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Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог
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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСIННЄВИЙ ЗАВОД»
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00388932
4. Місцезнаходження
Черкаська , Шполянський р-н, 20635, с. Лебедин, вул. Заводська,17
5. Міжміський код, телефон та факс
(04741) 2-68-34; (04741) 2-68-34
6. Електронна поштова адреса
llc@lnz.com.ua; office@lnz.com.ua

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

23.04.2018
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку" №78

24.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.lnz.com.ua в мережі Інтернет 26.04.2018
(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

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

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру
часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій
протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
X
протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних
активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи,
які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками,
які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського
X
обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
34. Примітки
До складу змiсту рiчної iнформацiї не включени наступнi форми: В iнформацiї "Основнi
вiдомостi про емiтента" не вказано серiя i номер Свiдоцтва про державну реєстрацiю, в зв'язку з
його вiдсутнiстю. "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" - за
звiтний перiод емiтент не отримував лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi, в звiтньому
перiодi Товариство користувалось ранiше отриманими лiцензiями (iнформацiя про лiцензiї
якими користувалось Товариство в звiтньому перiодi в звiтi висвiтлена)."Вiдомостi щодо учатi
емiтена в створеннi юридичних осiб" - за звiтний перiод емiтент не брав участi у створеннi
юридичних осiб."Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - в штатному розкладi
емiтента не передбачено посаду корпоративного секретаря. "Iнформацiя про рейтингове
агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингова агенства, так як

Товариство не має стратегiчного значення для економiки чи безпеки держави i не має
монопольного становища. "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв
облiгацiй емiтента не реєструвалося. "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв емiтента не реєструвалося. "Iнформацiя про
похiднi цiннi папери" - за звiтний перiод випускiв похiдних цiнних паперi не
реєструвалося."Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний
перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося. "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї
основних видiв продукцiї", "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" - товариство
не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або
виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної
дiяльностi."Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових
облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.„Iнформацiя про
засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток паїв)”;
„Iнформацiя про дивiденди”; „ Iнформацiя про юридичних осiб послугами яких користується
емiтент”; „Опис бiзнесу”; „Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв”;
„Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй”; „Iнформацiя про склад, структуру i розмiр
iпотечного покриття: iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з
розмiром (сумою) зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям;
iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття за розмiром (сумою) зобов’язань
за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних
активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулись протягом звiтного перiоду; iнформацiя про
змiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв
до складу iпотечного покриття; вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних
облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду; вiдомостi
щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи якi складають
iпотечне покриття станом на кiнець звiтного перiоду.”; „Iнформацiя про наявнiсть
прострочених боржником строкiв вплати чергових платежiв за кредитними договорами
(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу
iпотечного покриття.”; „Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв”;” Iнформацiя щодо
реєстру iпотечних активiв”; „Основнi вiдомостi про ФОН”; „Iнформацiя про випуски
сертифiкатiв ФОН”; ”Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН”; „Розрахунок
вартостi чистих активiв ФОН”; „Правила ФОН”; „Текст аудиторського висновку (звiту)” – не
заповнюється приватними акцiонерними товариствами вiдповiдно до Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв рiшення вiд 03.12.2013р. № 2826 зареєстрованого в
Мiнiстерствi юстицiї України 24.12.2013р. за № 2180/24712.«Iнформацiя про прийняття
рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв» - протягом звiтного
перiоду рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.не приймалось.
«Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв» протягом звiтного перiоду рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не
приймалось.«Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв,
щодо вчинення яких є заiнтересованiсть» - протягом звiтного перiоду рiшення про надання
згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, не приймалось. В
статутному капiталi Товариства вiдсутня державна частка.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСIННЄВИЙ ЗАВОД»
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації
04.11.1994
4. Територія (область)
Черкаська
5. Статутний капітал (грн)
12045340
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
467
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
01.64 ОБРОБЛЕННЯ НАСIННЯ ДЛЯ ВIДТВОРЕННЯ
01.61 ДОПОМIЖНА ДIЯЛЬНIСТЬ У РОСЛИННИЦТВI
46.21 ОПТОВА ТОРГIВЛЯ ЗЕРНОМ, НЕОБРОБЛЕНИМ ТЮТЮНОМ, НАСIННЯМ I КОРМАМИ
ДЛЯ ТВАРИН
10. Органи управління підприємства
Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М.КИЄВI
2) МФО банку
380805
3) поточний рахунок
26005521128
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М.КИЄВI
5) МФО банку
380805

6) поточний рахунок
26002521143
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний
орган, що
видав

Дата
закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

Торгiвля пестицидами та агрохiмiкатами (тiльки регулятори
росту рослин)

Мiнiстерство
Серiя АЕ
Аграрної
№
23.07.2012 Полiтики та Необмежена
186819
Продовольства
України

Термiн дiї лiцензiї необмежений. Протягом звiтного
перiоду Товариство не отримувало лiцензiї
Опис (дозволи ) на окремi види дiяльностi. Дiяльнiсть
Товариства здiйснювалась на пiдставi
ранiшеотриманих дозволiв(лiцензiй).

