноземної валюти -         1 530 тис.грн. 

" собiвартiсть реалiзованих  запасiв                  -         561  тис. грн. 

" сумнiвнi i безнадiйнi борги                              -        766  тис. грн. 

" втрати вiд операцiйної курсової рiзницi         -         511 тис. грн. 

" визнанi штрафи, пенi                                      -          12 тис. грн.. 

" iншi витрати операцiйної дiяльностi               -         6055 тис. грн.. 

     До складу статтi "Фiнансовi витрати" Звiту про фiнансовi результати за 2012 рiк  вiднесено 

вiдсотки за користування банкiвським кредитом в сумi 38 987 тис.грн. 



     До складу    статтi   "Iншi витрати"    Звiту про фiнансовi результати за 2012 рiк 

вiднесено витрати в сумi 37 тис. грн., в тому числi: 

" списання необоротних активiв                                   - 36 тис.грн. 

" iншi витрати звичайної дiяльностi                              - 1 тис.грн. 

 

 

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність 

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

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн.) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн.) 

Основні засоби, 

всього (тис. грн.) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 24 080,6 23 790 17 044,7 15 027,8 41 125,3 38 817,8 

  будівлі та споруди 21 875,6 21 838 2 258,1 2 258,1 24 133,7 24 096,1 

  машини та обладнання 1 956,4 1 554 10 300,3 10 238,9 12 256,7 11 792,9 

  транспортні засоби 158,4 263 4 392,5 2 487 4 550,9 2 750 

  інші 90,2 135 93,8 43,8 184 178,8 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 24 080,6 23 790 17 044,7 15 027,8 41 125,3 38 817,8 

Опис 

Первiсна вартiсть основних засобiв кiнець звiтного року становить 10 

9076тис.грн., знос - 85 286,0 тис.грн. Орендованi основнi засоби на 

початок року складають 17044,7-тис. грн., на кiнець року-15027,8 тис. 

грн. Власнi основнi засоби мають значний ступiнь зносу (78%) . 

Обмежень щодо використання основних засобiв немає. 

 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн.) 

-63 907 -46 382 

Статутний капітал (тис.грн.) 24 155 24 155 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн.) 

0 0 

Опис Розрахунок чистих активiв здiйснювався у вiдповiдностi до <Методичних рекомендацiй 

щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств>, затверджених 

рiшенням ДКЦПФР № 485 вiд 17.11.2004. 

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв не перевищує статутний капiтал. Вимоги частини 

третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України  не дотриманi. Збiльшення статутного 

капiталу рекомендується 

 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 



у тому числі:  

  0 0  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

  0 0  

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

  0 0  

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

  0 0  

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

  0 0  

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

  0 X  

Податкові зобов'язання X 40 988,3 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання X 306 843,7 X X 

Усього зобов'язань X 347 832 X X 

Опис Додаткова iнформацiя вiдсутня 

 

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 

1 2 3 

13.04.2012 13.04.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

15.10.2012 16.10.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

12.11.2012 13.11.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

 

Інформація про стан корпоративного управління 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2010 2 1 

2 2011 1 0 

3 2012 2 1 

 

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

 Так Ні 



Реєстраційна комісія X  

Акціонери  X 

Реєстратор  X 

Депозитарій  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників 

для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X  

 

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

останнього разу? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 

Підняттям рук X  

Інше 

(запишіть) 

 

 

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

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Внесення змін до статуту товариства  X 

Прийняття рішення про зміну типу товариства  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення 

про припинення їх повноважень 
X  

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), 

прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень 
 X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?  

ні 

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради 3 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 2 

Кількість представників держави 0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 2 



Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 0 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 2 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  2 

 

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

 Так Ні 

Стратегічного планування  X 

Аудиторський  X 

З питань призначень і винагород  X 

Інвестиційний  X 

Інше 

(запишіть) 

Iнщих комiтетiв не створювалось. 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за 

роботу з акціонерами? (так/ні)  ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою X  

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди X  

Інше 

(запишіть) 

 

 

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

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі X  

Знання у сфері фінансів і менеджменту X  

Особисті якості (чесність, відповідальність) X  

Відсутність конфлікту інтересів X  

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги  X 

Інше (запишіть) 

 
 X 

 

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

зі своїми правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та 
X  



обов'язками 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний 

строк або не було обрано нового члена 
 X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

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

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  1 

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів 

загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління? 

 

Загальні 

збори 

акціонерів 

Засідання 

наглядової 

ради 

Засідання 

правління 

Члени правління (директор) так так так 

Загальний відділ ні ні ні 

Члени наглядової ради (голова наглядової 

ради) 
так так так 

Юридичний відділ (юрист) ні ні ні 

Секретар правління ні ні ні 

Секретар загальних зборів ні ні ні 

Секретар наглядової ради ні ні ні 

Корпоративний секретар ні ні ні 

Відділ або управління, яке відповідає за роботу 

з акціонерами 
ні ні ні 

Інше (запишіть) 

 

ні ні ні 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 

вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не 

належит

ь до 

компете

нції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні так ні 

Затвердження планів діяльності 

(бізнес-планів) 
ні ні так ні 

Затвердження річного фінансового звіту або 

балансу або бюджету 
так ні так ні 



Обрання та відкликання голови правління так так ні ні 

Обрання та відкликання членів правління ні ні ні ні 

Обрання та відкликання голови наглядової 

ради 
так так ні ні 

Обрання та відкликання членів наглядової 

ради 
так ні ні ні 

Обрання та відкликання голови та членів 

ревізійної комісії 
так так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів правління 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів правління 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так так ні ні 

Затвердження аудитора так так так ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні ні так ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  

так 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X 

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган (правління)  X 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію X  

Положення про акції акціонерного товариства  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть)  

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджує

ться на 

загальних 

зборах 

Публікуєт

ься у 

пресі, 

оприлюдн

юється в 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

Копії 

докумен

тів 

надають

ся на 

Інформаці

я 

розміщуєт

ься на 

власній 



загальнод

оступній 

інформаці

йній базі 

даних 

ДКЦПФР 

про ринок 

цінних 

паперів 

безпосеред

ньо в 

акціонерно

му 

товаристві 

запит 

акціонер

а 

інтернет-с

торінці 

акціонерн

ого 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 відсотків 

та більше статутного 

капіталу 

так так так так так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так так так так 

Статут та внутрішні 

документи 
ні ні так так ні 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 

їх проведення 

так ні так так ні 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні ні ні ні ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)  ні 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Менше ніж раз на рік  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада  X 

Правління або директор X  

Інше 

(запишіть) 

 

 

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

так 



 

З якої причини було змінено аудитора? 

