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

Прикуп Володимир Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСIННЄВИЙ ЗАВОД"

1.2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

1.3. Місцезнаходження

УКРАЇНА, Черкаська область, Шполянський, с. Лебедин, 20635, вул. Заводська,17

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

00388932

1.5. Міжміський код та телефон, факс

(04741) 2-68-34, (04741) 2-68-34

1.6. Електронна поштова адреса

sof@lnz.com.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

23.04.2013
(дата)

2.2. Річна інформаця опублікована у
№ 79 (3629), "Бюлетень.Цiннi Папери України"

25.04.2013

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.lnz.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)

ЗМІСТ
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 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

X

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного 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
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

X

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими
здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки
Данi про вiдсутнiсть iнформацiї у рiчнiй звiтностi: Iнформацiя про рейтингове агентство: рейтингування не вiдбувалося.
Iнформацiя про дивiденди: Дивiденди у 2012 роцi не нараховувалися та не виплачувалися. Iнформацiя про облiгацiї
емiтента: Протягом звiтного року процентнi облiгацiї, дисконтнi облiгацiї та цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї не випускалися
та не реєструвалися. Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види лiцензiї - дiяльнiсть товариства не пiдлягає
лiцензуванню. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом: Товариство, крiм простих iменних акцiй, iншi iменнi
цiннi папери не реєструвало. Акцiї на торгiвельнiй бiржi не продавалися та до лiстингу не включенi. Iнформацiя про викуп
власних акцiй: Протягом звiтного року викуп власних акцiй не вiдбувався. Iнформацiя про гарантiї третьої особи: Гарантiї
третьої особи не надавалися, випуску боргових цiнних паперiв не проводилось, гарант вiдсутнiй. Iнформацiя про випуски
iпотечних облiгацiй: випуск iпотечних облiгацiй не вiдбувався. Iнформацiя про органи управлiння емiтента: органами
управлiння товариства є загальнi збори акцiонерiв, правлiння, наглядова рада, ревiзiйна комiсiя. Iнформацiя щодо
особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникла на протязi звiтного року: особливої iнформацiї та
iнформацiї про iпотечнi цiннi папери не виникали на протязi звiтного року Iнформацiя щодо належностi емiтента до будьяких об'єднань пiдприємств: товариство не входить до асоцiацiй, корпорацiй, консорцiумiв, концернiв та iнших об'єднань.
Iнформацiя щодо кiлькостi виданих сертифiкатiв : Загальними зборами акцiонерiв вiд 01.08.2010 р Прийняте рiшення
Перевести випуск iменних акцiй Товариства документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування; В
iнформацiї про випускi акцiй для свiдоцтв про реєстрацiю випускiв акцiй № 39/1/94 i № 258/1 не вказано форму випуску
акцiй. Форма скасованих випускiв акцiй з реєстрацiйними № 39/1/94 i № 258/1 - паперова.

Основні відомості про емітента
1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
1.1. Повне найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСIННЄВИЙ
ЗАВОД"

1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПАТ "ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСIННЄВИЙ ЗАВОД"

1.3. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

1.4. Поштовий індекс

20635

1.5. Область, район

Черкаська область, Шполянський

1.6. Населений пункт

с. Лебедин

1.7. Вулиця, будинок

вул. Заводська,17

2. Інформація про державну реєстрацію емітента
2.1. Серія і номер свідоцтва

ААБ № 266249

2.2. Дата державної реєстрації

04.11.1994

2.3. Орган, що видав свідоцтво

Шполянська районна державна адмiнiстрацiя Черкаської областi
Державний реєстратор Кiльченко С.М.

2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

12045340

2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

12045340

3. Банки, що обслуговують емітента
3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), Черкаська обласна дирекцiя АТ "Райфайзен Банк Аваль"
який обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті
3.2. МФО банку

380805

3.3. Поточний рахунок

26003702769623

3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), Черкаська обласна дирекцiя АТ "Райфайзен Банк Аваль"
який обслуговує емітента за поточним рахунком у
іноземній валюті
3.5. МФО банку

380805

3.6. Поточний рахунок

26003702769623

4. Основні види діяльності
Код за КВЕД

Найменування

01.64

ОБРОБЛЕННЯ НАСIННЯ ДЛЯ ВIДТВОРЕННЯ

01.61

ДОПОМIЖНА ДIЯЛЬНIСТЬ У РОСЛИННИЦТВI

46.21

ОПТОВА ТОРГIВЛЯ ЗЕРНОМ, НЕОБРОБЛЕНИМ ТЮТЮНОМ, НАСIННЯМ I КОРМАМИ ДЛЯ ТВАРИН

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

Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
Найменування об’єднання

Місцезнаходження об’єднання

Інформація про рейтингове агентство
Найменування
рейтингового
агентства

Ознака рейтингового
агентства (уповноважене,
міжнародне)

Дата визначення або поновлення
рейтингової оцінки емітента або
цінних паперів емітента

Рівень кредитного рейтингу
емітента або цінних паперів
емітента

1

2

3

4

Інформація про органи управління емітента

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)
Найменування юридичної
особи засновника та/або
учасника
Регiональне вiддiлення Фонду
державного майна України по
Черкаськiй областi

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи

Усього

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника
21368158

Місцезнаходження

Україна, Черкаська область,
Соснiвський, 18000, Черкаси, б-р
Шевченко,185

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

Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або
учаснику (від загальної кількості)
0

Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або
учаснику (від загальної кількості)
0

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за 2012 рiк становить 113 осiб.
Позаштатних працiвникiв та осiб, якi працювали за сумiсництвом у 2012 роцi 0 осiб.
Працiвникiв, якi працювали у 2012 роцi на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) не було.
Фонд оплати працi за 2012 рiк - 1646 тис.грн.
Фонд оплати працi збiльшився порiвняно з попереднiм роком на 244 тис.грн. Збiльшення розмiру фонду оплати працi
вiдносно попереднього року пов'язане з збiльшенням заробiтної плати працiвникiв.
Кадрова програма емiтента спрямована на пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв, та забезпечення її вiдповiдностi
операцiйним потребам.

Інформація про посадових осіб емітента
Посада

Голова правлiння

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

Прикуп Володимир Миколайович

Паспортні дані фізичної особи (серія, НС, 730633, 30.12.1999, Шполянським РВУМВС України в Черкаськiй областi
номер, дата видачі, орган, який
видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
Рік народження**

1970

Освіта**

Вища.Київський МАУП

Стаж керівної роботи (років)**

10

Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

Попереднi посади: вчитель iсторiї зош №2, ВАТ "Лебединський насiннєвий завод"
юрисконсульт, приватний пiдприємець, член правлiння ВАТ "Лебединський
насiннєвий завод".

Опис

Голова Правлiння Товариства має право: - Дiяти без довiреностi вiд iменi Товариства,
представляти Товариство без довiреностi у вiдносинах з усiма без винятку органами
державної влади та мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами,
органiзацiями всiх форм власностi, а також у вiдносинах з фiзичними та юридичними
особами. - Вчиняти вiд iменi Товариства правочини та укладати (пiдписувати) вiд iменi
Товариства будь-якi договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змiсту та суми
договорiв (правочинiв, угод), якi встановленi цим Статутом та внутрiшнiми
документами Товариства. - З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та
внутрiшнiми документами Товариства, виступати розпорядником коштiв та майна
Товариства. - Видавати довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi
Товариства. - Приймати на роботу та звiльняти працiвникiв Товариства, застосовувати
до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу
компетенцiї, права i вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства; приймати будь-якi iншi
кадровi рiшення (в тому числi стосовно переведення) щодо працiвникiв Товариства;
укладати вiд iменi Товариства трудовi договори з керiвниками фiлiй та представництв.
- Видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенцiї, встановлювати
внутрiшнiй режим роботи в Товариствi, давати вказiвки, що є обов'язковими до
виконання всiма пiдроздiлами та штатними працiвниками Товариства, а також
керiвниками фiлiй та представництв. - У випадку набуття Товариством корпоративних
прав або часток (паїв, акцiй) у статутному капiталi iнших юридичних осiб вiд iменi
Товариства приймати участь в органах управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. у
вищих органах управлiння), вiд iменi Товариства голосувати (приймати участь у
голосуваннi) щодо питань, якi розглядаються органами управлiння таких юридичних
осiб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутiв таких юридичних осiб), вiд iменi
Товариства пiдписувати статути таких юридичних осiб, а також пiдписувати вiд iменi
Товариства заяви про вихiд зi складу учасникiв таких юридичних осiб. Посадова особа
отримувала вiд Товариства винагороду у виглядi заробтної плати у розмiрi вiдповiдно
до штатного розпису i не надала згоди на розголошення отриманої винагороди.
Посадова особа iнших посад не обiймає. Посадовi особи товариства непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

Посада

Член правлiння

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Сiдлецький Михайло Леонiдович
особи або повне найменування
юридичної особи
Паспортні дані фізичної особи
НС, 546390, 12.12.1998, Шполянським РВУМВС України в Черкаськiй областi
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи
Рік народження**

1973

Освіта**

Вища. Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi

Стаж керівної роботи (років)**

15

Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

ВАТ "Лебедиський насiневий завод" -iнженер вiддiлу маркетингу; замiсник директора
по комерцiйних питаннях, член наглядової ради, голова правлiння

Опис

До компетенцiї Правлiння належить: - Надання згоди на вчинення (укладення) вiд iменi
Товариства правочинiв (у т.ч. договорiв, угод, попереднiх договорiв): - Надання згоди
на списання майна Товариства; - Визначення основних напрямкiв дiяльностi фiлiй та
представництв, затвердження їхнiх рiчних планiв та звiтiв про виконання цих планiв; Надання вiд iменi Товариства згоди на вчинення (укладення) дочiрнiми
пiдприємствами (товариствами) Товариства таких правочинiв (у т.ч. договорiв, угод,
попереднiх договорiв): - Затвердження вiд iменi Товариства документiв, якi пов'язанi з
дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств (крiм статутiв дочiрнiх пiдприємств), в межах
компетенцiї, передбаченої цим Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств; Затвердження вiд iменi Товариства передавальних актiв (балансiв) та/або розподiльчих
(розподiльних) актiв (балансiв) та/або лiквiдацiйних актiв (балансiв) дочiрнiх
пiдприємств та iнших юридичних осiб, якi припиняються та частками (акцiями, паями) у
статутному капiталi яких володiє Товариство; - Прийняття рiшень з iнших питань, що
пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств, в межах компетенцiї, передбаченої цим
Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств; - Затвердження штатного розпису та фонду
оплати працi працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв вiдповiдно до
затверджених Наглядовою радою принципiв органiзацiйно- управлiнської структури
Товариства; - Прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на
роботу, звiльнення, переведення) щодо керiвникiв фiлiй та представництв, визначення
умов оплати працi керiвникiв фiлiй чи представництв Товариства;Затвердження
документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю фiлiй та представництв Товариства (крiм
положень про фiлiї та представництва Товариства) в межах компетенцiї, передбаченої
цим Статутом та положеннями про фiлiї та представництва; - Затвердження перелiку
майна, яке передається фiлiям (представництвам), прийняття рiшення про повернення
майна Товариства, яке передано фiлiям, представництвам чи набуто їхнiми
керiвниками для Товариства; - Формування поточних планiв дiяльностi Товариства,
включаючи фiнансовi та виробничi питання; - Розробка та подання на розгляд
трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення
виконання Товариством обов'язкiв, взятих на себе згiдно з умовами колективного
договору; - Вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю
Товариства i вiднесенi до його компетенцiї чинним законодавством, статутом чи
внутрiшнiми документами Товариства, а також питань, якi не входять в сферу
компетенцiї Наглядової ради та Загальних зборiв. Питання, що належать до виключної
компетенцiї Правлiння, не можуть бути переданi на одноособовий розгляд головi
Правлiння. Посадова особа отримувала вiд Товариства винагороду у виглядi заробiтної
плати у розмiрi вiдповiдно до штатного розпису i не надала згоди на розголошення
отриманої винагороди. Посадова особа iнших посад не обiймає. Посадовi особи
товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

Посада

Член правлiння

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Гороль Сергiй Михайлович
особи або повне найменування
юридичної особи
Паспортні дані фізичної особи
НС, 175794, 09.10.1996, Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй областi
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи
Рік народження**

1964

Освіта**

Вища, Київський державний унiверситет iм. Шнвченка

Стаж керівної роботи (років)**

3

Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

Завод "Iмпульс" - монтажник радiоапаратури та приладiв, слюсар збiрник, служба в
лавах ВА, Фонд комунального майна - юрист, Черкаське вiддiлення АКАПбанку
"Україна" - юрист-консультант, АТ "Український iнвестицiйний банк" - юрисконсульт,
завiдуючий юридичним сектором, ЧОД ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" - головний
юрисконсульт, ТОВ "ЛНЗ" - начальник юридичного вiддiлу.

Опис

До компетенцiї Правлiння належить: - Надання згоди на вчинення (укладення) вiд iменi
Товариства правочинiв (у т.ч. договорiв, угод, попереднiх договорiв): - Надання згоди
на списання майна Товариства; - Визначення основних напрямкiв дiяльностi фiлiй та
представництв, затвердження їхнiх рiчних планiв та звiтiв про виконання цих планiв; Надання вiд iменi Товариства згоди на вчинення (укладення) дочiрнiми
пiдприємствами (товариствами) Товариства таких правочинiв (у т.ч. договорiв, угод,
попереднiх договорiв): - Затвердження вiд iменi Товариства документiв, якi пов'язанi з
дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств (крiм статутiв дочiрнiх пiдприємств), в межах
компетенцiї, передбаченої цим Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств; Затвердження вiд iменi Товариства передавальних актiв (балансiв) та/або розподiльчих
(розподiльних) актiв (балансiв) та/або лiквiдацiйних актiв (балансiв) дочiрнiх
пiдприємств та iнших юридичних осiб, якi припиняються та частками (акцiями, паями) у
статутному капiталi яких володiє Товариство; - Прийняття рiшень з iнших питань, що
пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств, в межах компетенцiї, передбаченої цим
Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств; - Затвердження штатного розпису та фонду
оплати працi працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв вiдповiдно до
затверджених Наглядовою радою принципiв органiзацiйно- управлiнської структури
Товариства; - Прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на
роботу, звiльнення, переведення) щодо керiвникiв фiлiй та представництв, визначення
умов оплати працi керiвникiв фiлiй чи представництв Товариства;Затвердження
документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю фiлiй та представництв Товариства (крiм
положень про фiлiї та представництва Товариства) в межах компетенцiї, передбаченої
цим Статутом та положеннями про фiлiї та представництва; - Затвердження перелiку
майна, яке передається фiлiям (представництвам), прийняття рiшення про повернення
майна Товариства, яке передано фiлiям, представництвам чи набуто їхнiми
керiвниками для Товариства; - Формування поточних планiв дiяльностi Товариства,
включаючи фiнансовi та виробничi питання; - Розробка та подання на розгляд
трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення
виконання Товариством обов'язкiв, взятих на себе згiдно з умовами колективного
договору; - Вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю
Товариства i вiднесенi до його компетенцiї чинним законодавством, статутом чи
внутрiшнiми документами Товариства, а також питань, якi не входять в сферу
компетенцiї Наглядової ради та Загальних зборiв. Питання, що належать до виключної
компетенцiї Правлiння, не можуть бути переданi на одноособовий розгляд головi
Правлiння. Посадова особа отримувала вiд Товариства винагороду у виглядi заробiтної

плати у розмiрi вiдповiдно до штатного розпису i не надала згоди на розголошення
отриманої винагороди. Посадова особа iнших посад не обiймає. Посадовi особи
товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
Посадова особа отримувала вiд Товариства винагороду у виглядi заробiтної плати у
розмiрi вiдповiдно до штатного розпису i не надала згоди на розголошення отриманої
винагороди. Посадова особа iнших посад не обiймає. Посадовi особи товариства
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

Посада

Член правлiння

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Ковтун Вадим Володимирович
особи або повне найменування
юридичної особи
Паспортні дані фізичної особи
НС, 517813, 12.08.1998, Соснiвським РВУМВС України в Черкаськiй областi
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи
Рік народження**

1972

Освіта**

Вища . Черкаський iнститут управлiння олiк i аудит

Стаж керівної роботи (років)**

3

Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

АТ "Укрiнбанк" - спецiалiст, головний фахiвець, провiдний бухгалтер; ЧОД ВАТ
"Райффайзен Банк Аваль"- головний економiс, начальник вiддiлу, заступник директора
; ТОВ "ЛНЗ"- комерцiйний директор

Опис

До компетенцiї Правлiння належить: - Надання згоди на вчинення (укладення) вiд iменi
Товариства правочинiв (у т.ч. договорiв, угод, попереднiх договорiв): - Надання згоди
на списання майна Товариства; - Визначення основних напрямкiв дiяльностi фiлiй та
представництв, затвердження їхнiх рiчних планiв та звiтiв про виконання цих планiв; Надання вiд iменi Товариства згоди на вчинення (укладення) дочiрнiми
пiдприємствами (товариствами) Товариства таких правочинiв (у т.ч. договорiв, угод,
попереднiх договорiв): - Затвердження вiд iменi Товариства документiв, якi пов'язанi з
дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств (крiм статутiв дочiрнiх пiдприємств), в межах
компетенцiї, передбаченої цим Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств; Затвердження вiд iменi Товариства передавальних актiв (балансiв) та/або розподiльчих
(розподiльних) актiв (балансiв) та/або лiквiдацiйних актiв (балансiв) дочiрнiх
пiдприємств та iнших юридичних осiб, якi припиняються та частками (акцiями, паями) у
статутному капiталi яких володiє Товариство; - Прийняття рiшень з iнших питань, що
пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств, в межах компетенцiї, передбаченої цим
Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств; - Затвердження штатного розпису та фонду
оплати працi працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв вiдповiдно до
затверджених Наглядовою радою принципiв органiзацiйно- управлiнської структури
Товариства; - Прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на
роботу, звiльнення, переведення) щодо керiвникiв фiлiй та представництв, визначення
умов оплати працi керiвникiв фiлiй чи представництв Товариства;Затвердження
документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю фiлiй та представництв Товариства (крiм
положень про фiлiї та представництва Товариства) в межах компетенцiї, передбаченої
цим Статутом та положеннями про фiлiї та представництва; - Затвердження перелiку
майна, яке передається фiлiям (представництвам), прийняття рiшення про повернення
майна Товариства, яке передано фiлiям, представництвам чи набуто їхнiми
керiвниками для Товариства; - Формування поточних планiв дiяльностi Товариства,
включаючи фiнансовi та виробничi питання; - Розробка та подання на розгляд

трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення
виконання Товариством обов'язкiв, взятих на себе згiдно з умовами колективного
договору; - Вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю
Товариства i вiднесенi до його компетенцiї чинним законодавством, статутом чи
внутрiшнiми документами Товариства, а також питань, якi не входять в сферу
компетенцiї Наглядової ради та Загальних зборiв. Питання, що належать до виключної
компетенцiї Правлiння, не можуть бути переданi на одноособовий розгляд головi
Правлiння. Посадова особа отримувала вiд Товариства винагороду у виглядi заробiтної
плати у розмiрi вiдповiдно до штатного розпису i не надала згоди на розголошення
отриманої винагороди. Посадова особа iнших посад не обiймає. Посадовi особи
товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
Посадова особа отримувала вiд Товариства винагороду у виглядi заробiтної плати у
розмiрi вiдповiдно до штатного розпису i не надала згоди на розголошення отриманої
винагороди. Посадова особа iнших посад не обiймає. Змiн в персональному складi
щодо даної посадової особи в звiтному перiодi не вiдбулось.Посадовi особи товариства
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

Посада

Член правлiння, головний бухгалтер

Прізвище, ім'я, по батькові
Мельник Євдокiя Вiкторiвна
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
Паспортні дані фізичної особи
НС, 528570, 19.11.1998, Шполянським РВУМВС України в Черкаськiй областi
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
Рік народження**

1956

Освіта**

Чигиринський сiльськогосподарський технiкум

Стаж керівної роботи (років)**

25

Найменування підприємства та 1.Шполянське АТП - 17252,-замiсник гол. бухгалтера. Шполянське РТП-старший бухгалтер.
попередня посада, яку займав** ВАТ "Лебединський насiневий завод" - головний бухгалтер.
Опис

Забезпечує ведення бухгалтерського облiку з дотриманням єдиних методологiчних засад,
установлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi"
з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiй оброблення облiкових
даних. Очолює роботу з пiдготовки та прийняття робочого плану рахункiв. Здiйснює
контроль за дотриманням порядку оформлення первинних документiв. Вiдображення на
рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Забезпечує складання на
основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства та її подання в
установленi строки користувача. Забезпечує складання статистичної звiтностi, подання її в
установленому порядку до вiдповiдних органiв. За погодженням iз директором
пiдприємства забезпечує перерахування податкiв та зборiв , соцiальних внескiв,
проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договорних зобов'язань.
Здiйснює контроль за веденням касових операцiй. Забезпечує збереження оброблених
документiв. Органiзовує проведення iнвентаризацiї. Має право: Представляти iнтереси
пiдприємства у взаємовiдносинах з iншими органiзацiями та органами влади в межах
своєї компитенцiї. Виносити на розгляд керiвника прпозицiї щодо полiпшення роботи
пiдприємства . Брати участь у пiдготовцi наказiв,iнструкцiй,вказiвок,договорiв та iнших
документiв пов'язаних з роботою пiдприємства. У межах своєї компетенцiї пiдписувати та
вiзувати документи. Посадова особа отримувала вiд Товариства винагороду у виглядi

заробiтної плати у розмiрi вiдповiдно до штатного розпису i не надавала згоди на
розголошення суми отриманої винагороди, Посадова особа не працює за сумiсництвом. В
звiтному роцi бухгалтер не змiнювався.Посадова особа товариства непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн в персональному складi щодо даної
посадової особи в звiтному перiодi не вiдбулось.

Посада

Член правлiння

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Щербина Сергiй Сергiйович
особи або повне найменування
юридичної особи
Паспортні дані фізичної особи
НС, 349627, 22.10.1997, Звенигородським РВ УМВС України в Черкаськiй областi
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи
Рік народження**

1981

Освіта**

Вища. Нацiональний унiверситет внутрiшнiх справ м. Київ

Стаж керівної роботи (років)**

3

Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

служба в лавах ВА, ЧОД ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" - провiдний економiст, головний
економiст, начальник вiддiлу, ТОВ "ЛНЗ" - фiнансовий директор.