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада*
Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ткаченко Анатолiй Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1973
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ «Шполянський молокозавод» генеральний директор, ПАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ
НАСIННЄВИЙ ЗАВОД» член правлiння.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.05.2016 3 роки
9) Опис
Права та обов'язки Директора визначаються Законом України «Про акцiонернi товариства»,
iншими актами законодавства, Статутом Товариства, а також контрактом, що укладається з
Директором. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує голова Наглядової ради Товариства чи особа,

уповноважена на те Наглядовою радою. Умови працi Директора Товариства встановлюються та
затверджуються Наглядовою радою.До компетенцiї Директора Товариства належить вирiшення
всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що
належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства. В тому числi
Директор 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 законом, Статутом та
внутрiшнiми документами Товариства;З урахуванням обмежень, встановлених 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;До компетенцiї
Директора належить:Затвердження вiд iменi Товариства документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю
дочiрнiх пiдприємств (крiм статутiв дочiрнiх пiдприємств), в межах компетенцiї, передбаченої
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 Статутом та
статутами дочiрнiх пiдприємств;Затвердження штатного розкладу 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 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;Органiзацiя
ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому
Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами;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.Змiна компетенцiї
Директора можлива лише за рiшенням Загальних зборiв Товариства. Посадова особа отримувала

вiд Товариства винагороду у виглядi заробiтної плати у розмiрi вiдповiдно до штатного розпису i
не надала згоди на розголошення отриманої винагороди. Дата набуття повноважень 01.05.2016р,
на термiн - 3 роки. Загальний стаж роботи 27 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала
протягом останнiх п’яти рокiв: генеральний директор, член правлiння. Посадова особа не обiймає
посад на будь-яких iнших пiдприємствах. За сумiсництвом не працює. Посадовi особи товариства
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Протягом звiтного перiоду
змiн в персональному та кiлькiсному складi виконавчого органу не було.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кулик Наталiя Степанiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1979
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «ЛНЗ» - головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2015 3 роки
9) 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 працює за сумiсництвом, основне мiсце роботи ТОВ «ЛНЗ» -

головний бухгалтер , Шполянський р-н , с.Лебедин , вул.Заводська ,17 .На посаду Головний
бухгалтер призначено згiдно Наказу по пiдприємству №18-К вiд 22.04.2015р., дата набуття
повноважень 23.04.2015р. на невизначений термiн. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала
протягом останнiх п’яти рокiв: головний бухгалтер. Загальний стаж роботи 20 рокiв. Посадова
особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом
звiтного перiоду персональних змiн щодо даної посади не було.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Голова Наглядової ради (акцiонер)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кравченко Дмитро Вiкторович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1974
5) освіта**
Вища, Київська сiльськогосподарська академiя
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Лебединський насiннєвий завод" - голова вiддiлу маркетингу, голова правлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2016 3 роки
9) Опис
Голова Наглядової ради Товариства органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та
головує на них, вiдкриває Загальнi збори, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом
Товариства та положенням про Наглядову раду Товариства (у разi затвердження такого
положення).Для здiйснення покладених на неї обов'язкiв та функцiй Наглядова рада має право:Отримувати iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства;- Вимагати звiтiв та
пояснень вiд Директора, iнших працiвникiв Товариства, щодо їхньої посадової дiяльностi.Вiдмiнити рiшення або розпорядження (наказ), прийнятi Директором, якщо таке рiшення або
розпорядження (наказ) прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи Статуту,
може заподiяти шкоду Товариства або суперечить метi дiяльностi Товариства.- Здiйснювати iншi
дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань i
не суперечать чинному законодавству України та Статуту.До компетенцiї Наглядової ради
Товариства належить вирiшення питань, передбачених Законом України «Про акцiонернi
товариства», Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами.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, Виконавчий орган; Пiдготовка порядку денного Загальних
зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку
денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;Прийняття рiшення про
проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках,
встановлених чинним законодавством, призначення Голови та Секретаря Загальних зборiв для