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  X 

Не задовольняли умови договору з аудитором X  

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році? 

 Так Ні 

Ревізійна комісія X  

Наглядова рада X  

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X 

Стороння компанія або сторонній консультант  X 

Перевірки не проводились  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу? 

 Так Ні 

З власної ініціативи X  

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 

відсотків голосів 
 X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  

ні 

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів 

протягом наступних трьох років? 

 Так Ні 

Випуск акцій  X 

Випуск депозитарних розписок  X 

Випуск облігацій  X 

Кредити банків   

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X 

Інше (запишіть) 

 
 X 

 



Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років? 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  

Так, плануємо розпочати переговори  

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років 
 

Не визначились X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  ні 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні 

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній 

системі України (далі - особа)? 

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень особи  X 

Не задовольняли умови договору з особою  X 

Особу змінено на вимогу:   

акціонерів  X 

суду  X 

Інше 

(запишіть) 

Договори зi зберiгачами про обслуговування рахунку в цiнних паперах 

укладенi з акцiонерами, а не з емiтентом.  

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні)  ні 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:  
 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 

(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його 

оприлюднено:  
 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: 

 

 

Звіт про корпоративне управління 

 
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи 

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за 

фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, 

найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх 

відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік 

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 

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 

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 

характеристики або про відсутність такої системи 

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 

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений 

у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність 

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що 

перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір 

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 

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють 

державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку 

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) 

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 

 загальний стаж аудиторської діяльності 

 кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі 

 перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом 

року 

 випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 

внутрішнього аудитора 

 ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років 

 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 

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 

послуг, зокрема: 

 наявність механізму розгляду скарг 

 прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого 

розглядати скарги 

 стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання 

фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених 

скарг) 

 наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою 

установою та результати їх розгляду 

 



КОДИ 

Дата 31.12.2012 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 

"Днiпровський завод мiнеральних добрив" 
за ЄДРПОУ 31980517 

Територія Дніпропетровська область, Баглiйський р-н за КОАТУУ 1210436300 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

 за КОПФГ 233 

Орган державного 

управління 
 за СПОДУ  

Вид економічної 

діяльності 
Виробництво добрив і азотних сполук за КВЕД 20.15 

Середня кількість працівників (1): 607 

Одиниця виміру: тис.грн. 

Адреса: 51917, Дніпропетровська обл., Баглiйський р-н, мiсто Днiпродзержинськ, проспект Аношкiна, 

будинок 179 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 

за міжнародними стандартами фінансової звітності  

 

Баланс 
на 31.12.2012 p. 

Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи:    

    залишкова вартість 010 8 15 

    первісна вартість 011 251 266 

    накопичена амортизація 012 ( 243 ) ( 251 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 020 1 254 1 210 

Основні засоби:    

    залишкова вартість 030 24 081 23 790 

    первісна вартість 031 109 939 109 076 

    знос 032 ( 85 858 ) ( 85 286 ) 

Довгострокові біологічні активи:    

    справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 

    первісна вартість 036 0 0 

    накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
040 0 0 

    інші фінансові інвестиції 045 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0 

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної 

нерухомості 
055 0 0 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0 

Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ) ( 0 ) 

Відстрочені податкові активи 060 0 0 



Гудвіл 065 0 0 

Інші необоротні активи 070 0 0 

Гудвіл при консолідації 075 0 0 

Усього за розділом I 080 25 343 25 015 

II. Оборотні активи    

Виробничі запаси 100 25 208 12 067 

Поточні біологічні активи 110 0 0 

Незавершене виробництво 120 5 496 257 

Готова продукція 130 24 284 1 723 

Товари 140 7 082 59 295 

Векселі одержані 150 1 536 16 979 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    

    чиста реалізаційна вартість 160 27 624 34 908 

    первісна вартість 161 27 624 34 908 

    резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 ) 

Дебіторська заборгованість за рахунками:    

    за бюджетом 170 31 606 19 902 

    за виданими авансами 180 113 728 213 494 

    з нарахованих доходів 190 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 200 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 83 979 90 426 

Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти:    

    в національній валюті 230 27 43 

    у тому числі в касі 231 0 0 

    в іноземній валюті 240 0 0 

Інші оборотні активи 250 9 610 5 490 

Усього за розділом II 260 330 180 454 584 

III. Витрати майбутніх періодів 270 22 3 796 

ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 

Баланс 280 355 545 483 395 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал    

Статутний капітал 300 24 155 24 155 

Пайовий капітал 310 0 0 

Додатковий вкладений капітал 320 0 0 

Інший додатковий капітал 330 33 580 33 580 

Резервний капітал 340 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -104 117 -121 642 

Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 ) 

Накопичена курсова різниця 375 0 0 

Усього за розділом I 380 -46 382 -63 907 

Частка меншості 385 0 0 

II. Забезпечення таких витрат і платежів    

Забезпечення виплат персоналу 400 0 0 

Інші забезпечення 410 0 0 

Сума страхових резервів 415 0 0 



Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0 

Цільове фінансування  (2) 420 0 0 

Усього за розділом II 430 0 0 

ІІІ. Довгострокові зобов'язання    

Довгострокові кредити банків 440 239 694 199 470 

Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0 

Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0 

Усього за розділом ІІІ 480 239 694 199 470 

IV. Поточні зобов'язання    

Короткострокові кредити банків 500 94 305 117 376 

Поточна заборгованість за довгостроковими 

зобов’язаннями 
510 0 0 

Векселі видані 520 0 0 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 16 935 134 253 

Поточні зобов’язання за розрахунками:    

    з одержаних авансів 540 38 404 67 457 

    з бюджетом 550 199 195 

    з позабюджетних платежів 560 425 252 

    зі страхування 570 1 235 2 495 

    з оплати праці 580 1 117 977 

    з учасниками 590 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 600 0 0 

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та 

групами вибуття, утримуваними для продажу 
605 0 0 

Інші поточні зобов'язання 610 9 613 24 827 

Усього за розділом IV 620 162 233 347 832 

V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 

Баланс 640 355 545 483 395 

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом 

виконавчої влади у галузі статистики. 

(2) З рядка 420 графа 4  Сума благодійної допомоги (421) 0 

Примітки:      Приватне  акцiонерне товариство "Днiпровський завод мiнеральних добрив" є 

правонаступником Закритого акцiонерного товариства "Днiпровський завод мiнеральних добрив" 

(протокол №13 вiд 11.11.2009р). 