Опис

До компетенцiї Правлiння належить: - Надання згоди на вчинення (укладення) вiд iменi
Товариства правочинiв (у т.ч. договорiв, угод, попереднiх договорiв): - Надання згоди
на списання майна Товариства; - Визначення основних напрямкiв дiяльностi фiлiй та
представництв, затвердження їхнiх рiчних планiв та звiтiв про виконання цих планiв; Надання вiд iменi Товариства згоди на вчинення (укладення) дочiрнiми
пiдприємствами (товариствами) Товариства таких правочинiв (у т.ч. договорiв, угод,
попереднiх договорiв): - Затвердження вiд iменi Товариства документiв, якi пов'язанi з
дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств (крiм статутiв дочiрнiх пiдприємств), в межах
компетенцiї, передбаченої цим Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств; Затвердження вiд iменi Товариства передавальних актiв (балансiв) та/або розподiльчих
(розподiльних) актiв (балансiв) та/або лiквiдацiйних актiв (балансiв) дочiрнiх
пiдприємств та iнших юридичних осiб, якi припиняються та частками (акцiями, паями) у
статутному капiталi яких володiє Товариство; - Прийняття рiшень з iнших питань, що
пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств, в межах компетенцiї, передбаченої цим
Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств; - Затвердження штатного розпису та фонду
оплати працi працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв вiдповiдно до
затверджених Наглядовою радою принципiв органiзацiйно- управлiнської структури
Товариства; - Прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на
роботу, звiльнення, переведення) щодо керiвникiв фiлiй та представництв, визначення
умов оплати працi керiвникiв фiлiй чи представництв Товариства;Затвердження
документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю фiлiй та представництв Товариства (крiм
положень про фiлiї та представництва Товариства) в межах компетенцiї, передбаченої
цим Статутом та положеннями про фiлiї та представництва; - Затвердження перелiку
майна, яке передається фiлiям (представництвам), прийняття рiшення про повернення
майна Товариства, яке передано фiлiям, представництвам чи набуто їхнiми
керiвниками для Товариства; - Формування поточних планiв дiяльностi Товариства,
включаючи фiнансовi та виробничi питання; - Розробка та подання на розгляд
трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення
виконання Товариством обов'язкiв, взятих на себе згiдно з умовами колективного
договору; - Вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю

Товариства i вiднесенi до його компетенцiї чинним законодавством, статутом чи
внутрiшнiми документами Товариства, а також питань, якi не входять в сферу
компетенцiї Наглядової ради та Загальних зборiв. Питання, що належать до виключної
компетенцiї Правлiння, не можуть бути переданi на одноособовий розгляд головi
Правлiння. Посадова особа отримувала вiд Товариства винагороду у виглядi заробiтної
плати у розмiрi вiдповiдно до штатного розпису i не надала згоди на розголошення
отриманої винагороди. Посадова особа iнших посад не обiймає. Посадовi особи
товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
Посадова особа отримувала вiд Товариства винагороду у виглядi заробiтної плати у
розмiрi вiдповiдно до штатного розпису i не надала згоди на розголошення отриманої
винагороди. Посадова особа iнших посад не обiймає. Змiн в персональному складi
щодо даної посадової особи в звiтному перiодi не вiдбулось.Посадовi особи товариства
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

Посада

Голова ревiзiйної комiсiї

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

Малик Зоя Павлiвна

Паспортні дані фізичної особи (серія, НС, 070932, 21.12.1995, Шполянським РВУМВС України в Черкаськiй областi
номер, дата видачі, орган, який
видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
Рік народження**

1957

Освіта**

вища - Київський Полiтехнiчний iнститут

Стаж керівної роботи (років)**

35

Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

ВАТ "Лебединський насiнєвий завод" - заступник головного технолога, Голова
ревiзiйної комiсiї.

Опис

Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства
за результатами фiнансового року. Правлiння забезпечує членам Ревiзiйної комiсiї
доступ до iнформацiї в межах, передбачених Статутом. За пiдсумками перевiрки
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року
Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження
достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод та про
факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської
дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та
подання звiтностi. Посадова особа не отримувала вiд Товариства винагороду нi в
грошовому нi в натуральному виглядi.Посадова особа iнших посад не обiймає.
Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не мають.

Посада

Голова наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Кравченко Дмитро Вiкторович
особи або повне найменування
юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, НС, 081151, 14.07.1995, Шполянським РВУМВС України в Черкаськiй областi
номер, дата видачі, орган, який
видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
Рік народження**

1974

Освіта**

Вища, Київська сiльськогосподарська академiя

Стаж керівної роботи (років)**

10

Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

ВАТ "Лебединський насiннєвий завод" - голова вiддiлу маркетингу, голова правлiння

Опис

Голова Наглядової ради Товариства органiзовує її роботу, скликає засiдання
Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання
секретаря Загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi законом та
Статутом Товариства. Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою Голови
Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засiдання Наглядової ради
проводяться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на квартал. Засiдання
Наглядової ради веде її Голова або один iз членiв Наглядової ради, який тимчасово
виконує обов'язки Голови Наглядової ради. Рiшення Наглядової ради приймається
колегiально, простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у
засiданнi та мають право голосу. Рiшення Наглядової ради є обов'язковими до
виконання членами Наглядової ради, Головою та членами Правлiння, усiма
пiдроздiлами та працiвниками Товариства, керiвниками дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та
представництв Товариства. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової
ради має один голос. У разi рiвного розподiлу голосiв членiв Наглядової ради пiд час
прийняття рiшень право вирiшального голосу належить Головi Наглядової ради.
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства,
i в межах своєї компетенцiї, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює
дiяльнiсть Правлiння. До моменту призначення обiймав посади на ВАТ "Лебединський
насiннєвий завод" голова вiддiлу маркетингу, голова правлiння. Обрано строком на 3
роки. Голова наглядової ради не отримує винагороду вiд Товариства нi в
натуральному нi в грошовому виразi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. По сумiсництву працює на СТОВ "ЛНЗ-Агро",яке знаходиться за
адресою: Черкаська обл, Шполянський р-н, с.Лебедин.

Посада

Член наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Кравченко Валентина Iванiвна
особи або повне найменування
юридичної особи
Паспортні дані фізичної особи (серія, НС, 868083, 04.08.2000, Шполянським РВУМВС України в Черкаськiй областi
номер, дата видачі, орган, який
видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
Рік народження**

1950

Освіта**

Вища, Полтавський педагогiчний iнститут

Стаж керівної роботи (років)**

4

Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

Лебединська ЗОШ №1 - вчитель iсторiї

Опис

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: - Затвердження в межах своєї
компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства,
за винятком положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну
комiсiю; - Прийняття рiшення про проведення рiчних (чергових) або позачергових
Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених
законом; пiдготовка порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття
рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного,
крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; - Прийняття рiшення про
продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - Прийняття рiшення про розмiщення
Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв
вартостi активiв Товариства; - Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством
iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних
паперiв) у випадках, передбачених законом; - Обрання та припинення повноважень
Голови та членiв Правлiння Товариства. Прийняття рiшення про вiдсторонення голови
та членiв Правлiння Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка
тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння Товариства; Затвердження умов договорiв (контрактiв), якi укладатимуться з Головою та членами
Правлiння, встановлення розмiру їхньої винагороди; - Обрання реєстрацiйної комiсiї,
за винятком випадкiв, встановлених законом, обрання (призначення) головуючого та
секретаря Загальних зборiв; - Обрання аудитора (аудиторiв) 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; - Визначення дати складення перелiку
акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв, та дати
складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах
вiдповiдно до Статуту Товариства; - Вирiшення питань про участь Товариства у
промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування
(створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю)
Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств (товариств)), про
здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про
затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (товариств)
та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє
Товариство, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших
вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства, про затвердження положень про
фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли Товариства; Вирiшення питань, передбачених законом, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу
або перетворення Товариства; - Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв
у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд
10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
Товариства; - 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
(оцiнювачiв) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з
ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - Прийняття рiшення про обрання
(замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - Надсилання
пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами,
що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до закону; Прийняття рiшення про запровадження в Товариствi посади внутрiшнього аудитора
(створення служби внутрiшнього аудиту); - Обрання та звiльнення (припинення
повноважень) корпоративного секретаря Товариства (у разi введення такої посади); Утворення комiтетiв Наглядової ради та затвердження перелiку питань, якi
передаються їм для вивчення та пiдготовки; - У випадках, передбачених законом,
прийняття рiшення про вчинення або вiдмову вiд вчинення Товариством правочину,
щодо якого є заiнтересованiсть; - Затвердження порядку використання коштiв
Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом; -

Визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв
розвитку Товариства; - Затвердження принципiв органiзацiйно-управлiнської структури
Товариства; - Надання згоди на вчинення (укладення) вiд iменi Товариства правочинiв
(у т.ч. договорiв, угод, попереднiх договорiв) - Визначення складу та обсягу
вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про
дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення;
- Здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй
та представництв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської
дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв чинному
законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочiрнiх пiдприємств,
положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам,
процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за
дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України; - Вирiшення питань
про участь дочiрнiх пiдприємств Товариства у промислово- фiнансових групах та iнших
об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi)
та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) дочiрнiми пiдприємствами Товариства
iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств), про здiйснення дочiрнiми
пiдприємствами Товариства внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про
затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств та iнших
юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiють
дочiрнi пiдприємства Товариства, про створення та припинення (закриття) фiлiй,
представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв дочiрнiх пiдприємств
Товариства, про затвердження положень про фiлiї, представництва та iншi
вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли дочiрнiх пiдприємств Товариства; - Визначення
основних напрямкiв дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, затвердження їхнiх рiчних планiв
та звiтiв про виконання цих планiв; - Визначення порядку використання прибутку та
покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi дочiрнiх пiдприємств; - Прийняття будьяких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу (призначення),
звiльнення, переведення) щодо керiвникiв дочiрнiх пiдприємств (товариств); Прийняття рiшення про проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та
представництв; Обрано строком на 3 роки. Член наглядової ради не отримує
винагороду вiд Товариства нi в натуральному нi в грошовому виразi. Змiн в
персональному складi щодо даної посадової особи в звiтному роцi не
було.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Основне мiсце
роботи Лебединська ЗОШ №1 (Черкаська обл, с.Лебедин) - вчитель iсторiї.

Посада

Член наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Кравченко Наталiя Миколаївна
особи або повне найменування
юридичної особи
Паспортні дані фізичної особи (серія, НС, 665688, 22.09.1999, Шполянським РВУМВС України в Черкаськiй областi
номер, дата видачі, орган, який
видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
Рік народження**

1977

Освіта**

Вища, Черкаський iнженерно-технологiчний унiверситет

Стаж керівної роботи (років)**

4

Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

СТОВ ЛНЗ "АГРО" - бухгалтер-фiнансист

Опис

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: - Затвердження в межах своєї
компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства,
за винятком положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну
комiсiю; - Прийняття рiшення про проведення рiчних (чергових) або позачергових
Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених
законом; пiдготовка порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття
рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного,
крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; - Прийняття рiшення про
продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - Прийняття рiшення про розмiщення
Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв
вартостi активiв Товариства; - Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством
iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних
паперiв) у випадках, передбачених законом; - Обрання та припинення повноважень
Голови та членiв Правлiння Товариства. Прийняття рiшення про вiдсторонення голови
та членiв Правлiння Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка
тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння Товариства; Затвердження умов договорiв (контрактiв), якi укладатимуться з Головою та членами
Правлiння, встановлення розмiру їхньої винагороди; - Обрання реєстрацiйної комiсiї,
за винятком випадкiв, встановлених законом, обрання (призначення) головуючого та
секретаря Загальних зборiв; - Обрання аудитора (аудиторiв) 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; - Визначення дати складення перелiку
акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв, та дати
складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах
вiдповiдно до Статуту Товариства; - Вирiшення питань про участь Товариства у
промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування
(створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю)
Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств (товариств)), про
здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про
затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (товариств)
та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє
Товариство, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших
вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства, про затвердження положень про
фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли Товариства; Вирiшення питань, передбачених законом, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу
або перетворення Товариства; - Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв
у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд
10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
Товариства; - 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
(оцiнювачiв) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з
ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - Прийняття рiшення про обрання
(замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - Надсилання
пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами,
що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до закону; Прийняття рiшення про запровадження в Товариствi посади внутрiшнього аудитора
(створення служби внутрiшнього аудиту); - Обрання та звiльнення (припинення
повноважень) корпоративного секретаря Товариства (у разi введення такої посади); Утворення комiтетiв Наглядової ради та затвердження перелiку питань, якi
передаються їм для вивчення та пiдготовки; - У випадках, передбачених законом,
прийняття рiшення про вчинення або вiдмову вiд вчинення Товариством правочину,
щодо якого є заiнтересованiсть; - Затвердження порядку використання коштiв
Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом; Визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв
розвитку Товариства; - Затвердження принципiв органiзацiйно-управлiнської структури
Товариства; - Надання згоди на вчинення (укладення) вiд iменi Товариства правочинiв

(у т.ч. договорiв, угод, попереднiх договорiв) - Визначення складу та обсягу
вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про
дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення;
- Здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй
та представництв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської
дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв чинному
законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочiрнiх пiдприємств,
положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам,
процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за
дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України; - Вирiшення питань
про участь дочiрнiх пiдприємств Товариства у промислово- фiнансових групах та iнших
об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi)
та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) дочiрнiми пiдприємствами Товариства
iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств), про здiйснення дочiрнiми
пiдприємствами Товариства внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про
затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств та iнших
юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiють
дочiрнi пiдприємства Товариства, про створення та припинення (закриття) фiлiй,
представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв дочiрнiх пiдприємств
Товариства, про затвердження положень про фiлiї, представництва та iншi
вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли дочiрнiх пiдприємств Товариства; - Визначення
основних напрямкiв дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, затвердження їхнiх рiчних планiв
та звiтiв про виконання цих планiв; - Визначення порядку використання прибутку та
покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi дочiрнiх пiдприємств; - Прийняття будьяких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу (призначення),
звiльнення, переведення) щодо керiвникiв дочiрнiх пiдприємств (товариств); Прийняття рiшення про проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та
представництв; До моменту призначення обiймала посаду на СТОВ ЛНЗ "АГРО" бухгалтер-фiнансист. Обрано строком на 5 рокiв. Член наглядової ради не отримує
винагороду вiд Товариства нi в натуральному нi в грошовому виразi. Змiн в
персональному складi щодо даної посадової особи в звiтному роцi не
було.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Основне мiсце
роботи - СТОВ ЛНЗ "АГРО" - бухгалтер-фiнансист.(Черкаська обл, с.Лебедин)

Посада

Член ревiзiйної комiсiї

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

Сiдлецький Леонiд Михайлович

Паспортні дані фізичної особи (серія, НС, 809497, 06.05.2000, Шполянським РВ УМВС України в Черкаськiй областi
номер, дата видачі, орган, який
видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
Рік народження**

1952

Освіта**

середня

Стаж керівної роботи (років)**

3

Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

ВАТ "Лебединський насiннєвий завод" - наладжувальник обладнання

Опис

Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства

за результатами фiнансового року. Правлiння забезпечує членам Ревiзiйної комiсiї
доступ до iнформацiї в межах, передбачених Статутом. За пiдсумками перевiрки
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року
Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження
достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод та про
факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської
дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та
подання звiтностi. Посадова особа не отримувала вiд Товариства винагороду нi в
грошовому нi в натуральному виглядi.Посадова особа iнших посад не обiймає.
Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не мають.

Посада

Член ревiзiйної комiсiї

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

Лучка Сергiй Борисович

Паспортні дані фізичної особи (серія, НС, 070107, 12.09.1995, Шполянським РВ УМВС України в Черкаськiй областi
номер, дата видачі, орган, який
видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
Рік народження**

1965

Освіта**

Вища. Українська с/г академiя

Стаж керівної роботи (років)**

3

Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

ВАТ "Лебединський насiннєвий завод" - головний технолог

Опис

Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства
за результатами фiнансового року. Правлiння забезпечує членам Ревiзiйної комiсiї
доступ до iнформацiї в межах, передбачених Статутом. За пiдсумками перевiрки
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року
Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження
достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод та про
факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської
дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та
подання звiтностi. Посадова особа не отримувала вiд Товариства винагороду нi в
грошовому нi в натуральному виглядi.Посадова особа iнших посад не обiймає.
Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не мають.

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище,
Паспортні дані
Кількість за видами акцій
ім'я, по
фізичної особи
Дата
Від загальної
батькові
(серія, номер,
Кількіст
внесення
кількості
фізичної
дата видачі,
ь акцій
прості прості на
привілейова
до
акцій (у
привілейова
особи або
орган, який
(штук)
іменн пред'явник
ні на
реєстру
відсотках)
ні іменні
повне
видав)* або
і
а
пред'явника
найменуванн ідентифікаційн
я юридичної
ий код за

1

особи

ЄДРПОУ
юридичної
особи

2

3

4

5

Голова
Прикуп
НС, 730633,
26.04.199 27
правлiнн Володимир
30.12.1999,
9
я
Миколайович Шполянським
РВУМВС України
в Черкаськiй
областi

6

7

9

10

0

0

0

19.05.199 100449 8.339241565 10044 0
7
6
9

0

0

0

0

0

0.173926182 2095
2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Член
Щербина
правлiнн Сергiй
я
Сергiйович

НС, 349627,
26.04.199 0
22.10.1997,
9
Звенигородськи
м РВ УМВС
України в
Черкаськiй
областi

0

0

0

0

0

Голова
Малик Зоя
ревiзiйної Павлiвна
комiсiї

НС, 070932,
26.04.199 6722
21.12.1995,
9
Шполянським
РВУМВС України
в Черкаськiй
областi

0.558058137 6722

0

0

0

Член
Сiдлецький
правлiнн Михайло
я
Леонiдович

НС, 546390,
12.12.1998,
Шполянським
РВ УМВС
України в
Черкаськiй
областi

Член
Гороль Сергiй НС, 175794,
правлiнн михайлович
09.10.1996,
я
Приднiпровськи
м РВ УМВС
України в
Черкаськiй
областi
Член
Мельник
правлiнн Євдокiя
я,
Вiкторiвна
головний
бухгалтер

0

НС, 528570,
26.04.199 2095
19.11.1998,
9
Шполянським
РВУМВС України
в Черкаськiй
областi

Член
Ковтун Вадим НС, 517813,
правлiнн Володимиров 12.08.1998,
я
ич
Соснiвським РВ
УМВС України в
Черкаськiй
областi

0.002241530 27
8

8

0

0

Голова
Кравченко
наглядов Дмитро
ої ради
Вiкторович

НС, 081151,
26.04.199 499058 41.43162418 49905 0
14.07.1995,
9
8
Шполянським
РВУМВС України
в Черкаськiй
областi

0

0

Член
Кравченко
наглядов Валентина
ої ради
Iванiвна

НС, 868083,
20.03.200 47337
04.08.2000,
1
Шполянським
РВУМВС України
в Черкаськiй
областi

3.929901522 47337 0
1

0

0

Член
Кравченко
наглядов Наталiя
ої ради
Миколаївна

НС, 665688,
18.06.200 85028
22.09.1999,
3
Шполянським
РВУМВС України
в Черкаськiй
областi

7.058995428 85028 0
9

0

0

Член
Сiдлецький
ревiзiйної Леонiд
комiсiї
Михайлович

НС, 809497,
06.05.2000,
Шполянським
РВ УМВС
України в
Черкаськiй
областi

19.05.199 62055
7

5.151784839 62055 0
6

0

0

Член
Лучка Сергiй
ревiзiйної Борисрвич
комiсiї

НС, 070107,
12.09.1995,
Шполянським
РВ УМВС
України в
Черкаськiй
областi

19.05.199 127
7

0.010543496 127
5

0

0

Усього

0

802898 66.65631688 80289 0
27
8

0

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Кількість за видами акцій
Від
Найменуван
Дата
Ідентифікаційн
Кількіст загальної
ня
Місцезнаходжен внесенн
ий код за
ь акцій кількості прості прості на
привілейова
юридичної
ня
я до
привілейова
ЄДРПОУ
(штук) акцій (у іменн пред'явни
ні на
особи
реєстру
ні іменні
відсотках)
і
ка
пред'явника
Прізвище,
ім'я, по
батькові
фізичної
особи*

Кількість за видами акцій
Від
Дата
Серія, номер, дата видачі
Кількіст загальної
внесенн
паспорта, найменування органу,
ь акцій кількості прості прості на
привілейова
я до
привілейова
який видав паспорт**
(штук) акцій (у іменн пред'явни
ні на
реєстру
ні іменні
відсотках)
і
ка
пред'явника

Кравченко Дмитро Вiкторович

Усього

26.04.19 499058 41.431624 49905 0
99
18
8
499058 41.431624 49905 0
18
8

0

0

0

Інформація про загальні збори акціонерів
чергові

Вид
загальних
зборів*

позачергові

X

Дата
проведення

30.04.2012

Кворум
зборів**

61.71

Опис

Порядок денний: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
Обрання голови та секретаря зборiв. 2. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства за 2011 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2012 рiк. Прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту Правлiння. 3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2011 рiк. Прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї. Прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2011р. 5.
Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2011 рiк. 6. Прийняття рiшення про
припинення повноважень голови й членiв Наглядової ради Товариства. Обрання членiв Наглядової ради
Товариства, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними.
Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради. Порядок
денний затвердено наглядовою радою товариства. Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надiйшло. 1. Обрання
членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря
зборiв. Прийняте рiшення: "1). Обрати Головою зборiв - Полiщука Василя Iсаковича Секретарем зборiв Прикупа Володимира Миколайовича 2). Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї Клименко Олександр Миколайович Член лiчильної комiсiї: Сандуляк Ольга Федорiвна Член лiчильної комiсiї:
Клименко Тетяна Миколаївна 3). Встановити термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї - з початку зборiв
та до їх закiнчення. Пiсля закiнчення зборiв лiчильна комiсiя зобов'язана оформити протокол про пiдсумки
голосування, пiсля пiдписання якого повноваження обраних членiв лiчильної комiсiї припиняються". Iнших
пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло. Рiшення
прийняте одноголосно. 2. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за
2011 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту Правлiння. Прийняте рiшення: "Звiт Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСIННЄВИЙ ЗАВОД" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за
2011 рiк та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2012 рiк затвердити". Iнших пропозицiй,
зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло. Рiшення прийняте
одноголосно. 3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2011 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Наглядової ради. Прийняте рiшення "Звiт Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСIННЄВИЙ ЗАВОД" про роботу за 2011 рiк прийняти до вiдома". Iнших пропозицiй,
зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло. Рiшення прийняте
одноголосно. 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї,
затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2011р. Прийняте рiшення Прийняте
рiшення "Звiт Ревiзiйної комiсiї прийняти до вiдома. Рiчний звiт Товариства за 2011 рiк, а також баланс
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСIННЄВИЙ ЗАВОД" станом на 31.12.2011 року
затвердити". Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не
надiйшло. Рiшення прийняте одноголосно. 5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за
2011 рiк. Прийняте рiшення "В зв'язку з вiдсутнiстю у Товариства джерел покриття збиткiв (нерозподiленого
прибутку, коштiв резервного капiталу), збитки ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЕБЕДИНСЬКИЙ
НАСIННЄВИЙ ЗАВОД" вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2011 роцi у сумi 18309,0 тис. грн. вiднести на
збiльшення непокритого збитку Товариства вiд фiнансово-господарської дiяльностi у минулих перiодах та
здiйснювати їх покриття за рахунок отриманих прибуткiв Товариства вiд фiнансово-господарської дiяльностi у
майбутнiх перiодах". Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не
надiйшло. Рiшення прийняте одноголосно. 6. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови й
членiв Наглядової ради Товариства. Обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов
цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується
на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради. Прийняте рiшення "Зважаючи на те, що Загальними
зборами Товариства вiд 30.04.2011р. обрано повний склад Наглядової ради кумулятивним голосуванням з
термiном дiї повноважень 3 роки, затверджено умови цивiльно-правових договорiв, якi в пiдсумку укладено
з членами Наглядової ради Товариства на безоплатнiй основi, та в зв'язку з втратою актуальностi питання

щодо переобрання членiв Наглядової ради Товариства на момент формування проекту рiшення, - не
здiйснювати переобрання Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЕБЕДИНСЬКИЙ
НАСIННЄВИЙ ЗАВОД" та не вносити змiн до цивiльно-правових договорiв, укладених з дiючими членами
Наглядової ради". Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не
надiйшло. Рiшення прийняте одноголосно. Всi питання порядку денного розглянутi та по ним прийнятi
вiдповiднi рiшення. За пiдсумками Загальних зборiв акцiонерiв Товариства оформлений Протокол вiд
30.04.2012 року №1/2012. Зауважень по веденню Загальних зборiв не надiйшло.