забезпечення керiвництва та органiзацiї роботи Загальних зборiв Товариства;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 за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;Прийняття
рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;Затвердження
ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених Законом України «Про
акцiонернi товариства»;Обрання та припинення повноважень Директора Товариства;Затвердження
умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розмiру його
винагороди;Обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Товариства;
Прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи,
яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;Обрання реєстрацiйної комiсiї, за
винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства», обрання
тимчасової лiчильної комiсiї;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 у межах граничного строку, визначеного п.6.10., п.6.13. Роздiлу 6 Статуту;. Вирiшення
питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про
заснування iнших юридичних осiб; Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають
бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п.8.7. Роздiлу 8 Статуту, та дати
складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до
п.8.6.1., п.8.12.2 Роздiлу 8 Статуту Товариства;Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї
Наглядової ради роздiлом ХVI Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття,
приєднання, подiлу, ви¬дiлу або перетворення Товариства;Прийняття рiшення про надання згоди
на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його 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) депозитарної установи, яка надає Товариству
додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру
оплати її послуг;Прийняття рiшення щодо змiни мiсцезнаходження Товариства;Надсилання в
порядку, передбаченому Законом України «Про акцiонернi товариства», пропозицiї акцiонерам
про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала
контрольний пакет акцiй Товариства;Обрання та звiльнення (припинення повноважень)
корпоративного секретаря Товариства (у разi запровадження такої посади);У випадках,
передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства», прийняття рiшення про надання
згоди на вчинення Товариством або прийняття рiшення про вiдхилення правочину, щодо вчинення
якого є заiнтересованiсть (якщо ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є
предметом правочину iз заiнтересованiстю, перевищує сто мiнiмальних заробiтних плат виходячи
з розмiру мiнiмальної заробiтної плати станом на 1 сiчня поточного року); Затвердження порядку
використання коштiв Резервного капiталу Товариства в межах, дозволених чинним
законодавством та Статутом;Визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну
таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо
забезпечення їх нерозголошення;Визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства,
затвердження рiчних планiв розвитку Товариства;Здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора
Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства чинному
законодавству України, Статуту Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi
норм чинного законодавства України;Розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i
внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться аудитором Товариства, державними контролюючими
органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства;Вирiшення iнших питань, що належать до
виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом.Питання, що належать до виключної
компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшу¬ватися iншими органами Товариства, крiм

Загальних зборiв Товариства, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про
акцiонернi товариства». Голова Наглядової ради не отримує винагороду вiд Товариства нi в
натуральному нi в грошовому виразi. Обрано строком на 3 роки рiшенням загальних зборiв
акцiонерiв вiд 28.04.2016року. Голова Наглядової ради - акцiонер. Перелiк попереднiх посад, якi
особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: голова вiддiлу маркетингу, голова правлiння.
Загальний стаж роботи 19 рокiв. Обiймає посаду Член Наглядової ради ПрАТ "ПЗ-ДГ"
Золотонiське" (Черкаська обл., м. Золотоноша, вул.Богодухiвська, буд 1.). Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає. За звiтний перiод змiн в кiлькiсному та персональному
складi Наглядової ради не було.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Наглядової ради (акцiонер)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кравченко Валентина Iванiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1950
5) освіта**
Вища, Полтавський педагогiчний iнститут
6) стаж роботи (років)**
47
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Лебединська ЗОШ №1 - вчитель iсторiї
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2016 3 роки
9) Опис
Для здiйснення покладених на неї обов'язкiв та функцiй Наглядова рада має право:- Отримувати
iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства;- Вимагати звiтiв та пояснень вiд
Директора, iнших працiвникiв Товариства, щодо їхньої посадової дiяльностi.- Вiдмiнити рiшення
або розпорядження (наказ), прийнятi Директором, якщо таке рiшення або розпорядження (наказ)
прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи Статуту, може заподiяти шкоду
Товариства або суперечить метi дiяльностi Товариства.- Здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути
необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань i не суперечать
чинному законодавству України та Статуту.До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить
вирiшення питань, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства», Статутом, а
також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами.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, Виконавчий орган; Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про
дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами
позачергових Загальних зборiв;Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових
Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством,
призначення Голови та Секретаря Загальних зборiв для забезпечення керiвництва та органiзацiї

роботи Загальних зборiв Товариства;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 за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi Товариства;Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством
iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у
випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»;Обрання та припинення
повноважень Директора Товариства;Затвердження умов контракту, який укладатиметься з
Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди;Обрання та припинення
повноважень голови та членiв iнших органiв Товариства; Прийняття рiшення про вiдсторонення
Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме
повноваження Директора;Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених
Законом України «Про акцiонернi товариства», обрання тимчасової лiчильної комiсiї;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 у межах граничного строку,
визначеного п.6.10., п.6.13. Роздiлу 6 Статуту;. Вирiшення питань про участь Товариства у
промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
Загальних зборiв вiдповiдно до п.8.7. Роздiлу 8 Статуту, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi
мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.8.6.1., п.8.12.2 Роздiлу 8 Статуту
Товариства;Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом ХVI Закону
України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, ви¬дiлу або перетворення
Товариства;Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова
вартiсть майна або послуг, що є його 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)
депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що
укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;Прийняття рiшення щодо змiни
мiсцезнаходження Товариства;Надсилання в порядку, передбаченому Законом України «Про
акцiонернi товариства», пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою
(особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства;Обрання та
звiльнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства (у разi
запровадження такої посади);У випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi
товариства», прийняття рiшення про надання згоди на вчинення Товариством або прийняття
рiшення про вiдхилення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (якщо ринкова
вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину iз заiнтересованiстю,
перевищує сто мiнiмальних заробiтних плат виходячи з розмiру мiнiмальної заробiтної плати
станом на 1 сiчня поточного року); Затвердження порядку використання коштiв Резервного
капiталу Товариства в межах, дозволених чинним законодавством та Статутом;Визначення складу
та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про
дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення;Визначення
поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв розвитку
Товариства;Здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства з метою забезпечення
вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства чинному законодавству України, Статуту
Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства
України;Розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що
проводяться аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми
пiдроздiлами Товариства;Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї
Наглядової ради згiдно iз Статутом.Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової
ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв Товариства, за

винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства». Член Наглядової
ради не отримує винагороду вiд Товариства нi в натуральному нi в грошовому виразi. Посад на
iнших пiдприємствах не обiймає. Обрано на посаду 28.04.2016року, на термiн - 3 роки. Член
Наглядової ради - акцiонер. Загальний стаж роботи 47 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа
обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: вчитель iсторiї.Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Змiн в персональному складi щодо даної посадової особи в звiтному роцi
не було.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Наглядової ради (акцiонер)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кравченко Наталiя Миколаївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1977
5) освіта**
Вища, Черкаський iнженерно-технологiчний унiверситет
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
СТОВ ЛНЗ "АГРО" - бухгалтер-фiнансист
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2016 3 роки
9) Опис
Для здiйснення покладених на неї обов'язкiв та функцiй Наглядова рада має право:- Отримувати
iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства;- Вимагати звiтiв та пояснень вiд
Директора, iнших працiвникiв Товариства, щодо їхньої посадової дiяльностi.- Вiдмiнити рiшення
або розпорядження (наказ), прийнятi Директором, якщо таке рiшення або розпорядження (наказ)
прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи Статуту, може заподiяти шкоду
Товариства або суперечить метi дiяльностi Товариства.- Здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути
необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань i не суперечать
чинному законодавству України та Статуту.До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить
вирiшення питань, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства», Статутом, а
також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами.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, Виконавчий орган; Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про
дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами
позачергових Загальних зборiв;Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових
Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством,
призначення Голови та Секретаря Загальних зборiв для забезпечення керiвництва та органiзацiї
роботи Загальних зборiв Товариства;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 за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi Товариства;Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством
iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у
випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»;Обрання та припинення
повноважень Директора Товариства;Затвердження умов контракту, який укладатиметься з
Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди;Обрання та припинення
повноважень голови та членiв iнших органiв Товариства; Прийняття рiшення про вiдсторонення
Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме
повноваження Директора;Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених
Законом України «Про акцiонернi товариства», обрання тимчасової лiчильної комiсiї;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 у межах граничного строку,
визначеного п.6.10., п.6.13. Роздiлу 6 Статуту;. Вирiшення питань про участь Товариства у
промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
Загальних зборiв вiдповiдно до п.8.7. Роздiлу 8 Статуту, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi
мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.8.6.1., п.8.12.2 Роздiлу 8 Статуту
Товариства;Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом ХVI Закону
України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, ви¬дiлу або перетворення
Товариства;Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова
вартiсть майна або послуг, що є його 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)
депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що
укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;Прийняття рiшення щодо змiни
мiсцезнаходження Товариства;Надсилання в порядку, передбаченому Законом України «Про
акцiонернi товариства», пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою
(особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства;Обрання та
звiльнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства (у разi
запровадження такої посади);У випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi
товариства», прийняття рiшення про надання згоди на вчинення Товариством або прийняття
рiшення про вiдхилення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (якщо ринкова
вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину iз заiнтересованiстю,
перевищує сто мiнiмальних заробiтних плат виходячи з розмiру мiнiмальної заробiтної плати
станом на 1 сiчня поточного року); Затвердження порядку використання коштiв Резервного
капiталу Товариства в межах, дозволених чинним законодавством та Статутом;Визначення складу
та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про
дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення;Визначення
поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв розвитку
Товариства;Здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства з метою забезпечення
вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства чинному законодавству України, Статуту
Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства
України;Розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що
проводяться аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми
пiдроздiлами Товариства;Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї
Наглядової ради згiдно iз Статутом.Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової
ради, не можуть вирiшу¬ватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв Товариства,
за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства». Перелiк
попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: бухгалтер-фiнансист. Член

Наглядової ради не отримує винагороду вiд Товариства нi в натуральному нi в грошовому виразi.
Обрано на посаду 28.04.2016 року, на термiн - 3 роки. Член Наглядової ради - акцiонер. Загальний
стаж роботи 17 рокiв. Обiймає посаду Член Наглядової ради ПрАТ "ПЗ-ДГ"Золотонiське"
(Черкаська обл., м. Золотоноша, вул.Богодухiвська, буд 1.). Змiн в персональному складi щодо
даної посадової особи в звiтному роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

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

Ідентифікаційний код
юридичної особи

Кількість
акцій (шт.)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані на
пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Директор

Ткаченко Анатолiй
Миколайович

0

0

0

0

0

0

Головний
бухгалтер

Кулик Наталiя Степанiвна

0

0

0

0

0

0

Голова
Наглядової
ради

Кравченко Дмитро Вiкторович

499058

41.4316

499058

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Кравченко Валентина Iванiвна