     Приватне акцiонерне товариство "Днiпровський завод мiнеральних добрив" значиться в Державному 

реєстрi пiдприємств i органiзацiй України як юридична особа пiд iдентифiкацiйним кодом 31980517 i 

розташоване за адресою: 51917, Днiпропетровська обл., м. Днiпродзержинськ, пр. Аношкiна, буд. 179.  

Основна дiяльнiсть пiдприємства полягає у виробництвi добрив та азотних сполук.  Приватне  

акцiонерне товариство "Днiпровський завод мiнеральних добрив" склало рiчну звiтнiсть за 2012 рiк у 

тисячах гривень, керуючись наказом про облiкову полiтику пiдприємства вiдповiдно до Закону України 

"Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi. Концептуальною основою для пiдготовки 

фiнансової звiтностi пiдприємства є нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку, зокрема 

П(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", П(С)БО 2 "Баланс", П(С)БО 3 " Звiт про фiнансовi 

результати". 

Середня чисельнiсть персоналу в 2012 роцi складала 607 осiб.                                                                                                                                                                                                                                                                        

1. Активи. 

 

1.1. Необоротнi активи 

 

      На балансi пiдприємства є нематерiальнi активи - програмне забезпечення з питань бухгалтерського 

облiку, програмне забезпечення "диспетчер" та iнше, якi вiдображенi в балансi за первiсною вартiстю, 

зменшеною на накопичену амортизацiю. Первiсна вартiсть нематерiальних активiв вiдображена в облiку 

за фактичними витратами на їх придбання . 



      Станом на 01.01.2012р. первiсна вартiсть нематерiальних активiв склала  251 тис.грн.,  станом на 

31.12.2012 р. первiсна вартiсть склала  - 266 тис.грн.  

      Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв згiдно з облiковою полiтикою пiдприємства 

проводиться прямолiнiйним методом. Термiн корисного використання нематерiальних активiв - 2-5 

рокiв. Лiквiдацiйна вартiсть нематерiальних активiв дорiвнюється 0 тис.грн. За 2012 рiк нараховано 

амортизацiї на суму 8 тис.грн.  

     Залишкова вартiсть нематерiальних активiв  станом на 31.12.2012 р. складає 15 тис.грн. 

     Основнi засоби вiдображенi в балансi за первiсною вартiстю, зменшеною на накопичену 

амортизацiю. Первiсна вартiсть основних засобiв вiдображена в облiку за фактичними витратами на їх 

придбання, доставку, встановлення i виготовлення. Протягом звiтного року переоцiнка основних засобiв 

не проводилась. Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв  визначаеться  наказом про введення в 

експлуатацiю основного засобу. 

     Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 01.01.2012р. складає 109 939 тис.грн.,  станом на 

31.12.2012р. - 109 076 тис.грн.  

     За 2012  рiк первiсна вартiсть основних засобiв зменшилась на 863 тис.грн. у зв'язку з продажем та 

лiквiдацiєю. 

    Згiдно з облiковою полiтикою пiдприємства основнi засоби вартiстю, що становить менше 2 500 грн., 

вiдносяться до малоцiнних необоротних матерiальних активiв. Амортизацiя малоцiнних необоротних 

матерiальних активiв нараховується при вводi їх в експлуатацiю у розмiрi 100%.  

    Нарахування амортизацiї основних засобiв згiдно з облiковою полiтикою пiдприємства проводиться 

за прямолiнiйним методом.  

     Накопичена амортизацiя станом на 01.01.2012р. складає  85 858 тис.грн., станом на 31.12.2012р. -  

85 286 тис.грн. За 2012 рiк накопичена амортизацiя  основних засобiв зменшилась на 572 тис. грн. у 

зв'язку з продажем та списанням основних засобiв. 

    Станом на 01.01.2012р. залишкова вартiсть основних засобiв складає 24 081 тис.грн., станом на 

31.12.2012р. - 23 790 тис.грн.  

      

         Незавершенi капiтальнi iнвестицiї на початок звiтного перiоду складають                      1 

254 тис.грн., а на кiнець звiтного перiоду - 1 210 тис.грн. 

         Зменшення залишкiв незавершених капiтальних iнвестицiй пов'язано з введенням в 

експлуатацiю основних засобiв. 

 

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств,  

складають 0 тис.грн. 

 

    Довгострокова дебiторська заборгованiсть    складає 0 тис.грн. 

 

            Вiдстроченi податковi активи складають 0 тис.грн. 

      Загальна вартiсть необоротних активiв на початок року складає 25 343 тис.грн., на кiнець року - 25 

015 тис.грн. 

 

1.2 Оборотнi активи 

 

1.2.1 Запаси. 

    Придбанi запаси зараховуються на баланс за первiсною вартiстю, яка визначається згiдно з П(С)БО 9 

"Запаси", з урахуванням витрат на транспортування, iнших витрат, що безпосередньо пов'язанi з 

придбанням запасiв i доведенням їх до стану, в якому вони придатнi для використання у запланованих 

цiлях.  

При вiдпуску запасiв у виробництво, продажу та iншому вибуттi їх оцiнка здiйснюється за методом 

ФIФО. 

Вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що переданi в експлуатацiю, виключається зi 

складу активiв (списується з балансу) з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких 

предметiв за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдними особами протягом строку їх фактичного використання.  

Станом на 31.12.2012р. на балансi пiдприємства облiковується виробничих запасiв на суму 12 067 

тис.грн., незавершеного виробництва - на суму 257 тис.грн., готової продукцiї - на суму 1 723 тис.грн., 



товарiв - 59 295 тис.грн. Загальна вартiсть запасiв на кiнець звiтного року складає 73 342 тис.грн. Запаси 

пiдприємства на кiнець року збiльшились на 11 272 тис.грн. у зв`язку з використанням їх у процесi 

виробництва. 

Згiдно з вимогами П(С)БО 9 запаси повиннi вiдображатися в бухгалтерському облiку i звiтностi за 

найменшою з двох оцiнок: первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. У фiнансовiй звiтностi 

ПАТ "ДЗМД" запаси вiдображенi за первiсною вартiстю, оскiльки на дату балансу не було зниження цiни 

запасiв, їх зiпсування або втрати якимсь iншим чином первiсно очiкуваної економiчної вигоди.  

            Станом на 01.01.2012р. залишкова вартiсть векселiв одержаних складає                        

1 536 тис.грн., станом на 31.12.2012р. - 16 979 тис.грн. За 2012  рiк  вартiсть векселiв одержаних  

збiльшилась на  15 443 тис.грн.  