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційноправова форма

Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14360570
Місцезнаходження

д/н, Дніпропетровська область, д/в, м. Днiпропетровськ, 49094, вул. Набережна
Перемоги, буд. 50

Номер ліцензії або іншого
АЕ № 185016
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

17.10.2012

Міжміський код та телефон

(056) 716-16-84

Факс

(056) 716-10-49

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Опис

Зберiгач надає Депонентам послуги щодо вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах,
зарахування на них iменних цiнних паперiв , внесення змiн до реквiзитiв власника цiнних
паперiв до укладення договору з власником на умовах вiдповiдно до дiючого Положення
про депозитарну дiяльнiсть, затвердженого Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку вiд 17 жовтня 2006 року № 999 , Положення про порядок
переведення випуску iменних акцiй документарної форми iснування у бездокументарну
форму iснування, затвердженого Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку вiд 30 червня 2000 року № 98, зi змiнами та доповненнями, внесеними
Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29 серпня 2008 року
№ 955, Регламенту здiйснення професiйної депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних
паперiв, чинного законодавства України. Реквiзити договору про вiдкриття рахункiв у
цiнних паперах власникам iменних цiнних паперiв ПАТ "Лебединський насiннєвий завод"
ЕЧ - 33/ 10 вiд 07.10.2010р.

Повне найменування юридичної особи або ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ ЦIННИХ
прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПАПЕРIВ"
Організаційноправова форма

Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

д/н, Київська область, д/в, м. Київ, 04107, Тропiнiна, буд. 7-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ № 498004
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.11.2009

Міжміський код та телефон

0 (44) 585-42-40 (41, 42)

Факс

0 (44) 585-42-40 (41, 42)

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних
паперiв

Опис

Товариством укладено договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв з
ПрАТ "ВДЦП" в порядку та у термiни, передбаченi чинним законодавством.
Реквiзити договору Е 1903/10 вiд 07.09.2010

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Гудвiл"

Організаційноправова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

36783718

Місцезнаходження

д/н, Черкаська область, Шполянський, м Шпола, 20600, вул. А.Таранця,
б.10/17

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 4410
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або Аудиторська палата України
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.12.2010

Міжміський код та телефон

0(4741)5-30-71

Факс

д/в

Вид діяльності

Надання аудиторських послуг

Опис

Аудиторська перевiрка фiнансової звiтностi товариства станом на 31.12
.2011 р. здiйснювалась на пiдставi договору на надання аудиторських
послуг.

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

Аудиторська фiрма "КАРАТ-АУДИТ"

Організаційноправова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

22804749

Місцезнаходження

д/н, Черкаська область, ., м. Черкаси, 18000, вул. Гагарiна, 21, кв.266

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

3781

Назва державного органу, що видав ліцензію або
інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

30.03.2006

Міжміський код та телефон

(0472)566882

Факс

(0472)566882

Вид діяльності

Надання аудиторський послуг

Опис

Аудиторська перевiрка фiнансової звiтностi емiтента станом на
31.12.2012 р здiйснювалась на пiдставi договору № 24 вiд 21.03.2013 р.

Інформація про випуски акцій
Номер
Дата свідоцтв Найменування
Міжнародний
реєстра
а про
органу, що
ідентифікацій
ції
реєстраці зареєстрував
ний номер
випуску
ю
випуск
випуску

1

2

16.08.19 39/1/94
94

3

4

Черкаським
облфiнуправлiн
ням

Тип цінного
папера

5

Частка у
Загальна статутно
Форма
Номіналь Кількіс
номіналь
му
існування та
на
ть
на
капіталі
форма
вартість акцій
вартість
(у
випуску
(грн.)
(штук)
(грн.)
відсотка
х)
6

Акція проста Не визначено 0.25
документарна
іменна

7

8

9

10

129465 323662.5 100
0

Перший випуск акцiй товариства зареєстровано 16.08.1994 р Форма випуску -паперова
29.07.19 258/1
96

Державна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового
ринку України

Акція проста Не визначено 10
документарна
іменна

129465 12946500 100
0

Форма випуску акцій - паперова. Вiдбулась збiльшення статутного капiталу товариства на 12622837,5 грн за рахунок
збiльшення номiнальної вартостi акцiй вiд 0,25 грн до 10,00 грн. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 39/1/94 втратило
чиннiсть.
26.04.19 67/23/1/ Черкаське
99
99
територiальне
управлiння
ДКЦПФР

-

Акція проста Документарні 10
документарна іменні
іменна

129465 12946500 100
0

Черкаським територiальним управлiнням ДКЦПФР здiйснено обмiн свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй. Свiдоцтво про
випуск акцiй № 258/1 втратило чиннiсть.
10.10.20 500/1/01 Державна
01
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового
ринку

Акція проста Документарні 10
документарна іменні
іменна

127676 12767600 100
0

Вiдбулось зменшення статутного капiталу товариства на 178900 грн. Анульовано 17890 акцiй. Свiдоцтво про реєстрацiю
випуску акцiй № 67/23/99 втратило чиннiсть
11.05.20 260/1/04 Державна
UA2302001001 Акція проста Документарні 10
04
комiсiя з цiнних
документарна іменні
паперiв та
іменна
фондового
ринку

120453 12045340 100
4

Вiдбулось зменшення статутного капiталу товариства на 722260 грн. Анульовано 72226 акцiй. Свiдоцтво про реєстрацiю
випуску акцiй № 500/1/01 втратило чиннiсть
02.09.20 726/1/10 Державна
UA4000091029 Акція проста Бездокумента 10
10
комiсiя з цiнних
бездокумента рні іменні
паперiв та
рна іменна
фондового

120453 12045340 100
4

ринку
Загальними зборами акцiонерiв вiд 01.08.2010 р Прийняте рiшення Перевести випуск iменних акцiй Товариства
документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування; Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй 260/1/04 вiд
11.05.2004 втратило чиннiсть.
02.09.20 726/1/10 Державна
UA4000091029 Акція проста Бездокумента 10
10
комiсiя з цiнних
бездокумента рні іменні
паперiв та
рна іменна
фондового
ринку

120453 12045340 100
4

Загальними зборами товариства вiд 30.04.2011 прийняте рiшення про визначення типу товариства як "ПУБЛIЧНЕ". ДКЦПФР
на пiдставi наданого емiтентом пакету документiв здiйснило обмiн свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй. Свiдоцтво про
реєстрацiю випуску акцiй № 726/1/10 з датою видачi 02.09.2010 втратило чиннiсть. Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та
органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Фактів лістингу, делістингу в звітному
році не було. Обiг цiнних паперiв емiтента здiйснюється на позабiржовому ринку України. Додаткова емiсiя цiнних паперiв в
звiтному роцi не проводилась.

Процентні облігації
Номер
Форма
Дата
Найменуванн
Кількіст
свідоцтва
Номінальн
існуванн
реєстрац
я органу, що
ьу
про
а вартість
я та
ії
зареєстрував
випуску
реєстраці
(грн.)
форма
випуску
випуск
(штук)
ю випуску
випуску

1

2

3

4

5

6

Сума
Процентна
виплачени
Загальна
Термін
Дата
ставка за
х
номінальн
виплати
погашенн
облігаціям
процентів
а вартість
проценті
я
и (у
за звітний
(грн.)
в
облігацій
відсотках)
період
(грн.)
7

8

9

10

11

Дисконтні облігації
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Номінальна
вартість (грн.)

1

2

3

4

Форма
Кількість у
існування та
випуску
форма
(штук)
випуску
5

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Дата
погашення
облігацій

7

8

6

Цільові (безпроцентні) облігації
Номер
Дата
свідоцтва
реєстрації
про
випуску реєстрацію
випуску
1

Найменування
Форма
Загальна
Найменування
Номінальна Кількість
Дата
органу, що
існування номінальна товару (послуги),
вартість у випуску
погашення
зареєстрував
та форма
вартість
під який
(грн.)
(штук)
облігацій
випуск
випуску
(грн.)
здійснено випуск

2

3

4

5

6

7

8

9

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації)
(крім іпотечних облігацій,іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)
Дата реєстрації
випуску

Вид цінних
паперів

Обсяг випуску
(грн.)

Обсяг розміщених цінних паперів на звітну
дату (грн.)

Умови обігу та
погашення

1

2

3

4

5

Інформація про похідні цінні папери
Кількість
Номер
Вид
Різновид
похідних
Дата
свідоцтва
Строк
Обсяг
похідних похідних
Строк
Строк
цінних
Характерристика
реєстрації
про
Серія
(термін)
випуску
цінних
цінних
розміщення дії
паперів у
базового активу
випуску реєстрацію
виконання
(грн.)
паперів паперів
випуску
випуску
(шт.)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

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

Лебединський насiннєвий завод став до ладу 27 сiчня 1937 року
i випустив свою першу продукцiю - насiння цукрових бурякiв.
Постiйно проводилась реконструкцiя виробництва,
впроваджувалися новi технологiї, нарощувалися обсяги
виробляємої продукцiї. З 8 серпня 1994 року - акцiонерне
товариство вiдкритого типу, створене наказом регiонального
вiддiлення ФДМУ України по Черкаськiй областi за № 35-АТ.
Основним предметом дiяльностi є переробка насiння цукрового
буряка, обробка його захисно-стимулюючими речовинами,
складає бiльше 80% в загальному об'ємi виробництва.
Пiдприємство оснащене високопродуктивним обладнанням
шведської фiрми "КАМАС". Насiнням, що пройшло обробку на
Лебединському насiннєвому заводi, нинi засiвається бiльше 40
% посiвних площ цукрових бурякiв в Українi. В 2003 роцi
проведена реконструкцiя на елеваторi, обладнання
переоснащене для переробки зернових i олiйних культур. В
2004 роцi вiдкрите вiддiлення по переробцi елiтного насiння.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЕБЕДИНСЬКИЙ
НАСIННЄВИЙ ЗАВОД" (далi за текстом - Товариство) є
юридичною особою приватного права (господарським
товариством) за законодавством України, що дiє вiдповiдно до
положень Цивiльного кодексу України, Господарського кодексу
України, Законiв України "Про акцiонернi товариства", "Про цiннi
папери та фондовий ринок", "Про Нацiональну депозитарну
систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в
Українi", "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в
Українi" а також iнших нормативно-правових актiв України.
Товариство створено згiдно з рiшенням Регiонального
вiддiлення Фонду державного майна України по Черкаськiй
областi вiд 04 серпня 1994 року, шляхом перетворення
орендного пiдприємства "Лебединський насiннєвий завод" у
вiдкрите акцiонерне товариство "Лебединський насiннєвий
завод". Товариство є правонаступником орендного
пiдприємства "Лебединський насiннєвий завод".

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 у відповідності з попереднім
звітним періодом

ПАТ "Лебединський насiннєвий завод" складається з таких
структурних пiдроздiлiв: - цех по переробцi насiння цукрового
буряка; - цех калiбрування насння до посiвних фракцiй; обробiток насiння ЗСР; - цех мiнiдражування насiння; - елеватор;
- цех зберiгання, приймання, вiдвантаження насiння цукрового
буряка; - цех безтарного зберiгання насiння; - цех тари; ремонтно-будiвельний цех; - автотранспортний цех; залiзнодорожнiй цех; - пошивочний цех; - очиснi споруди; метрологiї i А; - пожежна охорона; - охорона. Дочiрнiх
пiдприємств, фiлiй та представництв товариство не має. Вищим
органом управлiння товариства є загальнi збори акцiонерiв, якi
скликаються згiдно чинного законодавства один раз на рiк.
Також в товариствi створенi i працюють наглядова рада та
ревiзiйна комiсiя. Всi органи управлiння здiйснюють свою
дiяльнiсть згiдно Статуту товариства i дiючого законодавства
України.

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

На протязi звiтного перiоду пропозицiй щодо реорганiзацiї з
боку третiх осiб не пропонувались.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування
Публiчне акцiонерне товариство "Лебединський насiннєвий
амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та завод" пiдготувало фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до

оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ),
прийнятими в Європейському Союзi, за принципом облiку за
первiсною вартiстю, за винятком основних засобiв, якi
оцiнюються за справедливою вартiстю, та деяких фiнансових
iнструментiв, якi оцiнюються вiдповiдно до вимог МСБО 39
"Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка". Основнi принципи
облiкової полiтики, застосованi при пiдготуваннi цiєї фiнансової
звiтностi, описанi нижче. Використання бухгалтерських оцiнок.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вимагає
застосування деяких важливих бухгалтерських оцiнок. Вона
також вимагає вiд керiвництва професiйних суджень у процесi
застосування облiкової полiтики Товариства. Функцiональна
валюта та валюта вiдображення. Дана фiнансова звiтнiсть
представлена в тисячах гривень. Гривня є функцiональною
валютою Товариства. Товариство використовує метод оцiнки
основних засобiв за доцiльною собiвартiстю (амортизованою
собiвартiстю). Надходження основних засобiв були врахованi за
первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть включає витрати,
безпосередньо пов'язанi з придбанням основних засобiв.
Первiсна вартiсть активiв, створених самим Товариством,
складається з вартостi матерiалiв, витрат на оплату працi та
вiдповiдної частини виробничих накладних витрат. Вартiсть
замiни тих компонентiв основних засобiв, якi визнаються
окремо, капiталiзується, а балансова вартiсть замiнених
компонентiв списується. Iншi подальшi витрати капiталiзуються
тiльки в тих випадках, коли вони призводять до збiльшення
майбутнiх економiчних вигод вiд основного засобу. Всi iншi
витрати визнаються у звiтi про фiнансовi результати у складi
витрат у тому перiодi, в якому вони понесенi. Припинення
визнання основних засобiв вiдбувається пiсля їх вибуття або в
тих випадках, коли подальше використання активу, яке
очiкується, не принесе економiчних вигод. Прибуток i збитки вiд
вибуття активiв визначаються шляхом порiвняння отриманих
коштiв та балансовою вартiстю цих активiв i визнаються у звiтi
про фiнансовi результати. Основнi засоби Товариства
класифiкують за такими групами: група 3 - будiвлi, споруди та
передавальнi пристрої; група 4 - машини та обладнання; група 5
- транспортнi засоби; група 6 - iнструменти, прилади, iнвентар
(меблi); група 11 - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи.
Амортизацiя вiдноситься на прибуток або збитки прямолiнiйним
методом так, щоб вартiсть основних засобiв зменшувалася до
лiквiдацiйної вартостi на протязi термiну експлуатацiї окремих
активiв. Нарахування амортизацiї починається з дати придбання,
а в разi активiв, створених самим Товариством з того часу, коли
створення активу завершене i вiн готовий до експлуатацiї.
Незавершене будiвництво являє собою вартiсть основних
засобiв, будiвництво яких ще не завершено, включаючи аванси,
виданi постачальникам. Амортизацiя цих активiв не
нараховується до моменту їх введення в експлуатацiю. Активи,
термiн експлуатацiї яких не обмежений, не амортизуються, але
розглядаються щорiчно на предмет знецiнення. Активи, що
амортизуються, аналiзуються на предмет їх можливого
знецiнення в разi якихось подiй або змiни обставин, якi вказують
на те, що вiдшкодування повної балансової вартостi може стати
неможливим. Збиток вiд знецiнення визнається у сумi, на яку
балансова вартiсть активу перевищує вартiсть його
вiдшкодування. Вартiсть вiдшкодування активу - це його
справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на продаж або
вартiсть використання, в залежностi вiд того, яка з них вища.

Нефiнансовi активи, що пiддалися знецiненню, на кожну звiтну
дату аналiзуються на предмет можливого сторнування
знецiнення. Товариство класифiкує свої фiнансовi активи по
такiй категорiї оцiнки як дебiторська заборгованiсть, яка
включає фiнансову дебiторську заборгованiсть, що виникає,
коли Товариство надає послуги безпосередньо дебiтору, крiм
дебiторської заборгованостi, яка створюється з намiром
продажу вiдразу ж або протягом короткого промiжку часу.
Товариство не застосовує облiк хеджування. Основнi фiнансовi
iнструменти Товариства представленi грошовими коштами та їх
еквiвалентами. У Товариства також є iншi фiнансовi iнструменти,
наприклад, дебiторська та кредиторська заборгованiсть по
основнiй дiяльностi, якi виникають безпосередньо у зв'язку з
його основною дiяльнiстю. Резерв пiд знецiнення дебiторської
заборгованостi створюється у випадках, коли iснує об'єктивне
свiдчення того, що Товариство не зможе отримати повну суму
заборгованостi вiдповiдно до початкових умов. Ознаками того,
що дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю
знецiнена, вважаються iстотнi фiнансовi труднощi контрагента,
ймовiрнiсть його банкрутства або фiнансової реорганiзацiї,
несплата або прострочення платежу. Сума резерву являє собою
рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою
вартiстю майбутнiх грошових потокiв. Балансова вартiсть активу
зменшується за рахунок вiдповiдного резерву, а сума збитку
визнається у складi фiнансового результату. Коли дебiторська
заборгованiсть стає неможливою до повернення, вона
списується за рахунок резерву пiд дебiторську заборгованiсть.
Повернення ранiше списаних сум кредитується на фiнансовий
результат. Припинення визнання фiнансових активiв. Товариство
припиняє визнання фiнансових активiв, коли: активи вибули або
права на грошовi потоки вiд них закiнчилися iншим чином;
Товариство передало, в основному, всi ризики та вигоди
володiння або Товариство не передавало i не зберiгало в
значнiй мiрi всi ризики та вигоди володiння, але не зберегло
контроль. Контроль зберiгається, коли покупець не має
практичної можливостi повнiстю продати актив незв'язанiй
сторонi, не накладаючи при цьому додатковi обмеження на
продаж. Податок на прибуток. Податок на прибуток врахований
у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до законодавства. Витрати з
податку на прибуток складаються з поточних вiдрахувань та
вiдстроченого податку i визнаються у складi фiнансового
результату, крiм випадкiв, коли вони вiдносяться до операцiй,
визнаних безпосередньо у складi капiталу, в поточному чи iнших
перiодах. Поточний податок - це сума, яку, як очiкується,
потрiбно буде сплатити або вiдшкодувати податковим органам
щодо оподатковуваного прибутку або збиткiв поточного або
попереднiх перiодiв. Iншi податки, крiм податку на прибуток,
вiдображенi як компонент операцiйних витрат. Вiдстрочений
податок на прибуток розраховується за методом балансових
зобов'язань вiдносно перенесених з минулих перiодiв
податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж
податковою базою активiв та зобов'язань та їх балансовою
вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Вiдстрочений податок
оцiнюється по податкових ставках, якi дiють або плануються до
введення в дiю на звiтну дату i якi, як очiкується, будуть
застосовуватися в перiодах, коли буде сторнована тимчасова
рiзниця або використаний перенесений податковий збиток.
Запаси. Запаси визнавати активом, якщо iснує iмовiрнiсть того,
що Товариство отримає в майбутньому економiчнi вигоди,

пов'язанi з їх використанням, та їх вартiсть може бути достовiрно
визначена. Придбанi (отриманi) запаси на баланс пiдприємства
зараховуються за первiсною вартiстю, виготовленi власними
силами запаси вiдображаються в балансi за виробничою
собiвартiстю. Первiсною вартiстю запасiв, придбаних за плату,
вважається собiвартiсть запасiв, що складається з фактичних
витрат. Транспортно-заготiвельнi витрати, пов'язанi з
придбанням запасiв (якщо їх можна iдентифiкувати),
безпосередньо включаються в собiвартiсть запасiв i
враховуються разом з цiною придбання. Одиницею
бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування або однорiдна
група (вид). Застосовується постiйна система оцiнки запасiв.
Рiшення щодо визнання запасiв, якi не принесуть в майбутньому
економiчної вигоди (нелiквiдних), та списання їх в
бухгалтерському облiку приймається постiйно дiючою
iнвентаризацiйною комiсiєю по Товариству. Для оцiнки запасiв
при їх вибуттi застосовується метод ФIФО. Запаси на дату
балансу вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi за
найменшою з двох оцiнок: первiсною вартiстю або чистою
вартiстю реалiзацiї. Дебiторська заборгованiсть по основнiй
дiяльностi та iнша дебiторська заборгованiсть. Дебiторська
заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша дебiторська
заборгованiсть первiсно визнається за справедливою вартiстю, а
надалi оцiнюється за амортизованою вартiстю з використанням
методу ефективної процентної ставки за вирахуванням резерву
на її знецiнення. Дебiторська заборгованiсть визнається
активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання Товариством
майбутнiх економiчних вигод i її можливо достовiрно визначити.
Поточна дебiторська заборгованiсть враховується в балансi за
чистою реалiзацiйною вартiстю, визначенiй як вартiсть
дебiторської заборгованостi за вирахуванням резерву сумнiвних
боргiв. Величину резерву сумнiвних боргiв розраховують за
методом класифiкацiї дебiторської заборгованостi по термiнах їх
виникнення (iз застосуванням коефiцiєнта сумнiвностi для
кожної групи боржникiв). Нарахування суми резерву сумнiвних
боргiв за звiтний перiод вiдображається у звiтi про фiнансовi
результати у складi iнших операцiйних витрат. Виключення
безнадiйної дебiторської заборгованостi з активiв здiйснюється з
одночасним зменшенням величини резерву сумнiвних боргiв. У
разi недостатностi суми нарахованого резерву сумнiвних боргiв
безнадiйна дебiторська заборгованiсть списується з активiв на
iншi операцiйнi витрати. Сума вiдшкодування ранiше списаної
безнадiйної дебiторської заборгованостi включається до складу
iнших операцiйних доходiв. Поточна дебiторська заборгованiсть,
щодо якої створення резерву сумнiвних боргiв не передбачено,
у разi визнання її безнадiйною списується з балансу з
вiдображенням у складi iнших операцiйних витрат.
Довгостроковi зобов'язання, на якi нараховуються вiдсотки,
вiдображаються в облiку i звiтностi за їх теперiшньою вартiстю, а
поточнi зобов'язання - за сумою погашення. Передоплата.
Передоплата враховується за первiсною вартiстю за мiнусом
резерву на знецiнення. Передоплата вiдноситься до категорiї
довгострокової, коли товари або послуги, за якi здiйснено
передоплату, будуть отриманi через один рiк або пiзнiше, або
коли передоплата вiдноситься до активу, який пiсля первiсного
визнання буде вiднесений до категорiї необоротних активiв.
Передоплата за придбання активiв переноситься на балансову
вартiсть активу, коли ймовiрно надходження майбутнiх
економiчних вигод, пов'язаних з цим активом. Iнша