47337

3.9299

47337

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Кравченко Наталiя Миколаївна

85028

7.059

85028

0

0

0

631423

52.4205

631423

0

0

0

Усього

Кількість за видами акцій

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних
товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента
(для публічних акціонерних товариств)
Найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний код
юридичної особи*

Кількість акцій
(штук)

Від загальної кількості акцій
(у відсотках)

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

Кількість акцій
(штук)

Від загальної кількості акцій
(у відсотках)

Кравченко Дмитро Вiкторович

499058
499058

Місцезнаходження

Усього

Кількість за видами акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

Кількість за видами акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

41.4316

499058

0

41.4316

499058

0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади
іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид
загальних
зборів*

чергові
X

Дата
проведення

27.04.2017

Кворум
зборів**

Опис

позачергові

99.98
Порядок денний та результати розгляду питань: 1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї, прийняття
рiшення про припинення їх повноважень. Прийняте РIШЕННЯ: «1. Обрати Лiчильну комiсiю у
складi: Голова – Клименко О.М., Члени – Сандуляк О. Ф., Клименко Т.М. 2. Встановити термiн дiї
повноважень даної лiчильної комiсiї – з початку зборiв та до їх закiнчення». 2. Звiт Директора
Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та визначення
основних напрямкiв дiяльностi на 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Директора. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Директора ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСIННЄВИЙ ЗАВОД»
про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та визначенi основнi
напрямки дiяльностi Товариства на 2017 рiк затвердити». 3. Звiт Наглядової ради Товариства про
роботу за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. Прийняте
РIШЕННЯ: «Звiт Наглядової ради ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСIННЄВИЙ ЗАВОД» про роботу за
2016 рiк прийняти до вiдома». 4. Затвердження рiчного звiту Товариства та балансу Товариства
станом на 31.12.2016р. Прийняте РIШЕННЯ: «Рiчний звiт Товариства за 2016 рiк, а також баланс
ПрАТ«ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСIННЄВИЙ ЗАВОД» станом на 31.12.2016 року затвердити». 5. Порядок
розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2016 рiк. Прийняте РIШЕННЯ: «В зв’язку з
наявнiстю у Товариства станом на початок звiтного перiоду непокритих збиткiв
ПрАТ«ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСIННЄВИЙ ЗАВОД» вiд фiнансово-господарської дiяльностi у минулих
перiодах, - 1) Отриманий Товариством прибуток вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2016 роцi
вiднести на часткове покриття непокритого збитку ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСIННЄВИЙ
ЗАВОД» вiд фiнансово-господарської дiяльностi у минулих перiодах; 2) Покриття залишку
непокритого збитку ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСIННЄВИЙ ЗАВОД» вiд фiнансово-господарської
дiяльностi у минулих перiодах у розмiрi здiйснювати за рахунок прибуткiв вiд фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства у майбутнiх перiодах». Порядок денний затверджено
Наглядовою радою Товариства. Пропозицiй, зауважень та коригувань до порядку денного не
надходило. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв за звiтний перiод не скликались.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування органу,
що зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма
існування та
форма випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

16.08.1994

39/1/94

Черкаським
облфiнуправлiнням

-

Акція проста
документарна
іменна

Не визначено

0.25

1294650

323662.5

100

10

1294650

12946500

100

Перший випуск акцiй товариства зареєстровано 16.08.1994 р Форма випуску -паперова

Опис

29.07.1996

258/1

Опис

26.04.1999

67/23/1/99

Опис

10.10.2001

500/1/01

Опис

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку
України

-

Акція проста
документарна
іменна

Не визначено

Форма випуску акцiй - 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.

Черкаське територiальне
управлiння ДКЦПФР

-

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

10

1294650

12946500

100

Черкаським територiальним управлiнням ДКЦПФР здiйснено обмiн свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй. Свiдоцтво про випуск акцiй №
258/1 втратило чиннiсть.

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

-

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

10

1276760

12767600

100

Вiдбулось зменшення статутного капiталу товариства на 178900 грн. Анульовано 17890 акцiй. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №
67/23/99 втратило чиннiсть

11.05.2004

260/1/04

Опис

02.09.2010

726/1/10

Опис

02.09.2010

726/1/10

Опис

02.09.2010

726/1/10

Опис

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA2302001001

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

10

1204534

12045340

100

Вiдбулось зменшення статутного капiталу товариства на 722260 грн. Анульовано 72226 акцiй. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №
500/1/01 втратило чиннiсть

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA4000091029

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

10

1204534

12045340

100

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.

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку
Черкаське територiальне
управлiння

UA4000091029

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

10

1204534

12045340

100

Загальними зборами товариства вiд 30.04.2011 прийняте рiшення про визначення типу товариства як ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСIННЄВИЙ ЗАВОД". 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.