 

 

2.2.2 Дебiторська заборгованiсть. 

 

     Формування у бухгалтерському облiку iнформацiї про дебiторську заборгованiсть та її розкриття у 

фiнансовiй звiтностi здiйснюється на пiдприємствi згiдно з вимогами П(С)БО 10 "Дебiторська 

заборгованiсть".  

     Для облiку сум поточної дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи i послуги 

приймається оцiнка за первiсною вартiстю. 

     Дебiторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги) (первiсна вартiсть)  станом на 31.12.2012р. 

складає 34 908 тис.грн. Безнадiйна дебiторська заборгованiсть, термiн позовної давностi по якiй минув, 

складає 0 тис.грн. 

     Загальна сума дебiторської заборгованостi станом на 31.12.2012р. складає                        358 

730 тис.грн., в тому числi: 

" дебiторська заборгованiсть за товари (роботи,  

   послуги) (чиста реалiзацiйна вартiсть)                                       -  34 908 тис.грн., 

" з бюджетом (ПДВ, податок на прибуток)                       -  19 902 тис.грн., 

" за виданими авансами  (в iншiй поточнiй  

    дебiторськiй заборгованостi)                                                       -  213 494 тис.грн., 

" iнша поточна дебiторська заборгованiсть                       -  90 426 тис.грн. 

 

     До складу статтi балансу "Iнша поточна дебiторська заборгованiсть" станом на 31.12.2012р. 

вiдносяться: 

" Розрахунки за цiннi папери (векселi)                          -   25 069 тис.грн. 

" Поворотна фiнансова допомога                                    -  19 446 тис.грн. 

" Розрахунки за договорами доручення                         -  21 223 тис.грн. 

" Розрахунки за договорами переведення боргу   -   22 151 тис.грн.  

" Iнша поточна дебiторська заборгованiсть                    -  2 537   тис.грн.  

   

Поточнi фiнансовi iнвестицiї   складають 0 тис. грн. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти в нацiональнiй валютi  станом на 31.12.2012р. складають 43 тис. грн. 

 

        До складу статтi балансу "Iншi оборотнi активи" станом на 31.12.2012р. в сумi                5 

490 тис.грн. вiдносяться: 

- податковi зобов'язання з ПДВ - 5 171 тис.грн.; 

- податковий кредит з ПДВ - 319 тис.грн. 

Витрати майбутнiх перiодiв  станом на 31.12.2012р. складають 3 796 тис.грн. 

 

2. Власний капiтал 

 

    Статутний капiтал пiдприємства  в 2012 роцi  складав 24 155 тис.грн.  

     Iнший додатковий капiтал пiдприємства  в 2012 роцi  складав 33 580 тис. грн. 

     Станом на 31.12.2012р. нерозподiленi збитки склали 121 642 тис.грн. Протягом року отримано 

збиткiв у сумi  17 525 тис.грн.   

    Загальний розмiр власного капiталу  станом на 01.01.2012р. складав -  "-"46 382 тис.грн.,  станом на 



31.12.2012р. -  "-"63 907 тис.грн. 

 

3. Зобов'язання 

 

    Облiк зобов'язань на пiдприємствi здiйснюється згiдно з наказом про облiкову полiтику та П(С)БО 11 

"Зобов'язання", вiдповiдно до яких зобов'язання визнається, якщо його оцiнка може бути достовiрно 

визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення. 

Якщо на дату балансу ранiше визнане зобов'язання не пiдлягає погашенню, то його сума включається до 

складу доходу звiтного перiоду.  

 

 

 

 

3.1 Довгостроковi зобов'язання. 

 

    Довгостроковi зобов'язання на пiдприємствi, вiдображенi у балансi у рядку 480, складаються : 

? "Довгостроковi кредити банкiв" ( термiн погашення кредиту згiдно графiку до  30.04.2014р.) - 

199 470 тис.грн.  

 

3.2. Поточнi зобов'язання. 

 

    Поточнi зобов'язання  станом на 31.12.2012р. складають 347 832 тис.грн. : 

" за звiтний рiк короткостроковi кредити банкiв збiльшились на 23 071 тис.грн., та на дату балансу 

складють - 117 376 тис.грн. 

" за звiтний рiк кредиторська заборгованiсть за роботи, товари, послуги збiльшилась на 117 318 

тис.грн., та на дату балансу складає - 134 253 тис.грн. 

" заборгованiсть по авансах отриманих (iншi поточнi зобов'язання) на 31.12.2012р. складає 67 457 

тис.грн.,  

" заборгованiсть перед бюджетом зменшилась на 4 тис.грн. та на 31.12.2012р. складає - 195 тис. 

грн. 

"  iншi поточнi зобов'язання  на 31.12.2012р. складають 24 827 тис.грн., в тому числi: 

- заборгованiсть за договорами купiвлi-продажу цiнних паперiв  - 3 тис.грн.,  

                        - заборгованiсть по профвнескам i медичному страхуванню - 71 тис.грн.,  

- заборгованiсть за договорами надання поворотної фiнансової допомоги - 9 813 тис.грн., 

- iнша заборгованiсть - 64 тис.грн. 

- ПДВ за авансами отриманими - 12 491 тис.грн. 

- заборгованiсть за нарахованими вiдсотками - 2 385 тис.грн. 

" заборгованiсть з оплати працi та зi страхування станом на 31.12.2012р. склала 3 724 тис.грн. 

Заробiтна плата на пiдприємствi сплачується своєчасно, в повному обсязi та  виключно грошима 

вiдповiдно до вимог Закону України "Про оплату працi" та КЗпП.  

 

 

 

Керівник    Мартiянов Павло Федорович 

 

Головний бухгалтер   Пилипенко Вячеслав Анатолiйович 



КОДИ 

Дата 01.01.2013 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 

"Днiпровський завод мiнеральних добрив" 
за ЄДРПОУ 31980517 

Територія Дніпропетровська область, Баглiйський р-н за КОАТУУ 1210436300 

Орган державного 

управління 
  за СПОДУ  

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

 за КОПФГ 233 

Вид економічної 

діяльності 
Виробництво добрив і азотних сполук за КВЕД 20.15 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 

за міжнародними стандартами фінансової звітності  

Одиниця виміру: тис.грн. 