передоплата списується на фiнансовий результат при отриманнi
товарiв i послуг, до яких вiдноситься передоплата. Якщо є
свiдчення того, що активи, товари або послуги, до яких
вiдноситься передоплата, не будуть отриманi, балансова
вартiсть передоплати зменшується, а вiдповiдний збиток вiд
знецiнення вiдноситься на фiнансовий результат. Грошовi кошти
та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають
грошi в касi, грошовi кошти на банкiвських рахунках до
запитання та грошовi кошти в дорозi. До "Витрат майбутнiх
перiодiв" вiдноситься вартiсть пiдписки перiодичних видань.
Простi iменнi акцiї класифiкованi як капiтал. Витрати,
безпосередньо пов'язанi з емiсiєю нових акцiй, показуються в
капiталi як зменшення суми надходжень (за вирахуванням
податкiв). Перевищення справедливої вартостi отриманої
винагороди над номiнальною вартiстю випущених акцiй
представляється в примiтках до фiнансової звiтностi як емiсiйний
дохiд. Дивiденди. Дивiденди визнаються як зобов'язання i
вираховуються з капiталу на звiтну дату, тiльки якщо вони
оголошенi до або на звiтну дату. Iнформацiя про дивiденди
розкривається у фiнансовiй звiтностi, якщо вони оголошенi до
звiтної дати або запропонованi або оголошенi пiсля звiтної дати,
але до затвердження фiнансової звiтностi до випуску. ПДВ
стягується за ставкою 20 % при продажу на внутрiшньому ринку
товарiв, робiт чи послуг на територiї України. Зобов'язання
платника податкiв за ПДВ дорiвнює загальнiй сумi ПДВ,
акумульованої за звiтний перiод, i виникає на дату
вiдвантаження товарiв, виконання робiт, надання послуг
покупцю або на дату отримання оплати вiд покупця, в
залежностi вiд того, що вiдбувається ранiше. Кредит з ПДВ - це
сума, на яку платник податку має право зменшити свої
зобов'язання з ПДВ за звiтний перiод. Право на кредит з ПДВ
виникає в момент оплати постачальнику або в момент
отримання товарiв, в залежностi вiд того, що вiдбувається
ранiше. ПДВ з продажу та закупiвель визнається в балансi
розгорнуто i показується окремо як актив i зобов'язання з ПДВ. У
тих випадках, коли пiд знецiнення дебiторської заборгованостi
був створений резерв, збиток вiд знецiнення враховується по
валовiй сумi заборгованостi, включаючи ПДВ. Позиковi кошти та
iншi фiнансовi зобов'язання. Позиковi кошти та iншi фiнансовi
зобов'язання первiсно визнаються за справедливою вартiстю за
вирахуванням понесених витрат на проведення операцiї. Надалi
позиковi кошти облiковуються за амортизованою вартiстю з
використанням методу ефективної процентної ставки.
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльностi та iнша
кредиторська заборгованiсть. Принцип первiсного визнання i
оцiнки кредиторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та
iншої кредиторської заборгованостi вiдповiдає принципу
первiсного визнання та оцiнки фiнансових iнструментiв,
описаного вище. Надалi iнструменти з фiксованим термiном
погашення переоцiнюються за амортизованою вартiстю з
використанням методу ефективної процентної ставки.
Передоплати отриманi. Передоплати отриманi визнаються по
первiсно отриманих сумах. Умовнi активи i зобов'язання.
Умовний актив не визнається у фiнансовiй звiтностi. Iнформацiя
про нього розкривається, коли ймовiрно отримання
економiчних вигод. Умовнi зобов'язання не визнаються у
фiнансовiй звiтностi за винятком випадкiв, коли iснує
ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв для того, щоб розрахуватися за
зобов'язаннями, i їх суму можна розрахувати з достатнiм

ступенем точностi. Iнформацiя про умовнi зобов'язання
розкривається у фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли
ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, якi передбачають економiчнi
вигоди, є незначною. Визнання доходiв. Дохiд визнається в
момент вiдвантаження товарiв, або надання послуг клiєнтам
вiдповiдно до узгоджених умов продажу. Виручка вiд продажу
товарiв визнається в момент передачi ризикiв i вигод вiд
володiння товарами. Визнання витрат. Витрати враховуються за
методом нарахування. Собiвартiсть реалiзованих товарiв i
послуг складається з цiни покупки, витрат на транспортування,
комiсiй за договорами поставки та iнших вiдповiдних видаткiв.
Фiнансовi доходи i витрати включають в себе процентнi витрати
за позиковими коштами, збитки вiд дострокового погашення
кредитiв, процентний дохiд вiд вкладених коштiв, дохiд вiд
виникнення фiнансових iнструментiв. Витрати за позиковими
коштами, якi належать до активiв, для створення яких потрiбно
значний перiод часу, капiталiзуються в складi вартостi таких
активiв. Всi iншi процентнi та iншi витрати за позиковими
коштами вiдносяться на витрати з використанням ефективної
процентної ставки. Процентнi доходи визнаються по мiрi
нарахування з урахуванням ефективної прибутковостi активу.
Винагороди працiвникам. План з встановленими внесками.
Товариство платить передбачений законодавством єдиний
соцiальний внесок до Пенсiйного фонду України на користь
своїх працiвникiв. Внесок розраховується як вiдсоток вiд
поточної валової суми заробiтної плати та вiдноситься на
витрати по мiрi його здiйснення. Змiни у форматi представлення
iнформацiї. Там, де це необхiдно, порiвняльнi суми були
скоригованi вiдповiдно до формату представлення iнформацiї в
поточному роцi.
Текст аудиторського висновку

Аудиторська фiрма "КАРАТ - АУДИТ" м. Черкаси, вул. Гагарiна 21.
кв. 266, р/р 26006000023920 ПАТ "Укрсоцбанк", МФО 300023.
Сертифiкат аудитора серiї А №002977 Рiшенням АПУ вiд
23.09.2010р. №220/2, термiн дiї сертифiкату продовжено до
31.10.2015р. Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських
фiрм якi надають аудиторськi послуги №3781 видано АПУ
30.03.2006р. Свiдоцтво чинне до 31.03.2016р. Т/факс (0472) 5668-82 моб.80674911501 Акцiонерам ПАТ "Лебединський
насiннєвий завод" Керiвництву ПАТ " Лебединський насiннєвий
завод" НКЦПФР Аудиторський висновок (звiт незалежного
аудитора) щодо фiнансової звiтностi публiчного акцiонерного
товариства "Лебединський насiннєвий завод" станом на кiнець
дня 31.12.2012р. с. Лебедин, вул. Заводська 17, Шполянського
району, Черкаської областi, 20635. 1.Ми провели аудит
фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства
"Лебединський насiннєвий завод " , що додається, який включає
баланс станом на 31.12.2012р., звiт про фiнансовi результати за
2012рiк , звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний капiтал
за рiк, що закiнчився на зазначену дату з метою висловлення
думки про те, чи вiдображає зазначена фiнансова звiтнiсть
правдиво та достовiрно фiнансовий стан ПАТ "Лебединський
насiннєвий завод", а також фiнансовi результати його дiяльностi
згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi,
вимогами нормативно-правових актiв регулюючого органу. 2.
Основнi вiдомостi про емiтента : Повне найменування
товариства: публiчне акцiонерне товариство "Лебединський
насiннєвий завод" (далi - ПАТ "Лебединський насiннєвий завод",
Товариство) Повне найменування Публiчне акцiонерне

товариство "Лебединський насiннєвий завод" Код за ЄДРПОУ
00388932 Мiсцезнаходження 7125783601 20635 Черкаська обл.,
Шполянський район, с. Лебедин, вул. Заводська, буд.17 Дата
державної реєстрацiї 19.12.1991 Дата та номер останньої
реєстрацiйної дiї 13.07.2012 №10201070017000028 Основнi види
дiяльностi за КВЕД 2010 01.64 Оброблення насiння для
вiдтворення 01.61 Допомiжна дiяльнiсть у рослинництвi 46.21
Оптова торгiвля зерном, необробленим тютюном, насiнням i
кормами для тварин 46.36 Оптова торгiвля цукром, шоколадом i
кондитерськими виробами 46.75 Оптова торгiвля хiмiчними
продуктами 36.00 Збiр, очищення та постачання води 3. Опис
аудиторської перевiрки: Ми провели аудит у вiдповiдностi з
вимогами та положеннями пункту 15 частини другої статтi 7,
пунктiв 8, 9, 13 статтi 8 Закону України "Про державне
регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", Законiв України
"Про аудиторську дiяльнiсть", "Про цiннi папери та фондовий
ринок" ,"Про акцiонернi Товариства", iнших законодавчих актiв
України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв
контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та
супутнiх послуг (видання 2010), (далi МСА) Мiжнародної
федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних
стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України
№229/7 вiд 31.03. 2011 року, в тому числi у вiдповiдностi до
МСА 700 "Формування думки та надання звiту щодо фiнансової
звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного
аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з
iнших питань у звiтi незалежного аудитора ". Цi стандарти
вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також
планування та виконання аудиторської перевiрки для
формування думки щодо того, чи фiнансова звiтнiсть складена у
всiх суттєвих аспектах вiдповiдно до концептуальної основи
фiнансової звiтностi отримання впевненостi, що фiнансовi звiти
не мiстять суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання
аудиторських процедур з метою отримання аудиторських
доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр
процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур
входить оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв
внаслiдок шахрайства або помилок. Оцiнюючи ризикiв, аудитор
розглядає аспекти 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, що застосовується, та прийнятностi
облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом та
загального подання фiнансових звiтiв. Аудиторський висновок
складено з урахуванням вимог до аудиторського висновку при
розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, якi подаються
до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку ,
затвердженого рiшенням ДКЦПФР вiд 29.09.2011р. за №1360,
зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011р. за
№ 1358/20096. Для проведення аудиту Товариства надано
наступнi документи з бухгалтерського облiку та фiнансової
звiтностi: - Статут та установчi документи - Баланс станом на 31
грудня 2012 р.(форма 1); - Звiт про фiнансовi результати за 2012
р.(форма №2); - Звiт про рух грошових коштiв за 2012 р.(форма
№3); - Звiт про власний капiтал за 2012 р. (форма №4); - Регiстри
бухгалтерського облiку; - Первиннi бухгалтерськi документи.

Вiдповiдальними за фiнансово-господарську дiяльнiсть в
товариствi, за перiод, що перевiряється були : Керiвник - Прикуп
Володимир Миколайович Головний бухгалтер - Мельник
Євдокiя Вiкторiвна Вiдповiдно до ст. 5 ЗУ "Про бухгалтерський
облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" Товариство веде
бухгалтерський облiк i складає фiнансову звiтнiсть у грошовiй
одиницi України. 4. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал товариства несе вiдповiдальнiсть за
пiдготовку та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi,
нормативно правових актiв України, та за такий внутрiшнiй
контроль, який управлiнський персонал визначає необхiдним
для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить
суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки;
виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi
активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi), стану корпоративного управлiння, у тому числi стану
внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про
акцiонернi товариства", наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж
фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою
iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та
подається до комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю;
невiдповiдного використання управлiнським персоналом
припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних
паперiв на основi проведення фiнансового аналiзу дiяльностi
емiтента у вiдповiдностi з вимогами МСА №200 "Загальнi цiлi
незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до
мiжнародних стандартiв аудиту". 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 вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку,
облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають
обставинам. Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд
керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми
активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовi звiтностi, а
також суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових
звiтах протягом звiтного перiоду. 5. Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiсть аудитора є висловлення думки щодо
фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту, який було
проведено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту.
Аудиторський висновок який подається до НКЦПФР при
розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв повинен бути
складений вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв
контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та
супутнiх послуг (далi - МСА) зокрема у вiдповiдностi до МСА 700
"Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi",
МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора",
МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань
у звiтi незалежного аудитора ", МСА 720 "Вiдповiдальнiсть
аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять
перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть", МСА 240
"Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при
аудитi фiнансової звiтностi" Ми вважаємо, що отримали достатнi
та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення
модифiкованої аудиторської думки. Пiдстава для висловлення
умовно- позитивної думки Аудитор не спостерiгав за
проведенням рiчної iнвентаризацiї активiв i зобов'язань, що є

обмеженням обсягу роботи, у зв'язку з чим ним висловлюється
умовно-позитивна думка. 6. Умовно позитивна думки.
Концептуальна основа фiнансової звiтностi, використана для
пiдготовки фiнансових звiтiв визначається Мiжнародними
стандартами фiнансової звiтностi. Внутрiшня облiкова полiтика
пiдприємства, яка вiдображає принципи та методи
бухгалтерського облiку та звiтностi, за якими складається
фiнансова звiтнiсть, вiдповiдає вимогам МСФО, а також статтi 40
Закону України "Про цiннi папери". Облiк усiх операцiй
здiйснюється згiдно з дiючим планом бухгалтерського облiку.
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно формату
Нацiональних положень(стандартiв) бухгалтерського облiку, якi
затвердженi Наказом №1591 вiд 09.12.2011р. Мiнiстерства
фiнансiв України. На нашу думку, за винятком впливу
викладеного в параграфi "Пiдстава для висловлення умовно
позитивної думки" отриманi аудиторськi докази є достатньою та
вiдповiдною основою для висловлення умовно-позитивної
аудиторської думки про вiдповiднiсть дiйсного фiнансового
стану результатiв дiяльностi Публiчного акцiонерного товариства
"Лебединський насiннєвий завод " станом на 31.12.2012р.
Аудитор висловлює думку, що фiнансова звiтнiсть Публiчного
акцiонерного товариства "Лебединський насiннєвий завод " в
усiх суттєвих аспектах достовiрно та повно подає фiнансову
iнформацiю про Товариство станом на 31.12.2012р. згiдно з
нормативними вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського
облiку i звiтностi в Українi, а також згiдно з концептуальною
основою фiнансової звiтностi та вiдповiдно вимогам дiючого
законодавства України. Фiнансова звiтнiсть складена на основi
дiйсних облiкових оцiнок. В ходi перевiрки Аудитом не були
виявленi ознаки якi ставлять пiд сумнiв Публiчне акцiонерне
товариство продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй
основi. 29 березня 2013р. Директор ТОВ АФ "Карат -Аудит"
Незалежний аудитор / I. М. Любченко/ Сертифiкат аудитора
002977 м. Черкаси, вул. Гагарiна 21/266 1. Iнша допомiжна
iнформацiя, щодо якої аудитор висловлює думку. 1.1
Висловлення думки щодо вiдповiдностi вартостi чистих активiв
вимогам законодавства Розрахунок вартостi чистих активiв
акцiонерних Товариств здiйснюється згiдно Методичних
рекомендацiй Державної комiсiї ц цiнних паперiв та фондового
ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних
товариств вiд 17.11.2004р. №485 Вартiсть чистих активiв згiдно
ЦКУ ч.3 ст.155 не може бути меншою вiд суми статутного
капiталу. Чистi активи розраховуються як рiзниця мiж сумою
необоротних активiв, оборотних активiв, витрат майбутнiх
перiодiв та сумою довгострокових зобов'язань,
короткострокових зобов'язань, забезпеченням наступних виплат
i платежiв, доходiв майбутнiх перiодiв. Вартiсть чистих активiв
ПАТ "Лебединський насiннєвий завод" становить - (19202) тис.
грн. (334392-353581-13 ), що на 31247 тис. грн. менше вартостi
статутного капiталу. Таким чином розрахункова вартiсть чистих
активiв не вiдповiдає вимогам ст.155 п.3 Цивiльного кодексу
України. 1.2 Думка аудитора щодо наявностi суттєвих
невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала
аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом
цiнних паперiв та подається до комiсiї разом з фiнансовою
звiтнiстю Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив
аудиторськi процедури щодо виявлення суттєвих
невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала
аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у

вiдповiдностi з МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої
iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором
фiнансову звiтнiсть" а також на вiдповiднiсть вимогам Рiшення
ДКЦПФР вiд 20.10.2011р. №1482, щодо корпоративного
управлiння на наявнiсть та достовiрнiсть iнформацiї у звiтi.
Аудитор отримав достатню впевненiсть у вiдсутностi суттєвих
невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала
аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством
та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720
"Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iнформацiї в документах, що
мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть"). 1.3
Виконання значних правочинiв Значнi правочини (10 i бiльше
вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про
акцiонернi товариства" у звiтному перiодi за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi не вчинялися. 1.4 Стан
корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього
аудиту вимогам законодавства Щодо стану корпоративного
управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно
до Закону України " Про акцiонернi Товариства", загальними
зборами акцiонерiв Товариства затвердженi наступнi
положення Статуту Товариства: "Наглядова рада Товариства",
"Правлiння Товариства", "Ревiзiйна комiсiя Товариства".
Товариство користується послугами зовнiшнiх аудиторiв. За
результатами виконаних процедур перевiрки стану
корпоративного управлiння вiдповiдно до Закону України "Про
акцiонернi товариства" можна зробити висновок, що прийнята
та функцiонуюча система корпоративного управлiння у
товариствi в цiлому вiдповiдає вимогам Закону України "Про
акцiонернi товариства" та вимогам Статуту Т овариства. Система
внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення
i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i
збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та
включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль.
Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв,
достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, первинний i
подальший контроль. 1.5 Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв
суттєвого викривлення у фiнансових звiтах внаслiдок
шахрайських дiй Керуючись принципом професiйного
скептицизму та вiдповiдно до МСА 240 "вiдповiдальнiсть
аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової
звiтностi" ми провели аудиторськi тести, результати яких
дозволили iдентифiкувати та оцiнити ризики суттєвих
викривлень внаслiдок шахрайства. Пiд час iдентифiкацiї та
оцiнки ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi ми
розглянули отриману вiд Товариства iнформацiю як у виглядi
тверджень (пояснень) керiвництва, так i у виглядi аудиторських
доказiв, як того вимагають вiд аудитора МСА з метою
попередження викривлень внаслiдок шахрайства. Вiдповiдно до
отриманих доказiв та пояснень, керiвництво не має iнформацiї
про вiдомi факти шахрайства, що можуть вплинути на
Товариство. Ми також не отримали жодної iншої iнформацiї про
вiдомi факти таких дiй з боку управлiнського персоналу,
працiвникiв, вiдповiдальних за фiнансову iнформацiю або iнших
осiб. 2. Примiтки до фiнансової звiтностi за рiк , що закiнчився
31.12.2012р. Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi
мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi
стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачення,
розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової

звiтностi. Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських
гривень. Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi
iсторичної собiвартостi. Фiнансова звiтнiсть за МСФЗ складається
на основi бухгалтерських записiв згiдно українського
законодавства шляхом трансформацiї з внесенням коригувань,
проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного
представлення iнформацiї згiдно з вимог МСФЗ. Змiни пов'язанi
з переходом на МСФЗ, були вiдображенi шляхом коригувань
вiдповiдних статей балансу у кореспонденцiї з нерозподiленим
прибутком ( статтями капiталу на початок року). Основнi
принципи бухгалтерського облiку. Визнання та оцiнка
фiнансових iнструментiв. Пiдприємство визнає фiнансовий актив
або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i тiльки коли воно
стає стороною контрактних положень щодо фiнансового
iнструмента. Операцiя з придбання або продажу фiнансових
iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою
розрахунку. Пiдприємство визнає такi категорiї фiнансових
iнструментiв: - фiнансовий актив, доступний для продажу iнвестицiї, утримуванi до погашення - облiгацiї та векселя дебiторська заборгованостi - фiнансовi забезпечення, оцiненi за
амортизованою вартiстю - кредити банкiв Пiд час первiсного
визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання
Пiдприємство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс
операцiйнi витрати, якi прямо вiдносяться до придбання або
випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання.
Облiкова полiтика подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв
розкривається нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики.
2.1 Розкриття iнформацiї про власний капiтал та сплати
статутного фонду. Достовiрнiсть, законнiсть, повнота та
обєктивнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку та
фiнансовiй звiтностi власного капiталу вiдповiдає (стандарту)
бухгалтерського облiку №5 "Звiт про власний капiтал"
затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 26.04.00р.№91.
Власний капiтал товариства станом на 31.12.2012р.
представлено статутним капiталом та фiнансовим капiталом, що
iснує у виглядi нерозподiленого прибутку(непокритого збитку).
Статутний капiтал Статутний капiтал сформований в повному
обсязi i становить - 12045 тис. грн., що вiдповiдає даним
бухгалтерського облiку, та статуту Товариства. Статут Товариства
затверджено загальними зборами акцiонерiв 30.04.2011р. та
зареєстровано Шполянською райдержадмiнiстрацiєю
15.06.2011р. Вiн подiлений на 1204534 простих iменних акцiй
номiнальною вартiстю - 10,00 грн. кожна. Випуск акцiй
засвiдчений Свiдоцтвом про реєстрацiю випуску акцiй вiд
02.09.2010 р. №726/1/10. Юридичнi особи володiють 9844 штук
акцiй, що становить 0,82%, фiзичнi особи -1194690 штук акцiй,
що становить 99,18%. Пакетом акцiй бiльше 10 % володiє одна
фiзична особа - Кравченко Дмитро Вiкторович (499058 акцiй, що
становить 41,43 вiдсоткiв) Товариство не приймало рiшень щодо
викупу акцiй власної емiсiї. Непокритий збиток на початок року
становить - 19453 тис. грн., на кiнець звiтного року становить 19202 тис. грн. За 2012р. пiдприємство отримало прибуток вiд
звичайної дiяльностi (операцiйної, iнвестицiйної) в сум i - 251
тис. грн. 2.2 Розкриття iнформацiю за видами активiв.
Необоротнi активи На пiдприємствi облiк основних засобiв i
нематерiальних активiв органiзовано вiдповiдно до Положення
(Стандарту) бухгалтерського облiку №7 "Основнi засоби" та №8
"Нематерiальнi активи".Пiдприємство оцiнює нематерiальнi
активи та основнi засоби за iсторичною собiвартiстю.