Центральний
територiальний
департамент
Нацiональної комiсiї з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA4000091029

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

10

1204534

12045340

100

28.04.2016р. черговими загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1/2016) прийнято рiшення мiнити тип (найменування) Товариства з
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСIННЄВИЙ ЗАВОД» на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСIННЄВИЙ ЗАВОД». В зв'язку з цим Центральний територiальний департамент Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку, на пiдставi наданого Товариством пакету документiв, замiнив свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй. Свiдоцтво про
реєстрацiю випуску акцiй вiд 02 вересня 2010 року, реєстрацiйний №726/1/10, дата видачi вiд 04 серпня 2011року, видане Черкаським
територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, втратило чиннiсть.Торгiвля акцiями емiтента на бiржових
та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Фактiв лiстингу, делiстингу в звiтному роцi не було. Обiг
цiнних паперiв емiтента здiйснюється на позабiржовому ринку України. Додаткова емiсiя цiнних паперiв в звiтному роцi не проводилась.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

17405

20434

0

177740

17405

198174

будівлі та
споруди

721

1422

0

103315

721

104737

машини та
обладнання

5631

4573

0

68694

5631

73267

транспортні
засоби

10958

11846

0

5731

10958

17577

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

95

2593

0

0

95

2593

2. Невиробничого
призначення:

0

3811

0

0

0

3811

будівлі та
споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна
нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

3811

0

0

0

3811

17405

24245

0

177740

17405

201985

Найменування
основних засобів
1. Виробничого
призначення:

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Станом на 31.12.2017 року активи товариства становлять 4534047 тис .грн., в тому числi:
необоротнi активи - 47035тис.грн. оборотнi активи - 4487012 тис.грн. Балансова вартiсть основних
засобiв на кiнець перiоду становить 24245 тис. грн. За звiтний перiод амортизацiя основних засобiв
становить 6932 тис.грн. Накопичена амортизацiя на кiнець звiтного перiоду становить 16287
Опис тис.грн.Товариство не проводило переоцiнку основних засобiв. Обмежень на використання
основних засобiв Емiтент не має. Амортизацiя основних засобiв нараховується за прямолiнiйним
методом на основi таких очiкуваних строкiв корисної експлуатацiї: Земля- Не амортизується;
Будiвлi i споруди:10-100 рокiв; Машини та обладнання: 3-20 рокiв; Транспортнi засоби: 5-15 рокiв;
Iнструменти, прилади, iнвентар: 4-10 рокiв; Iншi основнi засоби:12-20 рокiв.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

-96315

-100353

Статутний капітал
(тис. грн.)

12045

12045

Скоригований

12045

12045

статутний капітал
(тис. грн)

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(-96315.00 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

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за
користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

100000

X

X

10.08.2017

100000

15

30.03.2018

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним
випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

31495

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

Податкові зобов'язання

X

740

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

2575681

X

X

Інші зобов’язання та забезпечення

X

1922446

X

X

Усього зобов’язань та забезпечень

X

4630362

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:
Кредити банку
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

Опис:

Станом на 31.12.2017 року поточнi зобов’язання i забезпечення
становлять4630362 тис. грн., в основному це заборгованiсть :
Короткостроковi кредити банкiв 100000 тис.грн. Заборгованiсть за виконанi
роботи та отриманi послуги в сумi 1603423 тис.грн.,
зобов`язання за розрахунками з бюджетом в сумi 740 тис.грн.заборгованiсть за
розрахунками зi страхування в сумi 794 тис.грн.
заборгованiсть за розрахунками з оплати працi 1444 тис.грн. поточнi
забезпечення на виплату вiдпусток в сумi 1603 тис.грн.
поточна заборгованiсть за одержаними авансами в сумi 222018тис.грн. векселi
виданi 31 495 тис.грн. iншi поточнi зобов’язання2668845 тис.грн.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

№
з/п

Основний вид
продукції*

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

у
грошовій
формі
(тис.грн.)

у відсотках
до всієї
виробленої
продукції

у натуральній
у
у відсотках до
формі
грошовій
всієї
(фізична од. формі (тіс. реалізованої
вим.**)
грн.)
продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Оптова торгiвля
зерном,
необробленим
тютюном, насiнням
i кормами для
тварин

266305 т

2360464

67.20

266305 т

2360464

67.20

2

Оптова торгiвля
цукром

4365т

45993

1.31

4365т

45993

1.31

3

Оптова торгiвля
твердим, рiдким,
газоподiбним
паливом i
подiбними
продуктами

6511814л

111817

3.19

6511814л

111817

3.19

4

Оптова торгiвля
хiмiчними
продуктами

3741812л

897716

25.57

3741812л

897716

25.57

5

Оптова торгiвля
iншими товарами
господарського
призначення

-

3585

0.11

-

3585

0.11

6

Оброблення насiння
для вiдтворення

-

91720

2.62

-

91720

2.62

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в
грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Матерiальнi витрати

88.97

2

Витрати на оплату працi

1.0

3

Iншi операцiйнi витрати

10.03

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата
виникнення
події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про
інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