Звіт про фінансові результати 
за 2012 рік 

Форма №2 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За попередній 

період 

1 2 3 4 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
010 425 189 513 424 

Податок на додану вартість 015 ( 29 765 ) ( 45 248 ) 

Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 ) 

 025 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші вирахування з доходу 030 ( 20 761 ) ( 14 471 ) 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) 
035 374 663 453 705 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 357 760 ) ( 387 455 ) 

Валовий прибуток: 

   прибуток 
050 16 903 66 250 

   збиток 055 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні доходи 060 6 997 270 504 

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 

сільськогосподарської діяльності 

061 0 0 

Адміністративні витрати 070 ( 14 609 ) ( 15 899 ) 

Витрати на збут 080 ( 25 518 ) ( 32 643 ) 

Інші операційні витрати 090 ( 9 435 ) ( 270 959 ) 

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів 

сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 

сільськогосподарської діяльності 

091 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансові результати від операційної діяльності: 

   прибуток 
100 0 17 253 

    збиток 105 ( 25 662 ) ( 0 ) 

Доход від участі в капіталі 110 0 0 

Інші фінансові доходи 120 3 5 

Інші доходи (1) 130 47 158 38 753 



Фінансові витрати 140 ( 38 987 ) ( 24 875 ) 

Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 160 ( 37 ) ( 36 507 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності до 

оподаткування: 

   прибуток 

170 0 0 

    збиток 175 ( 17 525 ) ( 5 371 ) 

    у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або 

прибуток від переоцінки необоротних активів та групи 

вибуття у наслідок  припинення діяльності 

176 0 0 

    у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток 

від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у 

наслідок  припинення діяльності 

177 ( 0 ) ( 0 ) 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180  ( 0 ) ( 2 ) 

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185  0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності: 

   прибуток 
190 0 0 

    збиток 195 ( 17 525 ) ( 5 373 ) 

Надзвичайні: 

   доходи 
200 0 0 

    витрати 205 ( 0 ) ( 0 ) 

Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 ) 

Частка меншості 215 0 0 

Чистий: 

   прибуток 
220 0 0 

    збиток 225 ( 17 525 ) ( 5 373 ) 

Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 

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

допомогою 

(131) 0 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За попередній 

період 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 230 91 333 251 524 

Витрати на оплату праці 240 20 586 20 966 

Відрахування на соціальні заходи 250 7 756 7 876 

Амортизація 260 978 1 090 

Інші операційні витрати 270 49 975 51 323 

Разом 280 170 628 332 779 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За попередній 

період 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 300 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 0 0 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
330 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0 

Примітки: 1.1 Облiк доходiв. 

 

   Облiк доходiв здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО 15 "Доходи". Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї 



(товарiв, робiт, послуг) визнається в момент його виникнення незалежно вiд дати надходження грошових 

коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з виготовлення продукцiї та надання 

послуг на дату балансу. Доходи i витрати включаються до Звiту про фiнансовi результати на пiдставi 

принципiв нарахування та вiдповiдностi i вiдображаються в звiтностi того перiоду, до якого вони 

вiднесенi. 

   Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за 2012р. склав 425 189 тис.грн. (з 

ПДВ), в тому числi: 

" дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї - 175 326 тис. грн. (з ПДВ), чистий дохiд  -           148 

283  тис.грн.  

" дохiд вiд реалiзацiї товарiв - 244 606 тис. грн. з ПДВ, чистий дохiд -  242 760 тис.грн.  

" дохiд вiд реалiзацiї послуг - 5 257 тис. грн. з ПДВ, чистий дохiд  - 4 381 тис. грн.  

" вирахування з доходiв за 2012р. - 20 761 тис. грн. (без ПДВ).    

 

 До статтi "Iншi операцiйнi доходи" вiдносяться доходи в сумi 6 997 тис. грн., в тому числi: 

              - дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв (матерiали)  - 2 658 тис. грн. 

              - дохiд вiд операцiйної оренди активiв                                    - 161 тис.грн. 

              - дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi                                  - 514 тис.грн. 

              - iншi доходи операцiйної дiяльностi                                       -  3 664 тис.грн        

     До статтi "Iншi фiнансовi доходи" за 2012р. вiдносяться : 

" отриманi вiдсотки банку за 2012 рiк - 3 тис. грн.  

До статтi "Iншi  доходи" за 2012р. вiдносяться: 

" дохiд за договором прощення боргу в сумi 47 155 тис. грн. 

" дохiд вiд реалiзацiї необоротних активiв в сумi 3 тис. грн. 

  

1.2 Облiк витрат на  виробництво. 

 

        Облiк витрат на пiдприємствi  здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО 16 "Витрати". 

     Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) у 2012 роцi склала                     

357 760 тис.грн., iз них: 

- матерiальнi витрати                    - 91 333 тис.грн.; 

- витрати на  оплату працi                      -  20 586 тис.грн.; 

- вiдрахування на соцiальнi заходи       -  7 756 тис.грн.; 

- амортизацiя                                            - 978 тис.грн.; 

- iншi операцiйнi витрати             -  49 975 тис.грн. 

    До складу статтi "Iншi операцiйнi витрати" Звiту про фiнансовi результати за 2012 рiк вiднесено 

витрати в сумi 9 435 тис. грн., в тому числi : 

" собiвартiсть реалiзованої  iноземної валюти -         1 530 тис.грн. 

" собiвартiсть реалiзованих  запасiв                  -         561  тис. грн. 

" сумнiвнi i безнадiйнi борги                              -        766  тис. грн. 

" втрати вiд операцiйної курсової рiзницi         -         511 тис. грн. 

" визнанi штрафи, пенi                                      -          12 тис. грн.. 

" iншi витрати операцiйної дiяльностi               -         6055 тис. грн.. 

     До складу статтi "Фiнансовi витрати" Звiту про фiнансовi результати за 2012 рiк  вiднесено вiдсотки 

за користування банкiвським кредитом в сумi 38 987 тис.грн. 

     До складу    статтi   "Iншi витрати"    Звiту про фiнансовi результати за 2012 рiк вiднесено 

витрати в сумi 37 тис. грн., в тому числi: 

" списання необоротних активiв                                   - 36 тис.грн. 

" iншi витрати звичайної дiяльностi                              - 1 тис.грн. 

 

 

Керівник    Мартiянов Павло Федорович 

 

Головний бухгалтер   Пилипенко Вячеслав Анатолiйович 



КОДИ 

Дата 31.12.2012 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 

"Днiпровський завод мiнеральних добрив" 
за ЄДРПОУ 31980517 

Територія Дніпропетровська область, Баглiйський р-н за КОАТУУ 1210436300 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

 за КОПФГ 233 

Вид економічної 

діяльності 
Виробництво добрив і азотних сполук за КВЕД 20.15 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 

за міжнародними стандартами фінансової звітності  

Одиниця виміру: тис.грн. 