Розглянувши доречнiсть застосування будь якого з виключень,
передбачених МСФЗ1, щодо ретроспективного застосування,
керiвництво вирiшило застосувати справедливу
вартiсть(iсторичну) як доцiльну собiвартiсть основних засобiв.
Тобто пiдприємство здiйснило оцiнку основних засобiв за
справедливою вартiстю на дату переходу та використовує цю
справедливу вартiсть як доцiльну собiвартiсть основних засобiв
на цю дату. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок року
становить - 10689 тис. грн., знос - 5032 тис. грн., залишкова
вартiсть - 5657тис. грн., станом на 31.12.2012р. вiдповiдно
становить - 11275 тис. грн., знос - 5036 тис. грн., залишкова
вартiсть - 6239 тис. грн. Первiсна вартiсть нематерiальних активiв
на початок року становить - 314 тис. грн., накопичена
амортизацiя - 97 тис. грн., залишкова вартiсть - 217 тис. грн.,
станом на 31.12.2012р. вiдповiдно становить - 349 тис. грн.,
накопичена амортизацiя - 258 тис. грн., залишкова вартiсть - 91
тис. грн. За 2012рiк придбано основних засобiв та
нематерiальних активiв на суму - 3053 тис. грн., списано з
балансу основних засобiв внаслiдок невизнання їх активом на
суму - 2432 тис. грн., в тому числi за рахунок зносу - 1479 тис.
грн. Згiдно наказу про облiкову полiтику по ПАТ "Лебединський
насiннєвий завод" нарахування амортизацiї основних засобiв
здiйснюється iз за застосуванням прямолiнiйного методу, за
яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка
амортизується, на строк корисного використання об'єкта. За
2012р.нараховано амортизацiї основних засобiв та
нематерiальних активiв на суму - 1640тис.грн. У
2012р.переоцiнка основних засобiв та iнших необоротних
матерiальних активiв не проводилась Вартiсть незавершених
капiтальних iнвестицiй на початок року становить - 318 тис. грн.,
станом на 31.12.2012р. - 332 тис. грн. Iнвестицiйна нерухомiсть.
До iнвестицiйної нерухомостi Пiдприємство вiдносить будiвлi,
примiщення, або частини будiвель, утримуванi з метою
отримання орендних платежiв, а не для використання у наданнi
послуг чи для адмiнiстративних цiлей або продажу в звичайному
ходi дiяльностi. В процесi iнвентаризацiї необоротних активiв
Iнвестицiйної нерухомостi не виявлено. Довгостроковi фiнансовi
iнвестицiї Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї якi облiковуються
за методом участi в капiталi iнших пiдприємств на початок року
становлять - 22729 тис. грн., станом на 31.12.2012р. - 22729 тис.
грн. Iншi фiнансовi iнвестицiї на кiнець року становлять - 15607
тис.грн. 2.3 Облiк запасiв та товаро-матерiальних цiнностей.
Облiк товаро-матерiальних цiнностей на пiдприємствi
проводився вiдповiдно до П (С)БО № 9 "Запаси". Пiдприємство
вважає запасами активи, якi : - утримуються для використання
за умов звичайної господарської дiяльностi, перебувають у
процесi виробництва, виконання робiт, надання послуг,
управлiння виробництвом, а також у разi, якщо iснує ймовiрнiсть
отримання в майбутньому економiчних вигод, пов'язаних iз їх
використанням та їх вартiсть може бути достовiрно визначена.
Одиницею облiку запасiв вважається найменування запасiв.
Основнi i допомiжнi матерiали оцiненi по собiвартостi
придбання. При вибуттi запасiв оцiнка їх здiйснюється за
методом собiвартостi перших за часом надходження запасiв
(ФIФО). Методи оцiнки та вибуття запасiв були незмiнними
протягом перiоду, що перевiрявся.Запаси вiдображаються у
звiтностi за найменшою з двох оцiнок: первiсною вартiстю або
чистою вартiстю реалiзацiї. Переоцiнка товаро-матерiальних
цiнностей у перiодi, що перевiрявся, не проводилась.

Iнвентаризацiя товаро-матерiальних цiнностей проведена згiдно
наказу "Про проведення рiчної iнвентаризацiї товарноматерiальних цiнностей виробничих запасiв та iнших активiв" №
57 вiд 08.10.2012р. Нестачi i втрати вiд псування цiнностей не
виявлено Станом на 31.12.2011р. виробничих запасiв
рахувалося на суму - 19908 тис. грн., незавершеного
виробництва на суму - 1647 тис. грн., готової продукцiї на суму 626 тис. грн., товарiв на суму - 61816 тис. грн.; станом на
31.12.2012р. виробничих запасiв на суму - 46907 тис. грн.,
незавершеного виробництва на суму - 4576 тис. грн., готової
продукцiї на суму - 15413 тис. грн., товарiв на суму - 25784 тис.
грн. 2.4 Дебiторська заборгованiсть Облiк, оцiнка та визнання
дебiторської заборгованостi в цiлому вiдповiдає Положенню
(стандарту) бухгалтерського облiку № 10 "Дебiторська
заборгованiсть" Затверджено наказом Мiнфiну України вiд
08.10.1999р.№237 i вiдповiдає iнформацiї, вiдображеної у
звiтностi та бухгалтерському облiку. Дебiторська заборгованiсть
визнається як фiнансовi активи (за винятком дебiторської
заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових
коштiв або фiнансових iнструментiв, за розрахунками з
операцiйної оренди та за розрахунками з бюджетом) та
первiсно оцiнюється за первiсною вартiстю плюс вiдповiднi
витрати на проведення операцiй. Резерв на покриття збиткiв вiд
зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою
вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх
грошових потокiв. Визначення суми резерву на покриття збиткiв
вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу
дебiторiв та вiдображає суму, яка, на думку керiвництва,
достатня для покриття понесених збиткiв. Резерви створюються
на основi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв, для
фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є iстотними - на
основi групової оцiнки. Справедливу вартiсть дебiторської
заборгованостi неможливо визначити достовiрно, оскiльки не
має ринкових котирувань цих активiв Поточна дебiторська
заборгованiсть за товари, роботи послуги включалася за
пiдсумками балансу за первiсною вартiстю. Iнформацiя про
дебiторську заборгованiсть станом на 31.12. 2011р. та станом на
31.12.2012р. Вид дебiторської заборгованостi Рядок балансу На
початок звiтного року тис. грн. На кiнець звiтного року тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги : Чиста
реалiзацiйна вартiсть 160 105102 69231 Первiсна вартiсть 161
105102 69231 Резерв сумнiвних боргiв 162 0 0 Дебiторська
заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 170 7198 3306 за
виданими авансами 180 24905 86739 Iнша поточна дебiторська
заборгованiсть 210 52 6212 Поточнi фiнансовi iнвестицiї 220 0 0
Iншi оборотнi активи 250 230 23221 Разом 137487 188709
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в балансi
вiдображена за чистою реалiзацiйною вартiстю. Чиста
реалiзацiйна вартiсть дебiторської заборгованостi за товари,
роботи, послуги станом на 31.12.2011р. становить - 105102 тис.
грн., станом на 31.12.2012р. - 69231 тис. грн. Резерв сумнiвних
боргiв пiдприємством не нараховувався. Дебiторська
заборгованiсть за розрахунками: з бюджетом на початок року
становить - 7198 тис. грн., на кiнець року - 3306 тис. грн.; за
виданими авансами на початок року - 24905 тис. грн., на кiнець
року - 86739 тис. грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть
станом на 31.12.2011р. становить - 52 тис. грн., станом на
31.12.2012р. - 6212 тис. грн. Вартiсть iнших оборотних активiв на
початок року становить - 230 тис. грн., на кiнець звiтного року -

23221 тис. грн. 2.5 Облiк коштiв i розрахункiв Облiк касових
операцiй ведеться у вiдповiдностi з вимогами Положення "Про
ведення касових операцiй в нацiональнiй валютi України"
затвердженого Постановою Правлiння НБУ №637 вiд
15.12.2004р. зi змiнами та положеннями. Облiк здiйснення
безготiвкових розрахункiв здiйснюється пiдприємством
вiдповiдно до вимог iнструкцiї "Про безготiвковi розрахунки в
нацiональнi валютi України" затвердженого Постановою
Правлiння НБУ №22 вiд 21.01.2004р. Залишок грошових коштiв
та їх еквiвалентiв в нацiональнi валютi станом на 31.12.2012р.
становить - 5554 тис. грн., в тому числi в касi - 2 тис. грн.; в
iноземнiй валютi - 2467 тис. грн. 3. Забезпечення наступних
витрат i платежiв Забезпечення виплат персоналу (вiдпусток)
станом на 31.12.2011р. становить - 10 тис. грн. на кiнець звiтного
року - 13 тис. грн. Забезпечення визнаються, коли пiдприємство
має теперiшню заборгованiсть внаслiдок минулої подiї, iснує
ймовiрнiсть (тобто, бiльше можливо, нiж неможливо), що
погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi
втiлюють у собi економiчнi вигоди i можна достовiрно оцiнити
суму зобов'язання. 4. Розкриття та iнформацiї щодо зобов'язань
Облiк, оцiнка, структура зобов'язань в облiку та балансi
визначенi вiдповiдно до П(С) БО 11 "Зобов'язання",
затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 31.01.2000р.№ 20.
Зобов'язання визнаються, коли Пiдприємство має теперiшню
заборгованiсть(юридичну або конструктивну) внаслiдок минулої
подiї, iснує ймовiрнiсть(тобто бiльше можливо, нiж
неможливо),що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття
ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вимоги, i можна
достовiрно оцiнити суму зобов'язання. Пiдприємство визнає
короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як
зобов'язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми.
Пiдприємство визнає очiкувану вартiсть короткострокових
виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток пiд
час надання працiвникам послуг, якi збiльшують їхнi права на
майбутнi виплати вiдпускних. Пенсiйнi зобов'язання вiдповiдно
до Українського законодавства. Пiдприємство утримує внески iз
заробiтної плати до Державного пенсiйного фонду. Поточнi
внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточних
нарахувань заробiтної платнi, такi витрати вiдображаються у
перiодi, в якому були наданi працiвникам послуги, що надають
їм право на одержання внескiв, та зароблена вiдповiдно
заробiтна платня. Вартiсть векселiв виданих на початок року
становить - 3148 тис. грн., на кiнець року -3148 тис. грн. Основну
суму поточних зобов'язань на початок i кiнець року складають :
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на
початок року становить - 254813 тис. грн., на кiнець звiтного
року - 299561 тис. грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками: з
одержаних авансiв на початок року - 15064 тис. грн., на кiнець
звiтного року - 41826 тис. грн.; з бюджетом на початок року
становить - 30 тис. грн., на кiнець звiтного року - 91 тис. грн.; зi
страхування на початок року - 21 тис. грн., на кiнець звiтного
року - 7 тис. грн.; з оплати працi на початок року - 54 тис. грн., на
кiнець звiтного року - 66 тис. грн. Iншi поточнi зобов'язання
станом на 31.12.2011р. становлять - 1554 тис. грн. станом на
31.12.2012р. вiдповiдно - 8869 тис. грн. Поточнi зобов'язання
вiдображаються в балансi за сумою погашення. 5. Облiк витрат
виробництва та обiгу Витрати на пiдприємствi визнаються
вiдповiдно до положення (стандарту бухгалтерського облiку
№16"Витрати" i визнаються в бухгалтерському облiку одночасно

з зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань. Витрати,
понесенi у звязку з отриманням доходу, визнаються у тому ж
перiодi, що i вiдповiднi доходи. Згiдно даних бухгалтерського
облiку витрати основної дiяльностi склали - 396939 тис. грн., в т.
числi за елементами витрат: -матерiальнi витрати - 55475 тис.
грн. -витрати на оплату працi - 1646 тис. грн. -вiдрахування на
соцiальнi заходи - 613 тис. грн, -амортизацiя - 1640 тис. грн. -iншi
операцiйнi витрати - 337565 тис. грн. Фiнансовi витрати
становлять - 0 тис. грн. Фiнансовi витрати - 1 тис. грн. Iншi
витрати - 26863 тис. грн. Податок на прибуток вiд звичайної
дiяльностi - 67 тис. грн. 6.Облiк реалiзацiї готової продукцiї,
товарiв, фiнансових результатiв та прибутку. Дохiд (виручка) вiд
реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) визначається на
пiдприємствi вiдповiдно до положення П(С)БО 15 "Доходи".
Доходи вiдображаються в облiку та звiтностi у момент
виникнення, незалежно вiд часу надходження i сплати грошей i
визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з
надання послуг на дату балансу. Прибуток визначено i наведено
у Звiтi про фiнансовi результати за 2012р. по критерiях визнання
доходiв i витрат вiдповiдно до П(С)БО "Звiт про фiнансовi
результати". За звiтний перiод Товариство отримало чистий
дохiд (виручка) вiд реалiзацiї робiт, послуг в розмiрi - 406876тис.
грн. Iншi операцiйнi доходи становлять - 2580 тис. грн. Iншi
фiнансовi доходи становлять - 29 тис. грн. Iншi доходи
становлять - 14636 тис. грн. Станом на 31.12.2012р. чистий
прибуток згiдно даних бухгалтерського облiку становить - 251
тис. грн. 7.Розкриття iнформацiї про дiї, що вiдбулися протягом
звiтного перiоду та можуть вплинути на фiнансовогосподарський стан емiтента та призвести до значної змiни
вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою
ст.41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" В
ходi перевiрки за 2012р. не було виявлено подiй, що можуть
вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та
призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв. 8. Подiї
пiсля дати балансу . Аудитор пiдтверджує вiдсутнiсть подiй пiсля
дати балансу якi можуть впливати на здатнiсть Приватного
акцiонерного товариства продовжувати безперервно її
дiяльнiсть. 9. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму Повна
назва Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю - аудиторської
фiрми "Карат - Аудит" тел. 566882 0674911501 Код ЄДРПОУ
22804749 Мiсцезнаходження м. Черкаси, б-р. Шевченка, 243/89,
тел. 566-882 Номер свiдоцтва про державну реєстрацiю, дата
видачi 22804749, 14.09 1995р. Орган, що видав свiдоцтво
Черкаський мiськвиконком Серiя, дата видачi сертифiката
аудитора, та термiн дiї Серiя А, №002977, Рiшенням
Аудиторської Палати України №220/2 вiд 23.09.2010р., термiн дiї
сертифiката продовжено до 31.10.2015р. Номер та дата
свiдоцтва про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської
дiяльностi. № 3781 вiд 30.03.2006р., видано Аудиторською
Палатою України. Строк дiї свiдоцтва - до 31березня 2016р. 10.
Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту
Номер договору на проведення аудиту: №24 вiд 21.03.2013р.
Перiод проведення аудиту з 01.01.2012р. по 31.12.2012р. Дата
початку проведення аудиту: 21.03. 2013р. Дата закiнчення
проведення аудиту: 28.03.2013р. 29 березня 2013р. Директор
АФ "Карат -Аудит" Незалежний аудитор / I. М. Любченко/
Сертифiкат аудитора 002977 м. Черкаси, вул. Гагарiна 21/266
Довiдка про фiнансовий стан Публiчного акцiонерного
товариства "Лебединський насiннєвий завод " станом на

31.12.2012р. За даними фiнансової звiтностi були розрахованi
показники фiнансового стану ПАТ "Лебединський насiннєвий
завод" . Показники Формула розрахунку показника фiнансового
стану Фактичне значення 2011р. 2012р. Нормативне значення 1
2 3 4 5 Показники лiквiдностi 1. Коефiцiєнт абсолютної
лiквiдностi К1 = (ф.№1(стр.230+ стр.240) / ф.№1 стр.620 0,018
0,023 Бiльше 0,2 2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) К2
= ф.№1(стр.260+270)/ Ф.№1(стр.480+стр.620+ 630) 0,82 0,86
Бiльше 1,0 Показники платоспроможностi Бiльше 0 3. Коефiцiєнт
фiнансової стiйкостi (або незалежнос- тi, автономiї) К3 = ф.№1
стр.380 / ф.№1 стр.640) (0,076) (0,057) Бiльше 0,5 4. Коєфiцiент
покриття зобов'язань власним капiталом. К-4 (ф.№1 стр.380/
ф.№1 (стр.480+620) 0 0 Не менше 1 5. Коефiцiєнт рентабельностi
активiв К5 = Ф№2 стр.220 / Ф.№1 стр.280(гр.3+гр4):2 0,0024
0,0008 Бiльше 0 6.Коефiцiєнт рентабельностi дiяльностi К6= Ф№2
стр.220/040 0,002 0,0007 Здатнiсть пiдприємства розрахуватись
по своїм короткостроковим зобов'язанням перед кредиторами це лiквiднiсть. Пiдприємство вважається лiквiдним, якщо воно
може виконати свої короткостроковi зобов'язання пiсля
реалiзацiї поточних активiв. Лiквiднiсть характеризується
слiдуючими показниками : Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi
показує скiльки грошей пiдприємство має на кожну гривню
поточних боргiв. У ПАТ "Лебединський насiннєвий завод"
станом на 31.12.2012р. вiн . становить - 0,023 при нормативному
значеннi 0,20 - 0,35. Загальний коефiцiєнт лiквiдностi
характеризує яка частина поточних зобов'язань може бути
погашена за рахунок поточних активiв (грошовi кошти,
дебiторська заборгованiсть, запаси). В загальному випадку
нормальним вважається значення цього показника бiльше - 1,0 .
На ПАТ "Лебединський насiннєвий завод" станом на
31.12.2012р. вiн становить - 0,86, це означає, що баланс
пiдприємства не лiквiдний. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi
показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi коштiв,
авансованих у його дiяльнiсть стiйкий (вiдємний), при
нормативному значеннi 0,50, станом на 31.12. 2012р. становить (0,57). Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом - 0,
при нормативному значеннi не менше 1,0, означає, що
пiдприємство своїм власним капiталом не перекриває
зобов'язання. Коефiцiєнт рентабельностi власного капiталу
показує, що кожна гривня вкладена в активи пiдприємства
приносить - 0,0008 грн. прибутку. За результатами дiяльностi
пiдприємства за 2012р. ПАТ "Лебединський насiннєвий завод" .
отримав прибуток в сумi - 251 тис. грн. Розрахованi показники
дають змогу зробити висновок про те, що баланс ПАТ
"Лебединський насiннєвий завод" не лiквiдний, стан
платоспроможностi не задовiльний. Поточна дiяльнiсть ПАТ
залежна вiд зовнiшнiх кредиторiв . Директор АФ "Карат -Аудит"
Незалежний аудитор /Любченко I.М./ м.Черкаси вул..Гагарiна 21
кв.266 29 березня 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

ПАТ "Лебединський насiннєвий завод" являється одним з
найбiльших пiдприємств загальнодержавного значення,
основним видом господарської дiяльностi яких є приймання,
переробка та обробiток насiння цукрового буряка з метою
доведення його до посiвних кондицiй. Плiдна спiвпраця з
спецiалiстами Iнституту цукрових бурякiв, багаторiчний досвiд
фахiвцiв дозволили перейти на випуск якiсно нових видiв
продукцiї. Так, поряд з традицiйною обробкою насiння цукрових
бурякiв захисно- стимулюючими речовинами, введено в дiю

цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень
впровадження нових технологій, нових товарів, його
положення на ринку; інформацію про конкуренцію в
галузі, про особливості продукції (послуг) емітента;
перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та
матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному
об'ємі постачання

сучасне iноземне обладнання , яке дає можливiсть виробляти
iнкрустоване, мiнi-дражоване та дражоване насiння цукрового
буряка, що вiдповiдає свiтовим стандартам. Сьогоднi Товариство
має всю необхiдну технологiю та виробничi потужностi для
забезпечення бурякосiючих господарств високоякiсним
насiнням цукрових бурякiв. Насiнництво - галузь трудомiстка,
але завдяки своїй прибутковостi вона приманює все бiльше i
бiльше субєктiв пiдприємницької дiяльностi. Зараз значно
пiдвищились вимоги до якостi посiвного матерiалу, пiдготовки
насiння. Особлива увага придiляється свiтовим технологiям
iнкрустацiї та дражування насiння цукрових бурякiв.

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

У 2008 роцi придбано та введено в дiю котельня на сумму 296,0
тис. грн.; продана сiвалка "Плантер" на суму 130,0 тис. грн За
2009 р. придбано основних засобiв на 9151 тис.грн., а саме: машин та обладнання - 3584 тис.грн. - будинки та споруди - 5520
тис.грн. Введено в дiю зерносушарку - 3228 тис.грн За 2010р.
придбано основних засобiв на 3553 тис. грн., а саме: - будинки
та споруди - 329 тис. грн. - машани та обладнання - 396 тис. грн.
- транспортнi засоби - 2161 тис. грн. - Iнструменти, прилади,
iнвентар (меблi) - 667 тис. грн. За 2010 р. вибуло основних
засобiв на суму 34709 тис. грн., а саме: - будинки та споруди 25289 тис. грн. - машани та обладнання - 8917 тис. грн. транспортнi засоби - 385 тис. грн. - Iнструменти, прилади,
iнвентар (меблi) - 118 тис. грн. Загальними зборами акцiонерiв
вiд 01.08.2010 прийняте рiшення " 1). Затвердити
запропонований проект Статуту ТОВ "Агросервiс -2012",
статутний капiтал якого становить 18 941 055,00 грн. 2)
Сформувати статутний капiтал ТОВ "Агросервiс -2012" за рахунок
основних засобiв та iншого майна ВАТ "Лебединський
насiннєвий завод" вартiстю 18 941 055,00 грн. 3) Зобов'язати
Правлiння ВАТ "Лебединський насiннєвий завод" вiдповiдно до
даного рiшення Загальних зборiв своїм рiшенням визначити
конкретний перелiк основних засобiв та майна ВАТ
"Лебединський насiннєвий завод" (а саме: будiвлi та споруди;
елеватор з його обладнанням; транспортнi засоби; комунiкацiї тепло, водо,енергопостачання; та iнше) та передати його до
статутного капiталу ТОВ "Агросервiс -2012". В 2010 до статутного
капiталу ТОВ "Агросервiс -2012" передано основних засобiв на
загальну суму 22729 тис. грн, в тому числi будiвлi та споруди;
елеватор з його обладнанням; транспортнi засоби; комунiкацiї тепло, водо,енергопостачання; та iнше. В 2011 роцi придбано
машин, обладання та iнвентаря на суму 1683 тис. грн, в тому
числi навантажувач - на 790 тис. грн, компресорний сепаратор 115 тис. грн, транспортних засобiв - 115 тис. грн. Значного
вiдчудження активiв в 2011 роцi не було. В 2012 роцi було
придбано основних засобiв на загальну суму - 3018 тис. грн, а
саме: - введено в експлуатацiю зерносховище для тимчасового
збереження зерна на суму 1909 тис. грн - придбано
глибокорихлитель на суму 230,5 тис. грн - придбано
глибокорихлитель на суму 160,8 тис. грн, вiдчудження активiв не
було.

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

Облiк основних засобiв на Пiдприємствi ведеться у вiдповiдностi
з вимогами Положення (стандартом) бухгалтерського облiку 7
"Основнi засоби" затвердженим Наказом Мiнфiну України вiд
27.04.2000 р. №92. Основнi засоби на пiдприємствi власнi i в
сумi складають 8691тис.грн., нарахована сума зносу складає
4467 тис.грн. Синтетичний i аналiтичний облiк ведеться у

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

вiдповiдностi з чинним законодавством. Рух основних засобiв
(надходження, продаж та вибуття) проведенi на законних
пiдставах. Нарахування зносу (амортизацiї) основних засобiв в
бухгалтерському облiку проведено у вiдповiдностi з
Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 7 "Основнi
засоби" затвердженим Наказом Мiнфiну України вiд 27.04.2000
р. №92, у податковому облiцi вiдповiдно до ст.8 Закону України
"Про оподаткування прибутку пiдприємства" вiд 22.05.97 р.
Основнi засоби протягом року в податковiй заставi не були i
арешт на них протягом року не накладався. Основнi засоби на
пiдприємствi власнi. Основнi засоби в аренду не наданi. Основнi
засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацiю i
вiдповiдно до технiчних характеристик. Ступiнь їх використання вiдповiдно до виробничих потреб. Обмежень на використаннi
майна емiтента - не має. Первiсна вартiсть основних засобiв 11275 тис.грн. Знос основних засобiв - 5036 тис.грн,

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

За своєю спецiалiзацiєю Товариство здiйснює фiнансовогосподарську дiяльнiсть з цукровими заводами та с/г
виробниками, якi являються незавжди платоспроможними,
проводять розрахунки невчасно i становлять основну суму
дебiторської заборгованностi, яка на кiнець 2012 року склала
165488 тис.грн. Недосконала податкова система, яка постiйно
змiнюється також має сильний вплив на дiяльнiсть товариства.