27.04.2017

27.03.2017

Відомості про проведення загальних
зборів

27.04.2017

28.04.2017

Інформація про зміну власників акцій,
яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
облікової картки* платника податків - фізичної
особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма
«Кооп-Аудит»
21385106
м. Черкаси вул. Гоголя,224 кiм. 33

Номер та дата видачі свідоцтва про включення
до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів,
виданого Аудиторською палатою України

№0367 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата
видачі та строк дії свідоцтва про внесення до
реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки професійних
учасників ринку цінних паперів**

не отримували

Номер та дата видачі свідоцтва про
відповідність системи контролю якості,
виданого Аудиторською палатою України

№307/4 (чинне до 31.12.2019 року).
29.01.2015

Звітний період, за який проведений аудит
фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

із застереженням
У зв’язку з тим, що ми були призначенi аудиторами компанiї пiсля 31
грудня 2017 р., ми не мали змоги спостерiгати за iнвентаризацiєю
запасiв на початок та на кiнець року. Ми впевнилися у кiлькостi
основних засобiв, утримуваних на 01 сiчня 2017 року та 31 грудня
2017 р., вартiсть яких вiдображена у Звiтi про фiнансовий стан у
розмiрi 28 625 тис. грн. i 40 532 тис. грн. вiдповiдно через виконання
альтернативних процедур.
Аудитор звертає увагу (примiтка 26), що за результатами розрахунку
чистих активiв товариства на початок та кiнець перiоду, який
перевiряється, їх вартiсть нижча за розмiр статутного капiталу. Ця
ситуацiя свiдчить про iснування суттєвої невизначеностi, яка може
поставити пiд значний сумнiв здатнiсть пiдприємства безперервно
продовжувати свою дiяльнiсть.

Номер та дата договору на проведення аудиту

№0018/ 18
16.03.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту

16.03.2018
30.03.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

30.03.2018

Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн

15000

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий
орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2017

1

0

2

2016

1

0

3

2015

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): Реєстрацiю акцiонерiв для участi в загальних зборах здiйснювала
реєстрацiйна комiсiя

Так

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

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

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

Ні

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): Голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу вiдбувалось бюлетенями.

Так

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Позачерговi збори за звiтний перiод не скликались.

Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Ні
(так/ні)
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так

Ні

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і
більше відсотків простих акцій товариства
Позачерговi збори за звiтний
перiод не скликались.

Інше (зазначити)

У разі скликання, але не проведення чергових загальних
зборів зазначається причина їх непроведення

Позачерговi збори за звiтний
перiод не скликались.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних
зборів зазначається причина їх непроведення

Позачерговi збори за звiтний
перiод не скликались.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

3

членів наглядової ради - акціонерів

3

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

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

1

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

2

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

0

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

0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

Протягом звiтного року наглядова
рада самооцiнки не проводила.

Протягом звiтного року оцiнка роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) не
проводилась.
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?

5

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

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради не
створено будь-яких комiтетiв.

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради не
створено будь-яких комiтетiв.

У складi наглядової ради не створено будь-яких комiтетiв.
У складi наглядової ради не створено будь-яких комiтетiв.
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)

X
Члени Наглядової ради не
отримують винагороду нi в
натуральному нi в грошовому
виглядi.

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

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична
особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором Товариства. До
складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi
iнтереси (далi - представники акцiонерiв). Особи, обранi членами Наглядової
ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв.

X

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

Ні

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

X

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

X

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

X

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

X
Рiшенням чергових загальних
зборiв акцiонерiв (протокол
№1/2016 вiд 28.04.2016р.) усiх
членiв Наглядової ради було
переобрано на повторний строк,
нового члена не було обрано.

Інше (запишіть)

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

ні

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 0
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?

Загальні
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або

Так

Ні

Ні

Ні

бюджету
Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Ні

Ні

Ні

Так

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Ні

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

28.04.2016року черговими
Загальними зборами акцiонерiв
(Протокол № 1/2016) прийнято
рiшення: -Затвердити Положення
про Загальнi збори
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ЛЕБЕДИНСЬКИЙ
НАСIННЄВИЙ ЗАВОД»; Затвердити Положення про
Наглядову раду ПРИВАТНОГО

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЛЕБЕДИНСЬКИЙ
НАСIННЄВИЙ ЗАВОД»

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній
безпосередньо
на запит
сторінці
зборах
базі даних
в
акціонера акціонерного
НКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

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

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше (запишіть)

Ні
X

X
X
Рiшення про затвердження

зовнiшнього аудитора приймає
Наглядова рада Товариства.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років?
(так/ні) Ні
З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Акцiонерне товариство не
змiнювало зовнiшнього аудитора
протягом останнiх рокiв.

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

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились
Інше (запишіть)

X
Перевiрки фiнансовогосподарської дiяльностi
Товариства в звiтному перiодi
проводились аудитором.

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

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (запишіть)

Статутом Товариства не
передбачено iснування ревiзiйної
комiсiї (ревiзора).