Звіт про рух грошових коштів 
За 2012 pік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

Стаття Код 
За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

    Надходження від: 
   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 273 602 172 517 

Погашення векселів одержаних 015 0 0 

Покупців і замовників авансів 020 399 570 419 045 

Повернення авансів 030 82 757 118 348 

Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 0 0 

Бюджету податку на додану вартість 040 13 585 35 494 

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових 

платежів) 
045 0 0 

Отримання субсидій, дотацій 050 0 0 

Цільового фінансування 060 0 0 

Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0 

Інші надходження 080 50 419 295 185 

    Витрачання на оплату:    

Товарів (робіт, послуг) 090 ( 115 920 ) ( 247 786 ) 

Авансів 095 ( 354 213 ) ( 428 335 ) 

Повернення авансів 100 ( 251 774 ) ( 98 672 ) 

Працівникам 105 ( 16 676 ) ( 17 037 ) 

Витрат на відрядження 110 ( 0 ) ( 0 ) 

Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 10 ) ( 0 ) 

Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 0 ) ( 1 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 8 724 ) ( 9 155 ) 

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових 

платежів) 
130 ( 6 047 ) ( 4 792 ) 

Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 145 ( 51 571 ) ( 261 191 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 14 998 -26 380 

Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 



Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 14 998 -26 380 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    

Реалізація:    

    фінансових інвестицій 180 0 0 

    необоротних активів 190 3 174 0 

    майнових комплексів 200 0 0 

Отримані:    

    відсотки 210 3 5 

    дивіденди 220 0 0 

Інші надходження 230 0 0 

Придбання:    

    фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 250 ( 892 ) ( 0 ) 

    майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 2 285 5 

Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 2 285 5 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    

Надходження власного капіталу 310 0 0 

Отримані позики 320 209 399 162 031 

Інші надходження 330 0 0 

Погашення позик 340 ( 226 666 ) ( 135 675 ) 

Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 360 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -17 267 26 356 

Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -17 267 26 356 

Чистий рух коштів за звітний період 400 16 -19 

Залишок коштів на початок року 410 27 46 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0 

Залишок коштів на кінець року 430 43 27 

 

Керівник    Мартiянов Павло Федорович 

 

Головний бухгалтер   Пилипенко Вячеслав Анатолiйович 



КОДИ 

Дата  

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Днiпровський завод 

мiнеральних добрив" 
за ЄДРПОУ 31980517 

Територія Дніпропетровська область, Баглiйський р-н за КОАТУУ 1210436300 

Орган державного 

управління 
  за СПОДУ  

Організаційно-прав

ова форма 

господарювання 

 за КОПФГ 233 

Вид економічної 

діяльності 
Виробництво добрив і азотних сполук за КВЕД 20.15 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 

за міжнародними стандартами фінансової звітності  

Одиниця виміру: тис.грн. 

 

Звіт про власний капітал 
за 2012 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття 
Код 

рядка 

Статутний 

капітал 

Пайовий 

капітал 

Додатковий 

вкладений 

капітал 

Інший 

додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподі- 

лений 

прибуток 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Залишок на початок 

року 

010 24 155 0 0 33 580 0 -104 117 0 0 -46 382 

Коригування:           

Зміна облікової 

політики 

020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок 

030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на початок 

року 

050 24 155 0 0 33 580 0 -104 117 0 0 -46 382 

Переоцінка активів:           

Дооцінка основних 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



засобів 

Уцінка основних 

засобів 

070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка 

незавершеного 

будівництва 

080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка 

незавершеного 

будівництва 

090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка 

нематеріальних 

активів 

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка 

нематеріальних 

активів 

110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Чистий прибуток 

(збиток) за звітний 

період 

130 0 0 0 0 0 -17 525 0 0 -17 525 

Розподіл прибутку:           

Виплати власникам 

(дивіденди) 

140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 

прибутку до 

статутного капіталу 

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 

резервного капіталу 

160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:           

Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 
          

Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених акцій 
220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



(часток) 

Анулювання 

викуплений акцій 

(часток) 

230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в 

капіталі 
240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 

номінальної вартості 

акцій 

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 

капіталі: 
          

Списання 

невідшкодованих 

збитків 

260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Безкоштовно 

отримані активи 
270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін в 

капіталі 
290 0 0 0 0 0 -17 525 0 0 -17 525 

Залишок на кінець 

року 
300 24 155 0 0 33 580 0 -121 642 0 0 -63 907 

 

Керівник    Мартiянов Павло Федорович 

 

Головний бухгалтер   Пилипенко Вячеслав Анатолiйович 



КОДИ 

Дата 31.12.2012 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Днiпровський завод 

мiнеральних добрив" 
за ЄДРПОУ 31980517 

Територія Дніпропетровська область, Баглiйський р-н за КОАТУУ 1210436300 

Орган державного 

управління 
  за СПОДУ  

Організаційно-право

ва форма 

господарювання 

 за КОПФГ 233 

Вид економічної 

діяльності 
Виробництво добрив і азотних сполук за КВЕД 20.15 

Одиниця виміру тис.грн. 

 

Примітки до річної фінансової звітності 
за 2012 pік 

Форма №5 

I. Нематеріальні активи 

Код за ДКУД 1801008 

Групи нематеріальних активів 
Код  

рядка 

Залишок на 

початок року 

Надійшло 

за рік 

Переоцінка 

(дооцінка +, уцінка 

-) 

Вибуло за рік 
Нарахова

но 

амортиза

ції за рік 

Втрати 

від 

зменшен

ня 

кориснос

ті за рік 

Інші зміни за рік 
Залишок на кінець 

року 

первісна 

(пероціне

на) 

вартість 

накопи-ч

ена 

аморти-з

ація 

первісної 

(пере-оці

неної 

вартості) 

накопи-ч

еної 

аморти-з

ації 

первісна 

(пере-оці

нена 

вартість) 

накопи-ч

ена 

аморти-з

ація 

первісної 

(пере-оці

неної 

вартості) 

накопи-ч

еної 

аморти-з

ації 

первісна 

(пере-оці

нена 

вартість) 

накопи-ч

ена 

аморти-з

ація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Права користування природними 

ресурсами 

010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права на об'єкти промислової 

властивості 

040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Авторське право та суміжні з ним 