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

У 2012 роцi за результатами перевiрки податкової iнспекцiїї
нараховано та сплачено штрафних санкций на загальну суму
78755,23 грн.

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

Фiнансовий стан пiдприємтсва свiдчить про те, баланс ПАТ
"Лебединський насiннєвий завод" не лiквiдний, стан
платоспроможностi не задовiльний. Поточна дiяльнiсть ПАТ
залежна вiд зовнiшнiх кредиторiв . Негайно погасити певну
частку короткострокових зобов'язань пiдприємство не має
можливостi. Головною умовою покращення фiнансового стану є
погашення цукровими заводами та с/г виробниками
дебiторської заборгованностi. Пiдприємство має можливiсть
провести розширення виробництва, як на дiючих потужностях
так i впровадження нових видiв виробництва.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних
договорів (контрактів) на кінець звітного періоду
(загальний підсумок) та про очікувані прибутки від
виконання цих договорів

За звiтнiй перiод ПАТ укладено 125 договорiв з рiзними
органiзацiями та пiдприємствами. В основному це договора
закупiвлi сировини насiння цукрового буряка, продажу насiння
цукрового буряка, надання послуг по переробцi насiння.
Практично всi договора виконувалися своєчасно та в повному
обсязi. Укладених але невиконаних договорiв не має.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на В 2013 роцi Товариство планує збiльшити закупiвлю Засобiв
рік (щодо розширення виробництва, реконструкції,
захисту рослин, посiвного матерiалу кукурудзи та соняшника, з
поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які подальшою реалiзацiєю с/г пiдприємствам.
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок,
За звiтний рiк витрат на дослiдження та розробок не було.
вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний
рік
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає За звiтний перiод судових справ , стороною в яких виступав би
емітент, його дочірні підприємства або його посадові
емiтент, не було.

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
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

Iншої iнформацiї, що передбачена для розкриття та яка може
бути iнстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та
результатiв дiяльностi емiтента, немає.

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування
основних засобів

Орендовані основні засоби
(тис.грн.)

Власні основні засоби (тис.грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

Основні засоби, всього (тис.грн.)

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

5657

6239

0

0

5657

6239

будівлі та
споруди

127

1873

0

0

127

1873

машини та
обладнання

2896

2550

0

0

2896

2550

транспортні
засоби

1848

1328

0

0

1848

1328

інші

786

488

0

0

786

488

2. Невиробничого 0
призначення:

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

5657

6239

0

0

5657

6239

Опис

Основнi засоби протягом року в податковiй заставi не були i арешт на них протягом року не накладався.
Основнi засоби на пiдприємствi власнi. Основнi засоби в аренду не наданi. Основнi засоби
використовуються з моменту вводу в експлуатацiю i вiдповiдно до технiчних характеристик. Ступiнь їх
використання - вiдповiдно до виробничих потреб. Обмежень на використаннi майна емiтента - не має.
Первiсна вартiсть основних засобiв на початок року становить - 10689 тис. грн., знос - 5032 тис. грн.,
залишкова вартiсть - 5657тис. грн., станом на 31.12.2012р. вiдповiдно становить - 11275 тис. грн., знос 5036 тис. грн., залишкова вартiсть - 6239 тис. грн. Знос основних засобiв - 5036 тис.грн, що складає-44,67%
Ступень зносу будинкiв та споруд - 21,64% Ступень зносу машин та обладнання - 43,16%; Ступень зносу
транспортних засобiв - 56,29%; Середня ступень зносу iнших основних засобiв - 63,83% За 2012рiк
придбано основних засобiв та нематерiальних активiв на суму - 3053 тис. грн.,в тому числi будинки та
споруди - 1782 тис. грн, машин та обладнання на 1119 тис. грн. списано з балансу основних засобiв
внаслiдок невизнання їх активом на суму - 2432 тис. грн., в тому числi за рахунок зносу - 1479 тис. грн.
Цим обумовленi змiни в вартостi основних засобiв.

Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника
Розрахункова
вартість чистих

За звітний період

-19173

За попередній період

-19424

активів (тис.грн.)
Статутний капітал
(тис.грн.)

12045

12045

Скоригований
статутний капітал
(тис.грн.)

12045

12045

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР
(Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку
2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi
чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи +
Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення
наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв(-19173.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного
капiталу(12045.000 тис.грн. ).Згiдно статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України товариство зобов'язане
оголосити про зменшення свого статутного капiталу. та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у
встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мiнiмальний статутний капiтал АТ на кiнець звiтного
перiоду становить 0 тис.грн.Це свiдчить про те, що згiдно статi 155 п.3 Цивiльного кодексу України АТ
пiдлягає лiквiдацiї

Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань

Кредити банку

Непогашена частина
боргу (тис.грн.)

Дата виникнення

Відсоток за користування
коштами (відсоток річних)

Дата погашення

X

0

X

X

X

3148

X

X

X

0

X

X

у тому числі:
Зобов'язання за цінними
паперами
у тому числі:
за облігаціями (за
кожним власним
випуском):
д/н

0

0

за іпотечними цінними
паперами (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН
(за кожним власним
випуском):

X

0

X

X

за іншими цінними
паперами (у тому числі
за похідними цінними
паперами) (за кожним
видом):

X

0

X

X

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

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

3148

X

X

Податкові зобов'язання

X

91

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

350329

X

X

Усього зобов'язань

X

353568

X

X

Опис

Станом на 31.12.2012 р. кредитiв банку Товариство не має. Кредиторська заборгованiсть за
товари, роботи, послуги станом на 31.12.2012 р. складає 299561 тис.грн. Поточнi зобов'язання за
розрахунками складають - 41990 тис.грн. Iншi поточнi зобов'язання - 8869 тис.грн. Непогашеної
частини боргу за:зобов'язання цiнних паперiв; облiгацiями; iпотечними цiнними паперами;
сертифiкатами; iншими (у тому числi за похiдними) цiнними паперами; фiнансовими iнвестицiями
в корпоративнi права вiдсутнi. Вартiсть векселiв виданих на початок року становить - 3148 тис.
грн., на кiнець року -3148 тис. грн.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
Обсяг виробництва
N
з/п

Основний вид
продукції*

1

2

у натуральній
формі (фізична
од. вим. **)

Обсяг реалізованої продукції

у грошовій у відсотках до
формі
всієї виробленої
(тис.грн.)
продукції

3

4

у натуральній
формі (фізична
од. вим. **)

5

6

у грошовій
у відсотках до
формі
всієї реалізованої
(тис.грн.)
продукції
7

8

1

Оптова торгiвля 24983 т
зерном,
насiнням

396912

79.68

24983 т

316217

77.71

2

Оптова торгiвля 5807т
цукром

92288

18.52

5807 т

26723

6.56

3

Оптова торгiвля 566 т
хiмiчними
продуктами

8992

1.8

566 т

63936

15.73

Інформація про собівартість реалізованої продукції
N з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Матерiальнi витрати

13.98

2

Витрати на оплату працi

0.42

3

Iншi операцiйнi витрати

85.05

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

26.03.2012

26.03.2012

Відомості про проведення загальних зборів

18.06.2012

18.06.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

11.07.2012

12.07.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

Інформація щодо аудиторського висновку
Аудиторська фірма "КАРАТ - АУДИТ" м. Черкаси, вул. Гагаріна 21. кв. 266, р/р 26006000023920 ПАТ "Укрсоцбанк", МФО
300023. Сертифікат аудитора серії А №002977 Рішенням АПУ від 23.09.2010р. №220/2, термін дії сертифікату продовжено
до 31.10.2015р. Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм які надають аудиторські послуги №3781 видано АПУ
30.03.2006р. Свідоцтво чинне до 31.03.2016р. Т/факс (0472) 56-68-82 моб.80674911501 Акціонерам ПАТ "Лебединський
насіннєвий завод" Керівництву ПАТ " Лебединський насіннєвий завод" НКЦПФР Аудиторський висновок (звіт незалежного
аудитора) щодо фінансової звітності публічного акціонерного товариства "Лебединський насіннєвий завод" станом на
кінець дня 31.12.2012р. с. Лебедин, вул. Заводська 17, Шполянського району, Черкаської області, 20635. 1.Ми провели аудит
фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Лебединський насіннєвий завод " , що додається, який включає
баланс станом на 31.12.2012р., звіт про фінансові результати за 2012рік , звіт про рух грошових коштів, звіт про власний
капітал за рік, що закінчився на зазначену дату з метою висловлення думки про те, чи відображає зазначена фінансова
звітність правдиво та достовірно фінансовий стан ПАТ "Лебединський насіннєвий завод", а також фінансові результати
його діяльності згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності, вимогами нормативно-правових актів
регулюючого органу. 2. Основні відомості про емітента : Повне найменування товариства: публічне акціонерне товариство
"Лебединський насіннєвий завод" (далі - ПАТ "Лебединський насіннєвий завод", Товариство) Повне найменування
Публічне акціонерне товариство "Лебединський насіннєвий завод" Код за ЄДРПОУ 00388932 Місцезнаходження
7125783601 20635 Черкаська обл., Шполянський район, с. Лебедин, вул. Заводська, буд.17 Дата державної реєстрації
19.12.1991 Дата та номер останньої реєстраційної дії 13.07.2012 №10201070017000028 Основні види діяльності за КВЕД
2010 01.64 Оброблення насіння для відтворення 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві 46.21 Оптова торгівля зерном,
необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин 46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими
виробами 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами 36.00 Збір, очищення та постачання води 3. Опис аудиторської
перевірки: Ми провели аудит у відповідності з вимогами та положеннями пункту 15 частини другої статті 7, пунктів 8, 9, 13
статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Законів України "Про аудиторську
діяльність", "Про цінні папери та фондовий ринок" ,"Про акціонерні Товариства", інших законодавчих актів України та у
відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх
послуг (видання 2010), (далі МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту
рішенням Аудиторської палати України №229/7 від 31.03. 2011 року, в тому числі у відповідності до МСА 700 "Формування
думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706
"Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора ". Ці стандарти вимагають від нас
дотримання етичних вимог, а також планування та виконання аудиторської перевірки для формування думки щодо того, чи
фінансова звітність складена у всіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи фінансової звітності отримання
впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур з
метою отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від
судження аудитора. До таких процедур входить оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства
або помилок. Оцінюючи ризиків, аудитор розглядає аспекти внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та
достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не
з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також
оцінку відповідності використаної облікової політики, що застосовується, та прийнятності облікових оцінок, зроблених
управлінським персоналом та загального подання фінансових звітів. Аудиторський висновок складено з урахуванням вимог
до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів, які подаються до Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку , затвердженого рішенням ДКЦПФР від 29.09.2011р. за №1360, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 28.11.2011р. за № 1358/20096. Для проведення аудиту Товариства надано наступні документи
з бухгалтерського обліку та фінансової звітності: - Статут та установчі документи - Баланс станом на 31 грудня 2012
р.(форма 1); - Звіт про фінансові результати за 2012 р.(форма №2); - Звіт про рух грошових коштів за 2012 р.(форма №3); Звіт про власний капітал за 2012 р. (форма №4); - Регістри бухгалтерського обліку; - Первинні бухгалтерські документи.
Відповідальними за фінансово-господарську діяльність в товаристві, за період, що перевіряється були : Керівник - Прикуп
Володимир Миколайович Головний бухгалтер - Мельник Євдокія Вікторівна Відповідно до ст. 5 ЗУ "Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні" Товариство веде бухгалтерський облік і складає фінансову звітність у грошовій
одиниці України. 4. Відповідальність управлінського персоналу Управлінський персонал товариства несе відповідальність
за підготовку та достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності,
нормативно правових актів України, та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним
для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки;
виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової
звітності), стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про
акціонерні товариства", наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою
інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до комісії разом з фінансовою звітністю;
невідповідного використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності емітента цінних
паперів на основі проведення фінансового аналізу діяльності емітента у відповідності з вимогами МСА №200 "Загальні цілі
незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту". Відповідальність
управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки
та достовірного представлення фінансових звітів які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки;
вибір та застосування відповідних принципів бухгалтерського обліку, облікової політики, а також облікових оцінок, які
відповідають обставинам. Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що
впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансові звітності, а також суми доходів та витрат, що
відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду. 5. Відповідальність аудитора Відповідальність аудитора є
висловлення думки щодо фінансової звітності на основі результатів аудиту, який було проведено відповідно до
Міжнародних стандартів аудиту. Аудиторський висновок який подається до НКЦПФР при розкритті інформації емітентами
цінних паперів повинен бути складений відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду,
іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА) зокрема у відповідності до МСА 700 "Формування думки та
надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706
"Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора ", МСА 720 "Відповідальність

аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність", МСА 240
"Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності" Ми вважаємо, що отримали
достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення модифікованої аудиторської думки. Підстава для висловлення
умовно- позитивної думки Аудитор не спостерігав за проведенням річної інвентаризації активів і зобов'язань, що є
обмеженням обсягу роботи, у зв'язку з чим ним висловлюється умовно-позитивна думка. 6. Умовно позитивна думки.
Концептуальна основа фінансової звітності, використана для підготовки фінансових звітів визначається Міжнародними
стандартами фінансової звітності. Внутрішня облікова політика підприємства, яка відображає принципи та методи
бухгалтерського обліку та звітності, за якими складається фінансова звітність, відповідає вимогам МСФО, а також статті 40
Закону України "Про цінні папери". Облік усіх операцій здійснюється згідно з діючим планом бухгалтерського обліку.
Фінансова звітність Товариства підготовлена згідно формату Національних положень(стандартів) бухгалтерського обліку,
які затверджені Наказом №1591 від 09.12.2011р. Міністерства фінансів України. На нашу думку, за винятком впливу
викладеного в параграфі "Підстава для висловлення умовно позитивної думки" отримані аудиторські докази є достатньою
та відповідною основою для висловлення умовно-позитивної аудиторської думки про відповідність дійсного фінансового
стану результатів діяльності Публічного акціонерного товариства "Лебединський насіннєвий завод " станом на 31.12.2012р.
Аудитор висловлює думку, що фінансова звітність Публічного акціонерного товариства "Лебединський насіннєвий завод " в
усіх суттєвих аспектах достовірно та повно подає фінансову інформацію про Товариство станом на 31.12.2012р. згідно з
нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, а також згідно з концептуальною
основою фінансової звітності та відповідно вимогам діючого законодавства України. Фінансова звітність складена на основі
дійсних облікових оцінок. В ході перевірки Аудитом не були виявлені ознаки які ставлять під сумнів Публічне акціонерне
товариство продовжувати свою діяльність на безперервній основі. 29 березня 2013р. Директор ТОВ АФ "Карат -Аудит"
Незалежний аудитор / І. М. Любченко/ Сертифікат аудитора 002977 м. Черкаси, вул. Гагаріна 21/266 1. Інша допоміжна
інформація, щодо якої аудитор висловлює думку. 1.1 Висловлення думки щодо відповідності вартості чистих активів
вимогам законодавства Розрахунок вартості чистих активів акціонерних Товариств здійснюється згідно Методичних
рекомендацій Державної комісії ц цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних
товариств від 17.11.2004р. №485 Вартість чистих активів згідно ЦКУ ч.3 ст.155 не може бути меншою від суми статутного
капіталу. Чисті активи розраховуються як різниця між сумою необоротних активів, оборотних активів, витрат майбутніх
періодів та сумою довгострокових зобов'язань, короткострокових зобов'язань, забезпеченням наступних виплат і платежів,
доходів майбутніх періодів. Вартість чистих активів ПАТ "Лебединський насіннєвий завод" становить - (19202) тис. грн.
(334392-353581-13 ), що на 31247 тис. грн. менше вартості статутного капіталу. Таким чином розрахункова вартість чистих
активів не відповідає вимогам ст.155 п.3 Цивільного кодексу України. 1.2 Думка аудитора щодо наявності суттєвих
невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом
цінних паперів та подається до комісії разом з фінансовою звітністю Під час виконання завдання аудитор здійснив
аудиторські процедури щодо виявлення суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та
іншою інформацією, що розкривається емітентом у відповідності з МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої
інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність" а також на відповідність вимогам Рішення
ДКЦПФР від 20.10.2011р. №1482, щодо корпоративного управління на наявність та достовірність інформації у звіті.
Аудитор отримав достатню впевненість у відсутності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала
аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю
(МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову
звітність"). 1.3 Виконання значних правочинів Значні правочини (10 і більше відсотків вартості активів товариства за
даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" у звітному періоді
за даними останньої річної фінансової звітності не вчинялися. 1.4 Стан корпоративного управління, у тому числі стану
внутрішнього аудиту вимогам законодавства Щодо стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього
аудиту відповідно до Закону України " Про акціонерні Товариства", загальними зборами акціонерів Товариства затверджені
наступні положення Статуту Товариства: "Наглядова рада Товариства", "Правління Товариства", "Ревізійна комісія
Товариства". Товариство користується послугами зовнішніх аудиторів. За результатами виконаних процедур перевірки
стану корпоративного управління відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" можна зробити висновок, що
прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві в цілому відповідає вимогам Закону України
"Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту Т овариства. Система внутрішнього контролю спрямована на упередження,
виявлення і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової
документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль. Бухгалтерський контроль забезпечує збереження
активів, достовірність звітності та включає попередній, первинний і подальший контроль. 1.5 Ідентифікація та оцінка
ризиків суттєвого викривлення у фінансових звітах внаслідок шахрайських дій Керуючись принципом професійного
скептицизму та відповідно до МСА 240 "відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової
звітності" ми провели аудиторські тести, результати яких дозволили ідентифікувати та оцінити ризики суттєвих викривлень
внаслідок шахрайства. Під час ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності ми розглянули
отриману від Товариства інформацію як у вигляді тверджень (пояснень) керівництва, так і у вигляді аудиторських доказів,
як того вимагають від аудитора МСА з метою попередження викривлень внаслідок шахрайства. Відповідно до отриманих
доказів та пояснень, керівництво не має інформації про відомі факти шахрайства, що можуть вплинути на Товариство. Ми
також не отримали жодної іншої інформації про відомі факти таких дій з боку управлінського персоналу, працівників,
відповідальних за фінансову інформацію або інших осіб. 2. Примітки до фінансової звітності за рік , що закінчився
31.12.2012р. Основою надання фінансової звітності є чинні міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), міжнародні
стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової
звітності. Фінансова звітність надана у тисячах українських гривень. Ця фінансова звітність підготовлена на основі
історичної собівартості. Фінансова звітність за МСФЗ складається на основі бухгалтерських записів згідно українського
законодавства шляхом трансформації з внесенням коригувань, проведенням перекласифікації статей з метою достовірного
представлення інформації згідно з вимог МСФЗ. Зміни пов'язані з переходом на МСФЗ, були відображені шляхом
коригувань відповідних статей балансу у кореспонденції з нерозподіленим прибутком ( статтями капіталу на початок року).
Основні принципи бухгалтерського обліку. Визнання та оцінка фінансових інструментів. Підприємство визнає фінансовий
актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового
інструмента. Операція з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою
розрахунку. Підприємство визнає такі категорії фінансових інструментів: - фінансовий актив, доступний для продажу інвестиції, утримувані до погашення - облігації та векселя - дебіторська заборгованості - фінансові забезпечення, оцінені за