права 

050 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26 

 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші нематеріальні активи 070 225 217 15 0 0 0 0 8 0 0 0 240 225 

Разом 080 251 243 15 0 0 0 0 8 0 0 0 266 251 

Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0 

  вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0 

  вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0 

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0 

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження 

права власності 

(085) 
0 

 

II. Основні засоби 

Групи основних засобів 
Код  

рядка 

Залишок на 

початок року 

Надійш

ло за 

рік 

Переоцінка 

(дооцінка +, 

уцінка -) 

Вибуло за рік 

Нарахова

но 

амортиза

ції за рік 

Втрати 

від 

зменшен

ня 

кориснос

ті 

Інші зміни за рік 
Залишок на 

кінець року 

у тому числі 

одержані за 

фінансовою 

орендою 

передані в 

оперативну 

оренду 

первісн

а 

(пероці

нена) 

вартіст

ь 

знос 

первісно

ї 

(пере-оц

іненої) 

вартості 

зносу 

первісна 

(пере-оц

інена) 

вартість 

знос 

первісн

ої 

(пере-о

ціненої) 

вартост

і 

зносу 

первісн

а 

(пере-о

цінена) 

вартіст

ь 

знос 

первісн

а 

(пере-о

цінена) 

вартість 

знос 

первісн

а 

(пере-о

цінена) 

вартіст

ь 

знос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інвестиційна 

нерухомість 
105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Капітальні витрати на 

поліпшення земель 
110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Будинки, споруди та 

передавальні пристрої 
120 80 761 58 885 333 0 0 242 224 353 0 0 0 80 852 59 014 0 0 0 0 

Машини та обладнання 130 27 427 25 474 102 0 0 1 332 1 307 478 0 0 0 26 197 24 643 0 0 0 0 

Транспортні засоби 140 1 361 1 202 120 0 0 0 0 16 0 0 0 1 481 1 218 0 0 0 0 

Інструменти, прилади, 

інвентар (меблі) 
150 218 128 75 0 0 0 0 36 0 0 0 292 163 0 0 0 0 

Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші основні засоби 180 5 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 0 0 0 0 

Бібліотечні фонди 190 17 17 2 0 0 4 4 2 0 0 0 15 15 0 0 0 0 

Малоцінні необоротні 

матеріальні активи 
200 150 150 84 0 0 6 6 84 0 0 0 228 228 0 0 0 0 

Тимчасові (нетитульні) 

споруди 
210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші необоротні 250 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 



матеріальні активи 

Разом 260 109 939 85 858 722 0 0 1 585 1 542 970 0 0 0 109 076 85 286 0 0 0 0 

 

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження 

права власності 

(261) 
0 

  вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0 

  залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, 

реконструкція тощо) 

(263) 
0 

  первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 19 534 

  основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0 

  первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0 

  залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0 

З рядка 260 графа 5  вартість основних засобів, придбаних за рахунок  цільового фінансування (266) 0 

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0 

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0 

Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0 



III. Капітальні інвестиції 
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року 

1 2 3 4 

Капітальне будівництво 280 41 957 

Придбання (виготовлення) основних засобів 290 571 238 

Придбання (виготовлення) інших необоротних 

матеріальних засобів 
300 71 13 

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 16 2 

Придбання (вирощування) довгострокових 

біологічних активів 
320 0 0 

Інші 330 0 0 

Разом 340 699 1 210 

 
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0 

Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0 

 

IV. Фінансові інвестиції 

Найменування показника Код рядка За рік 
На кінець року 

довгострокові поточні 

1 2 3 4 5 

А. Фінансові інвестиції за методом участі в 

капіталі в: 

асоційовані підприємства 

350 0 0 0 

дочірні підприємства 360 0 0 0 

спільну діяльність 370 0 0 0 

Б. Інші фінансові інвестиції в: 

частки і паї у статутному капіталі інших 

підприємств 

380 0 0 0 

акції 390 0 0 0 

облігації 400 0 0 0 

інші 410 0 0 0 

Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 0 0 

 

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: 

      за собівартістю  

(421) 
0 

      за справедливою вартістю (422) 0 

      за амортизованою вартістю (423) 0 

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: 

      за собівартістю 

(424) 
0 

      за справедливою вартістю (425) 0 

      за амортизованою собівартістю (426) 0 

 

V. Доходи і витрати 
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати 

1 2 3 4 

А. Інші операційні доходи і витрати 

Операційна оренда активів 
440 161 0 

Операційна курсова різниця 450 514 511 

Реалізація інших оборотних активів 460 2 658 560 

Штрафи, пені, неустойки 470 0 12 

Утримання об'єктів житлово-комунального 

соціально-культурного призначення 
480 0 0 

Інші операційні доходи і витрати 490 3 664 8 352 

у тому числі: 

відрахування до резерву сумнівних боргів 
491 X 0 

непродуктивні витрати і втрати 492 X 0 

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за 

інвестиціями в: 

асоційовані підприємства 

500 0 0 



дочірні підприємства 510 0 0 

спільну діяльність 520 0 0 

В. Інші фінансові доходи і витрати 

Дивіденди 
530 0 X 

Проценти 540 X 38 987 

Фінансова оренда активів 550 0 0 

Інші фінансові доходи і витрати 560 3 0 

Г. Інші доходи та витрати 

Реалізація фінансових інвестицій 
570 0 0 

Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0 

Результат оцінки корисності 590 0 0 

Неопераційна курсова різниця 600 0 0 

Безоплатно одержані активи 610 0 X 

Списання необоротних активів 620 X 36 

Інші доходи і витрати 630 47 158 1 

 
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0 

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними 

(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами 

(632) 
0 % 

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції 

основної діяльності 

(633) 
0 

 

VI. Грошові кошти 
Найменування показника Код рядка На кінець року 

1 2 3 

Каса 640 0 

Поточний рахунок у банку 650 43 

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові 

книжки) 
660 0 

Грошові кошти в дорозі 670 0 

Еквіваленти грошових коштів 680 0 

Разом 690 43 

 
З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких 

обмежено 

(691) 
0 

 

VII. Забезпечення і резерви 

Види забезпечень і резервів 
Код 

рядка 

Залишок 

на 

початок 

року 

Збільшення за 

звітний рік 

Викорис-

тано  у 

звітному 

році 

Сторновано 

використан

у суму у 

звітному 

році 

Сума 

очікуваного 

відшкодуванн

я витрат 

іншою 

стороною, що 

врахована при 

оцінці 

забезпечення 

Залишок 

на кінець 

року 
нарахован

о 

(створено) 

додаткові 

відраху-в

ання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Забезпечення на виплату 

відпусток працівникам 
710 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних 

витрат на додаткове пенсійне 

забезпечення 

720 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних 

витрат на виконання 

гарантійних зобов’язань 

730 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних 

витрат на реструктуризацію 
740 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних 750 0 0 0 0 0 0 0 



витрат на виконання 

зобов’язань щодо 

обтяжливих контрактів 

 760 0 0 0 0 0 0 0 

 770 0 0 0 0 0 0 0 

Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0 

Разом 780 0 0 0 0 0 0 0 

 

VIII. Запаси 

Найменування показника 
Код 

рядка 

Балансова 

вартість на 

кінець року 

Переоцінка за рік 

збільшення 

чистої вартості 

реалізації* 

уцінка 

1 2 3 4 5 

Сировина і матеріали 800 10 136 0 0 

Купівельні напівфабрикати та 

комплектуючі вироби  
810 426 0 0 

Паливо 820 89 0 0 

Тара і тарні матеріали 830 313 0 0 

Будівельні матеріали  840 0 0 0 

Запасні частини 850 999 0 0 

Матеріали сільськогосподарського 

призначення 
860 0 0 0 

Поточні біологічні активи 870 0 0 0 

Малоцінні та швидкозношувані 

предмети 
880 104 0 0 

Незавершене виробництво 890 257 0 0 

Готова продукція 900 1 723 0 0 

Товари 910 59 295 0 0 

Разом 920 73 342 0 0 

* Визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" 

 

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: 

      відображених за чистою вартістю 

реалізації  

(921) 

0 

      переданих у переробку (922) 139 

      оформлених в заставу (923) 0 

      переданих на комісію (924) 0 

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 3 318 

Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0 

IX. Дебіторська заборгованість 

Найменування показника 
Код 

рядка 

Всього на 

кінець року 

у т.ч. за строками не погашення  

до 12 

місяців 

від 12 до 18 

місяців 

від 18 до 36 

місяців 

1 2 3 4 5 6 

Дебіторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги 
940 34 908 21 702 10 859 2 347 

Інша поточна дебіторська заборгованість 950 90 426 24 836 65 589 0 

 
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 766 

Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0 

X. Нестачі і втрати від псування цінностей 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Сума 

1 2 3 

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0 

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному 

році 
970 0 

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо 980 0 



винуватців за якими на кінець року не прийнято 

(позабалансовий рахунок 072) 

XI. Будівельні контракти 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Сума 

1 2 3 

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0 

Заборгованість на кінець звітного року:   

 валова замовників 1120 0 

 валова замовникам 1130 0 

 з авансів отриманих 1140 0 

Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0 

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за 

незавершеними будівельними контрактами 
1160 0 

XII. Податок на прибуток 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Сума 

1 2 3 

Поточний податок на прибуток 1210 0 

Відстрочені податкові активи: 

 на початок звітного року 
1220 0 

 на кінець звітного року 1225 0 

Відстрочені податкові зобов’язання: 

 на початок звітного року 
1230 0 

 на кінець звітного року 1235 0 

Включено до Звіту про фінансові результати - 

усього 
1240 0 

 у тому числі: 

     поточний податок на прибуток 
1241 0 

     зменшення (збільшення) відстрочених  

     податкових активів 
1242 0 

     збільшення (зменшення) відстрочених 

     податкових зобов’язань 
1243 0 

Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0 

 у тому числі: 

     поточний податок на прибуток 
1251 0 

     зменшення (збільшення) відстрочених 

     податкових активів 
1252 0 

     збільшення (зменшення) відстрочених 

     податкових зобов’язань 
1253 0 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Сума 

1 2 3 

Нараховано за звітний рік 1300 978 

Використано за рік - усього 1310 0 

в тому числі на: 

 будівництво об’єктів 
1311 0 

 придбання (виготовлення) та поліпшення  

 основних засобів 
1312 0 

 з них машини та обладнання 1313 0 

 придбання (створення) нематеріальних  

 активів 
1314 0 

 погашення отриманих на капітальні  

 інвестиції позик 
1315 0 

 1316 0 

 1317 0 

 



XIV. Біологічні активи 

Групи біологічних активів 
Код 

рядка 

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю 

залишок на 

початок року 

надійшл

о за рік 

вибуло за рік нарахов

ано 

амортиз

ації за 

рік 

втрати 

від 

зменше

ння 

корисно

сті 

вигоди 

від 

відновл

ення 

корисно

сті 

залишок на 

кінець року залишок 

на 

початок 

року 

надійшл

о за рік 

зміни 

вартості 

за рік 

вибуло 

за рік 

залишок 

на 

кінець 

року 
первісна 

вартість 

накопич

ена 

амортиз

ація 

первісна 

вартість 

накопич

ена 

амортиз

ація 

первісна 

вартість 

накопич

ена 

амортиз

ація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Довгострокові біологічні активи - 

усього 

в тому числі: 

1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   інші довгострокові біологічні 

активи 

1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Поточні біологічні активи - усього 

в тому числі: 

1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

   тварини на вирощуванні та 

відгодівлі 

1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

   біологічні активи в стані 

біологічних перетворень (крім тварин 

на вирощуванні та відгодівлі) 

1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

 1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

   інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового 

фінансування 

(1431) 
0 

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна 

вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених 

унаслідок надзвичайних подій 

(1432) 

0 

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують 

передбачені законодавством обмеження права власності 

(1433) 
0 

 

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів 

Найменування показника 
Код  

рядка 

Вартість 

первісного 

визнання 

Витрати, 

пов'язані з 

біологічними 

перетворення

ми 

Результат від первісного 

визнання 

Уцінка 
Виручка від 

реалізації 

Собівартість 

реалізації 

Фінансовий результат 

(прибуток +, збиток -) від 

дохід витрати реалізації 

первісного 

визнання та 

реалізації 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Продукція та додаткові біологічні 

активи рослинництва - усього 

1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

у тому числі:           

зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

з них: 

    пшениця 

1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   додаткові біологічні активи 

рослинництва 

1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

Продукція та додаткові біологічні 

активи тваринництва - усього 

1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

у тому числі:           

приріст живої маси - усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

з нього: 

    великої рогатої худоби 

1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   додаткові біологічні активи 

тваринництва 

1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

 1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

Сільськогосподарська продукція та 

додаткові біологічні активи - разом 

1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

 

Керівник    Мартiянов Павло Федорович 

 

Головний бухгалтер   Пилипенко Вячеслав Анатолiйович 

 