амортизованою вартістю - кредити банків Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання
Підприємство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які прямо відносяться до придбання
або випуску фінансового активу чи фінансового зобов'язання. Облікова політика подальшої оцінки фінансових інструментів
розкривається нижче у відповідних розділах облікової політики. 2.1 Розкриття інформації про власний капітал та сплати
статутного фонду. Достовірність, законність, повнота та обєктивність відображення у бухгалтерському обліку та фінансовій
звітності власного капіталу відповідає (стандарту) бухгалтерського обліку №5 "Звіт про власний капітал" затвердженого
наказом Мінфіну України від 26.04.00р.№91. Власний капітал товариства станом на 31.12.2012р. представлено статутним
капіталом та фінансовим капіталом, що існує у вигляді нерозподіленого прибутку(непокритого збитку). Статутний капітал
Статутний капітал сформований в повному обсязі і становить - 12045 тис. грн., що відповідає даним бухгалтерського обліку,
та статуту Товариства. Статут Товариства затверджено загальними зборами акціонерів 30.04.2011р. та зареєстровано
Шполянською райдержадміністрацією 15.06.2011р. Він поділений на 1204534 простих іменних акцій номінальною вартістю
- 10,00 грн. кожна. Випуск акцій засвідчений Свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій від 02.09.2010 р. №726/1/10.
Юридичні особи володіють 9844 штук акцій, що становить 0,82%, фізичні особи -1194690 штук акцій, що становить 99,18%.
Пакетом акцій більше 10 % володіє одна фізична особа - Кравченко Дмитро Вікторович (499058 акцій, що становить 41,43
відсотків) Товариство не приймало рішень щодо викупу акцій власної емісії. Непокритий збиток на початок року становить
- 19453 тис. грн., на кінець звітного року становить - 19202 тис. грн. За 2012р. підприємство отримало прибуток від
звичайної діяльності (операційної, інвестиційної) в сум і - 251 тис. грн. 2.2 Розкриття інформацію за видами активів.
Необоротні активи На підприємстві облік основних засобів і нематеріальних активів організовано відповідно до Положення
(Стандарту) бухгалтерського обліку №7 "Основні засоби" та №8 "Нематеріальні активи".Підприємство оцінює
нематеріальні активи та основні засоби за історичною собівартістю. Розглянувши доречність застосування будь якого з
виключень, передбачених МСФЗ1, щодо ретроспективного застосування, керівництво вирішило застосувати справедливу
вартість(історичну) як доцільну собівартість основних засобів. Тобто підприємство здійснило оцінку основних засобів за
справедливою вартістю на дату переходу та використовує цю справедливу вартість як доцільну собівартість основних
засобів на цю дату. Первісна вартість основних засобів на початок року становить - 10689 тис. грн., знос - 5032 тис. грн.,
залишкова вартість - 5657тис. грн., станом на 31.12.2012р. відповідно становить - 11275 тис. грн., знос - 5036 тис. грн.,
залишкова вартість - 6239 тис. грн. Первісна вартість нематеріальних активів на початок року становить - 314 тис. грн.,
накопичена амортизація - 97 тис. грн., залишкова вартість - 217 тис. грн., станом на 31.12.2012р. відповідно становить - 349
тис. грн., накопичена амортизація - 258 тис. грн., залишкова вартість - 91 тис. грн. За 2012рік придбано основних засобів та
нематеріальних активів на суму - 3053 тис. грн., списано з балансу основних засобів внаслідок невизнання їх активом на
суму - 2432 тис. грн., в тому числі за рахунок зносу - 1479 тис. грн. Згідно наказу про облікову політику по ПАТ
"Лебединський насіннєвий завод" нарахування амортизації основних засобів здійснюється із за застосуванням
прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк
корисного використання об'єкта. За 2012р.нараховано амортизації основних засобів та нематеріальних активів на суму 1640тис.грн. У 2012р.переоцінка основних засобів та інших необоротних матеріальних активів не проводилась Вартість
незавершених капітальних інвестицій на початок року становить - 318 тис. грн., станом на 31.12.2012р. - 332 тис. грн.
Інвестиційна нерухомість. До інвестиційної нерухомості Підприємство відносить будівлі, приміщення, або частини
будівель, утримувані з метою отримання орендних платежів, а не для використання у наданні послуг чи для
адміністративних цілей або продажу в звичайному ході діяльності. В процесі інвентаризації необоротних активів
Інвестиційної нерухомості не виявлено. Довгострокові фінансові інвестиції Довгострокові фінансові інвестиції які
обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств на початок року становлять - 22729 тис. грн., станом на
31.12.2012р. - 22729 тис. грн. Інші фінансові інвестиції на кінець року становлять - 15607 тис.грн. 2.3 Облік запасів та
товаро-матеріальних цінностей. Облік товаро-матеріальних цінностей на підприємстві проводився відповідно до П (С)БО №
9 "Запаси". Підприємство вважає запасами активи, які : - утримуються для використання за умов звичайної господарської
діяльності, перебувають у процесі виробництва, виконання робіт, надання послуг, управління виробництвом, а також у разі,
якщо існує ймовірність отримання в майбутньому економічних вигод, пов'язаних із їх використанням та їх вартість може
бути достовірно визначена. Одиницею обліку запасів вважається найменування запасів. Основні і допоміжні матеріали
оцінені по собівартості придбання. При вибутті запасів оцінка їх здійснюється за методом собівартості перших за часом
надходження запасів (ФІФО). Методи оцінки та вибуття запасів були незмінними протягом періоду, що перевірявся.Запаси
відображаються у звітності за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації. Переоцінка
товаро-матеріальних цінностей у періоді, що перевірявся, не проводилась. Інвентаризація товаро-матеріальних цінностей
проведена згідно наказу "Про проведення річної інвентаризації товарно- матеріальних цінностей виробничих запасів та
інших активів" № 57 від 08.10.2012р. Нестачі і втрати від псування цінностей не виявлено Станом на 31.12.2011р.
виробничих запасів рахувалося на суму - 19908 тис. грн., незавершеного виробництва на суму - 1647 тис. грн., готової
продукції на суму - 626 тис. грн., товарів на суму - 61816 тис. грн.; станом на 31.12.2012р. виробничих запасів на суму 46907 тис. грн., незавершеного виробництва на суму - 4576 тис. грн., готової продукції на суму - 15413 тис. грн., товарів на
суму - 25784 тис. грн. 2.4 Дебіторська заборгованість Облік, оцінка та визнання дебіторської заборгованості в цілому
відповідає Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку № 10 "Дебіторська заборгованість" Затверджено наказом
Мінфіну України від 08.10.1999р.№237 і відповідає інформації, відображеної у звітності та бухгалтерському обліку.
Дебіторська заборгованість визнається як фінансові активи (за винятком дебіторської заборгованості, за якою не очікується
отримання грошових коштів або фінансових інструментів, за розрахунками з операційної оренди та за розрахунками з
бюджетом) та первісно оцінюється за первісною вартістю плюс відповідні витрати на проведення операцій. Резерв на
покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між балансовою вартістю та теперішньою вартістю
очікуваних майбутніх грошових потоків. Визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності
відбувається на основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка, на думку керівництва, достатня для покриття понесених
збитків. Резерви створюються на основі індивідуальної оцінки окремих дебіторів, для фінансових активів, суми яких
індивідуально не є істотними - на основі групової оцінки. Справедливу вартість дебіторської заборгованості неможливо
визначити достовірно, оскільки не має ринкових котирувань цих активів Поточна дебіторська заборгованість за товари,
роботи послуги включалася за підсумками балансу за первісною вартістю. Інформація про дебіторську заборгованість
станом на 31.12. 2011р. та станом на 31.12.2012р. Вид дебіторської заборгованості Рядок балансу На початок звітного року
тис. грн. На кінець звітного року тис. грн. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги : Чиста реалізаційна
вартість 160 105102 69231 Первісна вартість 161 105102 69231 Резерв сумнівних боргів 162 0 0 Дебіторська заборгованість
за розрахунками з бюджетом 170 7198 3306 за виданими авансами 180 24905 86739 Інша поточна дебіторська заборгованість
210 52 6212 Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 Інші оборотні активи 250 230 23221 Разом 137487 188709 Дебіторська

заборгованість за товари, роботи, послуги в балансі відображена за чистою реалізаційною вартістю. Чиста реалізаційна
вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2011р. становить - 105102 тис. грн., станом
на 31.12.2012р. - 69231 тис. грн. Резерв сумнівних боргів підприємством не нараховувався. Дебіторська заборгованість за
розрахунками: з бюджетом на початок року становить - 7198 тис. грн., на кінець року - 3306 тис. грн.; за виданими авансами
на початок року - 24905 тис. грн., на кінець року - 86739 тис. грн. Інша поточна дебіторська заборгованість станом на
31.12.2011р. становить - 52 тис. грн., станом на 31.12.2012р. - 6212 тис. грн. Вартість інших оборотних активів на початок
року становить - 230 тис. грн., на кінець звітного року -23221 тис. грн. 2.5 Облік коштів і розрахунків Облік касових
операцій ведеться у відповідності з вимогами Положення "Про ведення касових операцій в національній валюті України"
затвердженого Постановою Правління НБУ №637 від 15.12.2004р. зі змінами та положеннями. Облік здійснення
безготівкових розрахунків здійснюється підприємством відповідно до вимог інструкції "Про безготівкові розрахунки в
національні валюті України" затвердженого Постановою Правління НБУ №22 від 21.01.2004р. Залишок грошових коштів та
їх еквівалентів в національні валюті станом на 31.12.2012р. становить - 5554 тис. грн., в тому числі в касі - 2 тис. грн.; в
іноземній валюті - 2467 тис. грн. 3. Забезпечення наступних витрат і платежів Забезпечення виплат персоналу (відпусток)
станом на 31.12.2011р. становить - 10 тис. грн. на кінець звітного року - 13 тис. грн. Забезпечення визнаються, коли
підприємство має теперішню заборгованість внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто, більше можливо, ніж
неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди і можна
достовірно оцінити суму зобов'язання. 4. Розкриття та інформації щодо зобов'язань Облік, оцінка, структура зобов'язань в
обліку та балансі визначені відповідно до П(С) БО 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мінфіну України від
31.01.2000р.№ 20. Зобов'язання визнаються, коли Підприємство має теперішню заборгованість(юридичну або
конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність(тобто більше можливо, ніж неможливо),що погашення
зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вимоги, і можна достовірно оцінити суму
зобов'язання. Підприємство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання після вирахування
будь-якої вже сплаченої суми. Підприємство визнає очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за відсутність
як забезпечення відпусток під час надання працівникам послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних.
Пенсійні зобов'язання відповідно до Українського законодавства. Підприємство утримує внески із заробітної плати до
Державного пенсійного фонду. Поточні внески розраховуються як процентні відрахування із поточних нарахувань
заробітної платні, такі витрати відображаються у періоді, в якому були надані працівникам послуги, що надають їм право на
одержання внесків, та зароблена відповідно заробітна платня. Вартість векселів виданих на початок року становить - 3148
тис. грн., на кінець року -3148 тис. грн. Основну суму поточних зобов'язань на початок і кінець року складають :
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на початок року становить - 254813 тис. грн., на кінець звітного
року - 299561 тис. грн. Поточні зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансів на початок року - 15064 тис. грн., на
кінець звітного року - 41826 тис. грн.; з бюджетом на початок року становить - 30 тис. грн., на кінець звітного року - 91 тис.
грн.; зі страхування на початок року - 21 тис. грн., на кінець звітного року - 7 тис. грн.; з оплати праці на початок року - 54
тис. грн., на кінець звітного року - 66 тис. грн. Інші поточні зобов'язання станом на 31.12.2011р. становлять - 1554 тис. грн.
станом на 31.12.2012р. відповідно - 8869 тис. грн. Поточні зобов'язання відображаються в балансі за сумою погашення. 5.
Облік витрат виробництва та обігу Витрати на підприємстві визнаються відповідно до положення (стандарту
бухгалтерського обліку №16"Витрати" і визнаються в бухгалтерському обліку одночасно з зменшенням активів або
збільшенням зобов'язань. Витрати, понесені у звязку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що і відповідні
доходи. Згідно даних бухгалтерського обліку витрати основної діяльності склали - 396939 тис. грн., в т. числі за елементами
витрат: -матеріальні витрати - 55475 тис. грн. -витрати на оплату праці - 1646 тис. грн. -відрахування на соціальні заходи 613 тис. грн, -амортизація - 1640 тис. грн. -інші операційні витрати - 337565 тис. грн. Фінансові витрати становлять - 0 тис.
грн. Фінансові витрати - 1 тис. грн. Інші витрати - 26863 тис. грн. Податок на прибуток від звичайної діяльності - 67 тис.
грн. 6.Облік реалізації готової продукції, товарів, фінансових результатів та прибутку. Дохід (виручка) від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг) визначається на підприємстві відповідно до положення П(С)БО 15 "Доходи". Доходи
відображаються в обліку та звітності у момент виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей і визначається,
виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу. Прибуток визначено і наведено у Звіті про
фінансові результати за 2012р. по критеріях визнання доходів і витрат відповідно до П(С)БО "Звіт про фінансові
результати". За звітний період Товариство отримало чистий дохід (виручка) від реалізації робіт, послуг в розмірі 406876тис. грн. Інші операційні доходи становлять - 2580 тис. грн. Інші фінансові доходи становлять - 29 тис. грн. Інші
доходи становлять - 14636 тис. грн. Станом на 31.12.2012р. чистий прибуток згідно даних бухгалтерського обліку становить
- 251 тис. грн. 7.Розкриття інформації про дії, що відбулися протягом звітного періоду та можуть вплинути на фінансовогосподарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою
ст.41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" В ході перевірки за 2012р. не було виявлено подій, що можуть
вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів. 8. Події
після дати балансу . Аудитор підтверджує відсутність подій після дати балансу які можуть впливати на здатність
Приватного акціонерного товариства продовжувати безперервно її діяльність. 9. Основні відомості про аудиторську фірму
Повна назва Товариство з обмеженою відповідальністю - аудиторської фірми "Карат - Аудит" тел. 566882 0674911501 Код
ЄДРПОУ 22804749 Місцезнаходження м. Черкаси, б-р. Шевченка, 243/89, тел. 566-882 Номер свідоцтва про державну
реєстрацію, дата видачі 22804749, 14.09 1995р. Орган, що видав свідоцтво Черкаський міськвиконком Серія, дата видачі
сертифіката аудитора, та термін дії Серія А, №002977, Рішенням Аудиторської Палати України №220/2 від 23.09.2010р.,
термін дії сертифіката продовжено до 31.10.2015р. Номер та дата свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської
діяльності. № 3781 від 30.03.2006р., видано Аудиторською Палатою України. Строк дії свідоцтва - до 31березня 2016р. 10.
Основні відомості про умови договору на проведення аудиту Номер договору на проведення аудиту: №24 від 21.03.2013р.
Період проведення аудиту з 01.01.2012р. по 31.12.2012р. Дата початку проведення аудиту: 21.03. 2013р. Дата закінчення
проведення аудиту: 28.03.2013р. 29 березня 2013р. Директор АФ "Карат -Аудит" Незалежний аудитор / І. М. Любченко/
Сертифікат аудитора 002977 м. Черкаси, вул. Гагаріна 21/266 Довідка про фінансовий стан Публічного акціонерного
товариства "Лебединський насіннєвий завод " станом на 31.12.2012р. За даними фінансової звітності були розраховані
показники фінансового стану ПАТ "Лебединський насіннєвий завод" . Показники Формула розрахунку показника
фінансового стану Фактичне значення 2011р. 2012р. Нормативне значення 1 2 3 4 5 Показники ліквідності 1. Коефіцієнт
абсолютної ліквідності К1 = (ф.№1(стр.230+ стр.240) / ф.№1 стр.620 0,018 0,023 Більше 0,2 2. Коефіцієнт загальної
ліквідності (покриття) К2 = ф.№1(стр.260+270)/ Ф.№1(стр.480+стр.620+ 630) 0,82 0,86 Більше 1,0 Показники
платоспроможності Більше 0 3. Коефіцієнт фінансової стійкості (або незалежнос- ті, автономії) К3 = ф.№1 стр.380 / ф.№1
стр.640) (0,076) (0,057) Більше 0,5 4. Коєфіціент покриття зобов'язань власним капіталом. К-4 (ф.№1 стр.380/ ф.№1

(стр.480+620) 0 0 Не менше 1 5. Коефіцієнт рентабельності активів К5 = Ф№2 стр.220 / Ф.№1 стр.280(гр.3+гр4):2 0,0024
0,0008 Більше 0 6.Коефіцієнт рентабельності діяльності К6= Ф№2 стр.220/040 0,002 0,0007 Здатність підприємства
розрахуватись по своїм короткостроковим зобов'язанням перед кредиторами - це ліквідність. Підприємство вважається
ліквідним, якщо воно може виконати свої короткострокові зобов'язання після реалізації поточних активів. Ліквідність
характеризується слідуючими показниками : Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує скільки грошей підприємство має
на кожну гривню поточних боргів. У ПАТ "Лебединський насіннєвий завод" станом на 31.12.2012р. він . становить - 0,023
при нормативному значенні 0,20 - 0,35. Загальний коефіцієнт ліквідності характеризує яка частина поточних зобов'язань
може бути погашена за рахунок поточних активів (грошові кошти, дебіторська заборгованість, запаси). В загальному
випадку нормальним вважається значення цього показника більше - 1,0 . На ПАТ "Лебединський насіннєвий завод" станом
на 31.12.2012р. він становить - 0,86, це означає, що баланс підприємства не ліквідний. Коефіцієнт фінансової стійкості
показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі коштів, авансованих у його діяльність стійкий (відємний), при
нормативному значенні 0,50, станом на 31.12. 2012р. становить - (0,57). Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом
- 0, при нормативному значенні не менше 1,0, означає, що підприємство своїм власним капіталом не перекриває
зобов'язання. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу показує, що кожна гривня вкладена в активи підприємства
приносить - 0,0008 грн. прибутку. За результатами діяльності підприємства за 2012р. ПАТ "Лебединський насіннєвий завод"
. отримав прибуток в сумі - 251 тис. грн. Розраховані показники дають змогу зробити висновок про те, що баланс ПАТ
"Лебединський насіннєвий завод" не ліквідний, стан платоспроможності не задовільний. Поточна діяльність ПАТ залежна
від зовнішніх кредиторів . Директор АФ "Карат -Аудит" Незалежний аудитор /Любченко І.М./ м.Черкаси вул..Гагаріна 21
кв.266 29 березня 2013р.

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
N з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2010

1

0

2

2011

1

0

3

2012

1

0

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

Ні

X

Акціонери

X

Реєстратор

X

Депозитарій
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
Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)
Підняттям рук

Ні
X

X
X

Інше (запишіть)

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

Який склад наглядової ради (за наявності)?
осіб
Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

1

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій

2

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

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

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інше (запишіть)

д/в

Інше (запишіть)

д/в

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? 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)

д/в

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту

Ні

X
X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будьякі вимоги

X

Інше (запишіть)

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

X
X

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

X

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

X

Інше (запишіть)

д/в

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? так
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4

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

ні

так

Загальний відділ

ні

ні

ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

ні

так

ні

Юридичний відділ (юрист)

ні

ні

ні

Секретар правління

так

ні

так

Секретар загальних зборів

ні

ні

ні

Секретар наглядової ради

ні

так

ні

Корпоративний секретар

["0" - відсутнє у
довіднику]

ні

ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з
акціонерами

ні

ні

ні

Інше

["0" - відсутнє у
довіднику]

Інше (запишіть)

д/в

["0" - відсутнє у
довіднику]

["0" - відсутнє у
довіднику]

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори
акціонерів

Визначення основних напрямів діяльності
(стратегії)

так

Наглядова
рада

Не належить до
компетенції жодного
органу

Виконавчий
орган

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнеспланів) ні

так

так

ні

Затвердження річного фінансового звіту або
балансу чи бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання голови правління

ні

так

ні

ні

Обрання та відкликання членів правління

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання голови наглядової
ради

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання членів наглядової
ради

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання голови та членів
ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та ні
членів правління

так

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та ні
членів наглядової ради

ні

ні

так

Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів правління

ні

так

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск
акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження аудитора

ні

так

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

ні

так

ні

ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення
про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? так
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

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)

д/в

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у пресі,
оприлюднюється в
загальнодоступній
інформаційній базі
даних ДКЦПФР про
ринок цінних паперів

Інформація
розповсюджується
на загальних зборах

Фінансова
звітність,
результати
діяльності

так

Документи
надаються для
ознайомлення
безпосередньо в
акціонерному
товаристві

Інформація
розміщується на
власній
інтернетсторінці
акціонерного
товариства

Копії
документів
надаються на
запит
акціонера

так

так

ні

так

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

так

ні

ні

так

Інформація про
склад органів
управління
товариства

так

так

так

ні

так

Статут та
внутрішні
документи

так

ні

так

ні

так

ні

так

ні

ні

Протоколи
ні
загальних зборів
акціонерів після
їх проведення

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

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

Ні

Не проводились взагалі
Менше ніж раз на рік
Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Правління або директор
Інше (запишіть)

X
д/в

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? так

З якої причини було змінено аудитора?
Так
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором

X
X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)

Ні

X
д/в

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

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились
Інше (запишіть)

X
д/в

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так
З власної ініціативи

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

д/в

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

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

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть)

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

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

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

X

Не задовольняли умови договору з особою

X

Особу змінено на вимогу:
акціонерів

X

суду

X

Інше (запишіть)

Дематерiалiзацiя випуску акцiй

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його
прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/в
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління? ні; укажіть, яким чином її оприлюднено: д/в

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в
акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення
протягом року. д/в

Дата

01.01.2013

Підприємство за ЄДРПОУ

00388932

Територія за КОАТУУ

7125783601

Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ

230

Орган державного управління за СПОДУ

0

Вид економічної діяльності за КВЕД

01.64

Середня кількість працівників

113

Адреса: 20635 Черкаська область Шполянський с. Лебедин вул. Заводська,17
Складено за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
станом на 31.12.2012
Актив

Код
рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість

010

217

91

первісна вартість

011

314

349

накопичена амортизація

012

97

258

Незавершені капітальні інвестиції

020

318

332

залишкова вартість

030

5657

6239

первісна вартість

031

10689

11275

знос

032

5032

5036

справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

первісна вартість

036

0

0

Основні засоби:

Довгострокові біологічні активи:

накопичена амортизація

037

0

0

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040

22729

22729

інші фінансові інвестиції

045

0

15607

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість
інвестиційної нерухомості

055

0

0

Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості

057

0

0

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Вписуваний рядок - Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

28921

44998

Виробничі запаси

100

19908

46907

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

1647

4576

Готова продукція

130

626

15413

Товари

140

61816

25784

Векселі одержані

150

0

0

чиста реалізаційна вартість

160

105102

69231

первісна вартість

161

105102

69231

резерв сумнівних боргів

162

0

0

з бюджетом

170

7198

3306

за виданими авансами

180

24905

86739

з нарахованих доходів

190

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:

II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

52

6212

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

в національній валюті

230

4865

5554

у тому числі в касі

231

2

2

в іноземній валюті

240

0

2467

Інші оборотні активи

250

230

23221

Усього за розділом II

260

226349

289410

III. Витрати майбутніх періодів

270

0

0

Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи

275

0

0

Баланс

280

255270

334408

Грошові кошти та їх еквіваленти:

Пасив

Код
рядка

На початок
звітного періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал
Статутний капітал

300

12045

12045

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

0

0

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-31469

-31218

Неоплачений капітал

360

0

0

Вилучений капітал

370

0

0

Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

-19424

-19173

Вписуваний рядок - Частка меншості

385

0

0

400

10

13

II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу

Інші забезпечення

410

0

0

Вписуваний рядок - Сума страхових резервів

415

0

0

Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування(2)

420

0

0

Усього за розділом II

430

10

13

Довгострокові кредити банків

440

0

0

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 III

480

0

0

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

3148

3148

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

254813

299561

з одержаних авансів

540

15064

41826

з бюджетом

550

30

91

з позабюджетних платежів

560

0

0

зі страхування

570

21

7

з оплати праці

580

54

66

з учасниками

590

0

0

із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та
групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

1554

8869

Усього за розділом IV

620

274684

353568

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

III. Довгострокові зобов'язання

IV. Поточні зобов'язання

Поточні зобов'язання за розрахунками:

Баланс

640

255270

334408

Керівник Прикуп Володимир Миколайович
Головний бухгалтер Мельник Євдокiя Вiкторiвна
Первiсна вартiсть основних засобiв на початок року становить - 10689 тис. грн., знос - 5032 тис. грн., залишкова вартiсть 5657тис. грн., станом на 31.12.2012р. вiдповiдно становить - 11275 тис. грн., знос - 5036 тис. грн., залишкова вартiсть - 6239
тис. грн. Первiсна вартiсть нематерiальних активiв на початок року становить - 314 тис. грн., накопичена амортизацiя - 97
тис. грн., залишкова вартiсть - 217 тис. грн., станом на 31.12.2012р. вiдповiдно становить - 349 тис. грн., накопичена
амортизацiя - 258 тис. грн., залишкова вартiсть - 91 тис. грн. За 2012рiк придбано основних засобiв та нематерiальних
активiв на суму - 3053 тис. грн., списано з балансу основних засобiв внаслiдок невизнання їх активом на суму - 2432 тис.
грн., в тому числi за рахунок зносу - 1479 тис. грн. У 2012р.переоцiнка основних засобiв та iнших необоротних матерiальних
активiв не проводилась Вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй на початок року становить - 318 тис. грн., станом на
31.12.2012р. - 332 тис. грн. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших
пiдприємств на початок року становлять - 22729 тис. грн., станом на 31.12.2012р. - 22729 тис. грн. Iншi фiнансовi iнвестицiї
на кiнець року становлять - 15607 тис.грн. Станом на 31.12.2011р. виробничих запасiв рахувалося на суму - 19908 тис. грн.,
незавершеного виробництва на суму - 1647 тис. грн., готової продукцiї на суму - 626 тис. грн., товарiв на суму - 61816 тис.
грн.; станом на 31.12.2012р. виробничих запасiв на суму - 46907 тис. грн., незавершеного виробництва на суму - 4576 тис.
грн., готової продукцiї на суму - 15413 тис. грн., товарiв на суму - 25784 тис. грн. Дебiторська заборгованiсть за товари,
роботи, послуги в балансi вiдображена за чистою реалiзацiйною вартiстю. Чиста реалiзацiйна вартiсть дебiторської
заборгованостi за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2011р. становить - 105102 тис. грн., станом на 31.12.2012р. 69231 тис. грн. Резерв сумнiвних боргiв пiдприємством не нараховувався. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: з
бюджетом на початок року становить - 7198 тис. грн., на кiнець року - 3306 тис. грн.; за виданими авансами на початок року
- 24905 тис. грн., на кiнець року - 86739 тис. грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2011р. становить
- 52 тис. грн., станом на 31.12.2012р. - 6212 тис. грн. Вартiсть iнших оборотних активiв на початок року становить - 230 тис.
грн., на кiнець звiтного року -23221 тис. грн. Основну суму поточних зобов'язань на початок i кiнець року складають :
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на початок року становить - 254813 тис. грн., на кiнець звiтного
року - 299561 тис. грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансiв на початок року - 15064 тис. грн., на
кiнець звiтного року - 41826 тис. грн.; з бюджетом на початок року становить - 30 тис. грн., на кiнець звiтного року - 91 тис.
грн.; зi страхування на початок року - 21 тис. грн., на кiнець звiтного року - 7 тис. грн.; з оплати працi на початок року - 54
тис. грн., на кiнець звiтного року - 66 тис. грн. Iншi поточнi зобов'язання станом на 31.12.2011р. становлять - 1554 тис. грн.
станом на 31.12.2012р. вiдповiдно - 8869 тис. грн.

Дата

01.01.2013

Підприємство за ЄДРПОУ

00388932

Територія за КОАТУУ

7125783601

Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ
Орган державного управління за СПОДУ

0

Вид економічної діяльності за КВЕД

01.64

Середня кількість працівників

113

Адреса: 20635 Черкаська область Шполянський с. Лебедин вул. Заводська,17
Складено за міжнародними стандартами фінансової звітності

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
станом на 31.12.2012
Стаття

Код
рядка

За звітний
період

За попередній
період

1

2

3

4

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

010

498162

362735

Податок на додану вартість

015

74673

60215

Акцизний збір

020

0

0

025

0

0

Інші вирахування з доходу

030

16613

43931

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

406876

258589

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

374291

277292

прибуток

050

32585

0

збиток

055

0

18703

Інші операційні доходи

060

2580

64234

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

061

0

0

Валовий:

Адміністративні витрати

070

2717

1541

Витрати на збут

080

10774

849

Інші операційні витрати

090

9157

39175

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

091

0

0

прибуток

100

12517

3966

збиток

105

0

0

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

29

23

Інші доходи(1)

130

14636

14540

Фінансові витрати

140

1

63

Втрати від участі в капіталі

150

0

0

Інші витрати

160

26863

17614

Вписуваний рядок - Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

прибуток

170

318

852

збиток

175

0

0

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

176

0

0

Вписуваний рядок - 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

67

196

Вписуваний рядок - Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльност

185

0

0

прибуток

190

251

656

збиток

195

0

0

200

0

0

Фінансові результати від операційної діяльності:

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

Фінансові результати від звичайної діяльності:

Надзвичайні:
доходи

витрати

205

0

0

Податки з надзвичайного прибутку

210

0

0

Вписуваний рядок - Частка меншості

215

0

0

прибуток

220

251

656

збиток

225

0

0

Вписуваний рядок - Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

Чистий:

ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

55475

35836

Витрати на оплату праці

240

1646

1402

Відрахування на соціальні заходи

250

613

522

Амортизація

260

1640

1348

Інші операційні витрати

270

337565

17477

Разом

280

396939

56585

РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті

Код рядка За звітний період

1

2

За попередній період

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

1204534

1204534

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

1204534

1204534

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

0.20838

0.54461

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

0.20838

0.54461

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0

Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) визначається на пiдприємствi вiдповiдно до положення
П(С)БО 15 "Доходи". Доходи вiдображаються в облiку та звiтностi у момент виникнення, незалежно вiд часу надходження i
сплати грошей i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу. Прибуток
визначено i наведено у Звiтi про фiнансовi результати за 2012р. по критерiях визнання доходiв i витрат вiдповiдно до
П(С)БО "Звiт про фiнансовi результати". За звiтний перiод Товариство отримало чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї робiт,
послуг в розмiрi - 406876тис. грн. Iншi операцiйнi доходи становлять - 2580 тис. грн. Iншi фiнансовi доходи становлять - 29
тис. грн. Iншi доходи становлять - 14636 тис. грн. Станом на 31.12.2012р. чистий прибуток згiдно даних бухгалтерського
облiку становить - 251 тис. грн.

Дата

01.01.2013

Підприємство за ЄДРПОУ

00388932

Територія за КОАТУУ

7125783601

Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ
Орган державного управління за СПОДУ

0

Вид економічної діяльності за КВЕД

01.64

Середня кількість працівників

113

Адреса: 20635 Черкаська область Шполянський с. Лебедин вул. Заводська,17
Складено за міжнародними стандартами фінансової звітності

РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
станом на 31.12.2012
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 337771

250258

Погашення векселів одержаних

015 0

0

Покупців і замовників авансів

020 148235

94587

Повернення авансів

030 19732

9445

Установ банків відсотків за поточними рахунками

035 0

0

Бюджету податку на додану вартість

040 0

0

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 26779

55

Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)

090 327672

268419

Авансів

095 107223

67697

Повернення авансів

100 20077

8407

Працівникам

105 1435

1236

Витрат на відрядження

110 0

0

Зобов'язань з податку на додану вартість

115 12

725

Зобов'язань з податку на прибуток

120 50

235

Відрахувань на соціальні заходи

125 690

569

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

130 526

266

Цільових внесків

140 0

0

Інші витрачання

145 56506

82

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150 18326

6709

Рух коштів від надзвичайних подій

160 0

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170 18326

6709

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових 180 0
інвестицій

0

необоротних активів

190 1043

0

майнових комплексів

200 0

0

Отримані: відсотки

210 29

23

дивіденди

220 0

0

Інші надходження

230 0

0

фінансових інвестицій

240 15607

0

необоротних активів

250 635

2263

майнових комплексів

260 0

0

Інші платежі

270 0

0

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280 -15170

-2240

Рух коштів від надзвичайних подій

290 0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300 -15170

-2240

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного

310 0

0

Придбання:

капіталу
Отримані позики

320 0

0

Інші надходження

330 0

0

Погашення позик

340 0

0

Сплачені дивіденди

350 0

0

Інші платежі

360 0

0

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370 0

0

Рух коштів від надзвичайних подій

380 0

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390 0

0

Чистий рух коштів за звітний період

400 3156

4469

Залишок коштів на початок року

410 4865

396

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420 0

0

Залишок коштів на кінець року

430 8021

4865

Керівник Прикуп Володимир Миколайович
Головний бухгалтер Мельник Євдокiя Вiкторiвна
Операцiйна дiяльнiсть - це основий вид дiяльностi Товариства з отримання доходу. Рух горошових коштiв вiд операцiйної
дiяльностi виникає головним чином як результат основної дiяльностi пiдприємства, що приносить доходи. Це є результатом
операцiй та iнших подiй, що входять у визначення чистого прибутку, або збитку. Потоком грошових коштiв, що виникає в
результатi операцiйної дiяльностi є: - грошовi надходження вiд продажу готової продукцiї; - грошовi надходження вiд iнших
доходiв; - грошовi витрати постачальникам за сировину, матерiали, послуги та виконанi роботи; - грошовi виплати
службовцям та робiтникам. Залишок грошових коштiв та їх еквiвалентiв в нацiональнi валютi станом на 31.12.2012р.
становить - 5554 тис. грн., в тому числi в касi - 2 тис. грн.; в iноземнiй валютi - 2467 тис. грн.

Дата

01.01.2013

Підприємство за ЄДРПОУ

00388932

Територія за КОАТУУ

7125783601

Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ
Орган державного управління за СПОДУ

0

Вид економічної діяльності за КВЕД

01.64

Середня кількість працівників

113

Адреса: 20635 Черкаська область Шполянський с. Лебедин вул. Заводська,17
Складено за міжнародними стандартами фінансової звітності

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
станом на 31.12.2012
Стаття

1
Залишок на
початок року

Ко Статутни
д й капітал

2

Додаткови
Пайови
Інший
й
Резервни Нерозподілени Неоплачени Вилучени Разо
й
додаткови
вкладений
й капітал
й прибуток
й капітал й капітал
м
капітал
й капітал
капітал

3

010 12045

4

5

6

7

8

9

10

11

0

0

0

0

-31469

0

0

19424

Зміна облікової 020 0
політики

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 12045

0

0

0

0

-31469

0

0

19424

0

0

0

0

0

0

0

0

Коригування:

Переоцінка активів:
Дооцінка
основних
засобів

060 0

Уцінка основних 070 0
засобів

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
080 0
незавершеного
будівництва

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка
090 0
незавершеного
будівництва

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
100 0
нематеріальних
активів

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка
110 0
нематеріальних
активів

0

0

0

0

0

0

0

0

120 0

0

0

0

0

0

0

0

0

130 0

0

0

0

0

251

0

0

251

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

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 160 0
Резервного
капіталу

0

0

0

0

0

0

0

0

170 0

0

0

0

0

0

0

0

0

180 0

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
190 0
заборгованості з
капіталу

0

0

0

0

0

0

0

0

200 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до
капіталу

Вилучення капіталу:
Викуп акцій

210 0

(часток)
Перепродаж
викуплених
акцій (часток)

220 0

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених
акцій (часток)

230 0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
240 0
частки в капіталі

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

0

0

0

0

0

0

0

0

Списання
260 0
невідшкодовани
х збитків

0

0

0

0

0

0

0

0

Безкоштовно
270 0
отримані активи

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

251

0

0

251

Залишок на
кінець року

300 12045

0

0

0

0

-31218

0

0

19173

250 0

Інші зміни в капіталі:

Керівник Прикуп Володимир Миколайович
Головний бухгалтер Мельник Євдокiя Вiкторiвна
Власний капiтал товариства станом на 31.12.2012р. представлено статутним капiталом та фiнансовим капiталом, що iснує у
виглядi нерозподiленого прибутку(непокритого збитку). Статутний капiтал сформований в повному обсязi i становить 12045 тис. грн. Вiн подiлений на 1204534 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю - 10,00 грн. кожна. Товариство не
приймало рiшень щодо викупу акцiй власної емiсiї. Непокритий збиток на початок року становить - 19453 тис. грн., на
кiнець звiтного року становить - 19202 тис. грн. За 2012р. пiдприємство отримало прибуток вiд звичайної дiяльностi
(операцiйної, iнвестицiйної) в сум i - 251 тис. грн.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів
фінансової звітності
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПАТ "Лебединський насiннєвий завод " ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31
ГРУДНЯ 2012 РОКУ Лебединський насiннєвий завод став до ладу 27 сiчня 1937 року i випустив свою першу продукцiюнасiння цукрових бурякiв.Постiйно проводилась реконструкцiя виробництва , впроваджувалися новi технологiї
,нарощувались обсяги виробляємої продукцiї. З 8 серпня 1994 року-акцiонерне товариство вiдкритого типу,створене
наказом регiонального вiддiлення ФДМУ України по Черкасткiй областi за № 35-АТ з часткою в статутному капiталi-83,5%
та регiональне вiддiлення фонду державного майна-16,5%.З 05 липня 2011 року на пiдставi Протоколу Загальних зборiв
акцiонерiв №1/2011 вiд 30.04.2011 року ПАТ "Лебединський насiннєвий завод "/Публiчне акцiонерне товариство. /
Основним видом дiяльностi, яким займається товариство, є оброблення насiння для вiдтворення . Пiдприємство знаходиться
та має виробничi потужностi у с.Лебедин вул. Заводська 17 Черкаської областi, Україна. Кiлькiсть працiвникiв станом на 31
грудня 2012 р. . складала113 осiб. Основа надання iнформацiї. Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi мiжнароднi
стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачення, розробленi
Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень.
Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi складається на основi бухгалтерських записiв згiдно
з українським законодавством шляхом трансформацiї з внесенням коригувань та проведенням перекласифiкацiї статей з
метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно з вимогами МСФЗ. Звiряння власного капiталу та прибутку або збитку
Пiдприємство вперше прийняло МСФЗ у 2012 роцi, датою переходу на МСФЗ було 1 сiчня 2012 року. Узгодження власного
капiталу станом на 1 сiчня 2011 року (дата переходу на МСФЗ) представлено наступним чином: тис. грн. Статтi ПСБО
Виправлення помилок Змiни за МСФЗ МСФЗ. АКТИВИ: Нематерiальнi активи -91 Основнi засоби- 6239 Iнвестицiї доступнi
для продажу -0 Iнвестицiї до погашення - 0 Добгострокова дебiторська заборгованiсть -0 Вiдстроченi податковi активи -0
Iнвестицiйна нерухомiсть -0,Незавершене будiвництво -332Поточнi активи : Запаси -46907, готова продукцiя-15413, товари25784, дебiторська заборгованiсть -69231, iнша дебiторська заборгованiсть-6212, необоротнi активи призначенi для продажу
-0, Грошовi кошти та їх еквiваленти- 8021. ВСЬОГО АКТИВIВ -334408 ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ ТА ЗОБОВЯЗАННЯ:
Статутний капiтал- 12045 Iнший додатковий капiтал- 0,Резервний капiтал -0 Нерозподiлений прибуток/накопиченi збитки
(31218) Усього капiтал -(19173). Забезпечення виплат персоналу-13, Вiдстроченi податковi зобовязання -0Довгостроковi
зобов"язання -0,поточнi зобовязання- 353568 УСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ТА ВЛАСНОГО КАПIТАЛУ - 334408 Використання
оцiнок та припущень.При пiдготовцi фiнансової звiтностi Пiдприємство робить оцiнки та припущення, якi мають вплив на
визначення сумм активiв та зобов'язань, визначення доходiв та витрат звiтного перiоду, розкриття умовних активiв та
зобов'язань на дату пiдготовки фiнансової звiтностi, 'рунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комiтетом
з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок. Оцiнки, якi
особливо чутливi до змiн, стосуються резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення дебiторської заборгованостi.
Функцiональна валюта .Функцiональною валютою фiнансової звiтностi ПАТ "Лебединський насiннєвий завод" є українська
гривня.
Основнi принципи бухгалтерського облiку. Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв Пiдприємство визнає фiнансовий
актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового
iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою
розрахунку. Пiдприємство використовує такi категорiї фiнансових iнструментiв: Фiнансовий актив, доступний для продажу;
Дебiторська заборгованiсть; Фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою вартiстю - кредити банкiв. Пiд час
первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Пiдприємство оцiнює їх за їхньою справедливою
вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо належать до придбання або випуску фiнансового активу чи
фiнансового зобов'язання. Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у
вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики. Грошовi кошти та їхнi еквiваленти. Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та
рахункiв у банках. Дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть визнається як фiнансовi активи (за винятком
дебiторської заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або фiнансових iнструментiв, за
розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками з бюджетом) та первiсно оцiнюється за справедливою вартiстю плюс
вiдповiднi витрати на проведення операцiй. Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця
мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми резерву на
покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та вiдображає суму, яка, на думку
керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки окремих
дебiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є iстотними - на основi групової оцiнки. Фактори, якi
Пiдприємство розглядає при визначеннi того, чи є у нього об'єктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi,
включають iнформацiю про тенденцiї непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника. Для
групи дебiторiв такими факторами є негативнi змiни у станi платежiв позичальникiв у групi, таких як збiльшення кiлькостi
прострочених платежiв; негативнi економiчнi умови у галузi або географiчному регiонi. Дебiторську заборгованiсть
покупцiв вiдображати за їх номiнальною вартiстю за вирахуванням вiдповiдної суми резерву сумнiвних боргiв. Резерв
сумнiвних боргiв розраховувати за методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi (виходячи з
платоспроможностi окремих дебiторiв). Фiнансовi активи, доступнi для продажу. До фiнансових активiв доступних для
продажу Пiдприємство вiдносить iнвестицiї в акцiї. Пiсля первiсного визнання Пiдприємство оцiнює їх за справедливою
вартiстю. Результати вiд змiни справедливої вартостi доступного для продажу фiнансового активу визнаються прямо у
власному капiталi з вiдображенням у звiтi про змiни у власному капiталi, за винятком збиткiв вiд зменшення корисностi та
збиткiв вiд iноземної валюти, доки визнання фiнансового активу не буде припинено, коли кумулятивний прибуток або
збиток, визнаний ранiше у власному капiталi, слiд визнавати у прибутку чи збитку. Якщо iснує об'єктивне свiдчення
зменшення корисностi фiнансового активу, доступного для продажу, сума кумулятивного збитку виключається з власного
капiталу i визнається у прибутку чи збитку. Неринковi акцiї, справедливу вартiсть яких неможливо визначити,
облiковуються за собiвартiстю, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є. Фiнансовi зобов'язання Кредити
банкiв. Первiсно кредити банкiв визнаються за справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi надходжень мiнус витрати на
проведення операцiї. Згортання фiнансових активiв та зобов'язань. Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо
Пiдприємство має юридичне право здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або

реалiзувати актив та виконати зобов'язання одночасно. Основнi засоби. Пiдприємство визнає матерiальний об'єкт основним
засобом, якщо вiн утримується з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення
адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше
одного року та вартiсть яких бiльше 2500 грн. Первiсно Пiдприємство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. Розглянувши
доречнiсть застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного застосування, керiвництва
вирiшило застосувати справедливу вартiсть або переоцiнку як доцiльну собiвартiсть основних засобiв. Пiдприємство
здiйснило оцiнку основних засобiв за справедливою вартiстю та використовує цю справедливу вартiсть як доцiльну
собiвартiсть основних засобiв. У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена
амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки
виключається з валової балансової вартостi активу та чистої суми, перерахованої до переоцiненої суми активу. Дооцiнка,
яка входить до складу власного капiталу, переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припиняється визнання
вiдповiдного активу. Подальшi витрати Пiдприємство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на
щодення обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли
вони понесенi. В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв визнаються такi подальшi витрати, якi задовольняють
критерiям визнання активу. Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом з урахуванням строку
корисного використання обєкту. Капiтальнi вкладення амортизуються протягом термiну їх корисного використання.
Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання. Амортизацiю активу припиняють на одну з
двох дат, яка вiдбудеться ранiше: на дату, з якої актив класифiкуються як утримуваний для продажу, або на дату, з якої
припиняють визнання активу. Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням
будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя
нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу. Зменшення корисностi основних засобiв та
нематерiальних активiв. На кожну звiтну дату Пiдприємство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може
зменшитися. Пiдприємство зменшує балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо i тiльки
якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансової вартостi. Таке зменшення негайно визнається в
прибутках чи збитках, якщо актив не облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО 16. Збиток вiд зменшення
корисностi, визнаний для активу (за винятком гудволу) в попереднiх перiодах, Пiдприємство сторнує, якщо i тiльки якщо
змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд
зменшення корисностi амортизацiя основних засобiв коригується в майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутої
балансової вартостi необоротного активу на систематичнiй основi протягом строку корисного використання. Податки на
прибуток.Пiдприємство є платником податку на прибуток на загальних пiдставах. Забезпечення .Забезпечення визнаються,
коли Пiдприємство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує
ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi
втiлюють у собi економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання. Виплати працiвникам. Пiдприємство
визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми.
Пiдприємство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток пiд
час надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних. Пенсiйнi зобов'язання.
Вiдповiдно до українського законодавства, Пiдприємство утримує внески iз заробiтної плати працiвникiв до Державного
пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної платнi,
такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги, що надають їм право на одержання
внескiв, та зароблена вiдповiдна заробiтна платня. Доходи та витрати. Доходи та витрати визнаються за методом
нарахування. Дохiд вiд реалiзацiї товарiв вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i
визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї на дату балансу. Дивiденди визнаються доходом, коли встановлено
право на отримання виплати. Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й
вiдповiднi доходи. Операцiї з iноземною валютою. Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за
офiцiйним курсом обмiну Нацiонального банку України на дату проведення операцiй. Монетарнi активи та зобов'язання,
вираженi в iноземних валютах, перераховуються в гривню за вiдповiдними курсами обмiну НБУ на дату балансу.
Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною собiвартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату
операцiї, немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на
дату визначення справедливої вартостi. Курсовi рiзницi, що виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються
в прибутку або збитку в тому перiодi, у якому вони виникають. Умовнi зобов'язання та активи. Пiдприємство не визнає
умовнi зобов'язання. Iнформацiя про умовнi зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють в
собi економiчнi вигоди не є вiддаленою. Пiдприємство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив
розкривається, коли надходження економiчних вигод є ймовiрним. Прийняття нових стандартiв. При складаннi фiнансової
звiтностi Пiдприємство використовує всi новi i змiненi стандарти й iнтерпретацiї, затвердженi РМСБО та КМТФЗ, якi
належать до його операцiй та набули чинностi на 31.12.2012 року.
Нематерiальнi активи тис. грн. За iсторичною вартiстю Справедлива вартiсть на дату переходу на МСФЗ на 01.01.2012- 314
Накопичена амортизацiя на 01.01.2012 -97 Вибуло за 2012 рiк -0 Надiйшло за 2012 рiк- 35 Основнi засоби тис. грн. за
iсторичною вартiстю. Iсторична вартiсть на дату переходу на МСФЗ на 01.01.2012-10689 Накопичена амортизацiя на
01.01.2012- 5032 Вибуло за 2012рiк -2432 Надiйшло за 2012 рiк- 3018 Амортизацiя за 2012рiк -1479 Запаси тис. грн. 31
грудня 2011-19908 31 грудня 2012 -46907 Готова продукцiя - 626 15413 Товари- 61816 25784 дебiторська заборгованiсть тис.
грн. 31 грудня 2011-105102, 31 грудня 2012-69231. Iнша дебiторська заборгованiсть- 52 6212. Грошовi кошти тис. грн. 31
грудня 2011 -4865 31 грудня 2012-5554. 6 Каса на 31.12.2011-2 на 31.12.2012-2 Статутний капiтал Станом на 31.12.2011 р.
зареєстрований та сплачений капiтал складався з 1204500 простих акцiй номiнальною вартiстю 10 грн. За 2012 рiк змiн не
вiдбулося. Додатковий капiтал на 31.12.11р. та на31.12.12р. становить 0 тис.грн вiдповiдно. Резервнийй капiтал на 31.12.11р.
та на31.12.12р. становить 0 тис.грн вiдповiдно Резерв нарахування вiдпусток. З метою рiвномiрного розподiлу витрат на
оплату вiдпустки протягом звiтного перiоду створено резерв забезпечення вiдпусток: у 2011 роцi було нараховано - 10 тис.
грн.у 2012 -13тис. вiдсотки. Довгостроковi зобовязання на 31.12.11р. та на 31.12.12р. 0 вiдповiдно. Вiдстроченi податковi
зобовязання на 31.12.11р. та на 31.12.12р. 0 вiдповiдно. Поточнi зобовязання 31.12.11 31.12.12 Векселi виданi 3148 3148
Кредиторська заборгованiсть 254813 299561 Аванси одержанi 15064 41826 Розрахунки з бюджетом 30 91 З оплати працi 54
66 Зi страхування 21 7 Iншi поточнi зобовязання 1554 8869 Всього 274684 353568 Дохiд вiд реалiзацiї тис. грн. 2011 рiк 2012
рiк Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї 362735 498162 Собiвартiсть реалiзацiї тис. грн. 2011 рiк 2012 рiк Сировина та матерiали

35836 55475 Зарплата та вiдрахування 1402 1646 Вiдрахування на соц. заходи 522 613 Амортизацiя 1348 1640. Iншi витрати
238184 314916 Всього 277292 374291 Iншi доходи тис. грн. 2011 рiк 2012 рiк Дохiд вiд реалiзацiї матерiалiв 64234 2580
Витрати на збут тис. грн. 2011 рiк 2012 рiк 849 10774 Адмiнiстративнi витрати тис. грн. 2011 рiк 2012 рiк 1541 2717
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