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Акцiонерне товариство має намiри залучати iнвестицiї шляхом
кредитування в банку.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:
Акцiонерне товариство не має власного кодексу (принципiв, правил) корпоративного
управлiння.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
Акцiонерне товариство не має власного кодексу (принципiв, правил) корпоративного
управлiння.
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
Акцiонерне товариство не має власного кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ
НАСIННЄВИЙ ЗАВОД»

Підприємство

за ЄДРПОУ

Територія

00388932

за КОАТУУ 7125783601

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

231

01.64

467

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
20635 ,Черкаська область, Шполянський
район с.Лебедин, вулиця Заводська,
будинок ,17

Адреса

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

190

345

0

первісна вартість

1001

550

866

0

накопичена амортизація

1002

360

521

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

9167

11540

0

Основні засоби:

1010

17405

24245

0

первісна вартість

1011

28625

40532

0

знос

1012

11220

16287

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

I. Необоротні активи

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

10607

10607

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

298

298

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

37667

47035

0

Запаси

1100

2155430

2129305

0

Виробничі запаси

1101

448209

244091

0

Незавершене виробництво

1102

1213417

1171729

0

Готова продукція

1103

261897

227691

0

Товари

1104

231907

485793

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

5964

23661

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

500059

843537

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

250904

392881

0

з бюджетом

1135

427658

187536

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

409622

848892

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

23900

17660

0

Готівка

1166

1

1

0

Рахунки в банках

1167

23899

17659

0

Витрати майбутніх періодів

1170

243

304

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств

II. Оборотні активи

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

40652

43236

0

Усього за розділом II

1195

3814432

4487012

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

3852099

4534047

0

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

12045

12045

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-112398

-108360

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

-100353

96315

0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок
звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на
початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

0

Короткострокові кредити банків

1600

144789

100000

0

Векселі видані

1605

31495

31495

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

809629

1603423

0

за розрахунками з бюджетом

1620

442

740

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

191

454

0

за розрахунками зі страхування

1625

650

794

0

за розрахунками з оплати праці

1630

1202

1444

0

за одержаними авансами

1635

240446

222018

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

1381

1603

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

2722418

2668845

0

Усього за розділом IІІ

1695

3952452

4630362

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та
групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

3852099

4534047

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

Необоротнi активи. Матерiальнi основнi активи
31.12.2017: Багаторiчнi насадження 1957 тис. грн. Будинки
i споруди 1773тис. грн. Машини i обладнання 4884тис.
грн. Транспортнi засоби 19512тис. грн. Iнструменти,
прилади та iнвентар 8222тис. грн. Iншi основнi засоби
0тис. грн. Малоцiннi необоротнi мат активи 4184тис. грн.
Основнi засоби, всього 40532тис. грн. Iншi необоротнi
матерiальнi активи 0тис. грн. Виробничi запаси
на31.12.2017р. 2129305 тис. грн. Короткостроковi
заборгованостi за поставками та iнше На 31.12.2017: За
поставками вiтчизняним покупцям 843537 тис. грн.,
Аванси на поставки 392881тис. грн., Заборгованостi з
податку на дохiд 0тис. грн., Заборгованостi перед
бюджетом 187536тис. грн., Iнша поточна дебiторська
заборгованiсть 848892тис. грн. Резерв на оплату вiдпусток

працiвникам 1603 тис.грн. Короткостроковi зобов’язання
за поставками та iнше 31.12.2017: За поставками за товари,
роботи, послуги перед вiтчизняними постачальниками
1603 423 тис. грн. Аванси, отриманi на поставки 222 018
тис. грн. Розрахунки з бюджетом 740 тис. грн. В тому
числi :з податку на дохiд 454 тис. грн. За заробiтною
платою 1444 тис. грн. Заборгованiсть перед органами
соцiального страхування 794 тис. грн. Заборгованiсть за
розрахунками з учасниками 0 тис. грн. Iншi поточнi
забезпечення 2668 845 тис. грн. Поточнi забезпечення
1603 тис. грн.

Керівник

Ткаченко Анатолiй Миколайович

Головний бухгалтер

Кулик Наталiя Степанiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ
НАСIННЄВИЙ ЗАВОД»

Підприємство

за ЄДРПОУ

00388932

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

2000

3511295

2709334

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

( 3176577 )

( 2581014 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

334718

128320

збиток

2095

(0)

(0)

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

47308

73708

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 95495 )

( 82025 )

Витрати на збут

2150

( 91483 )

( 73675 )

Інші операційні витрати

2180

( 176843 )

( 25453 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Стаття

Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182

(0)

(0)

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

18205

20875

збиток

2195

(0)

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

1772

1402

Інші доходи

2240

1389

61

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 16417 )

( 19608 )

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

( 24 )

(3)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

4925

2727

збиток

2295

()

()

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-887

-491

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

4038

2236

збиток

2355

()

()

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

4038

2236

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

2203851

2014899

Витрати на оплату праці

2505

29452

18883

Відрахування на соціальні заходи

2510

5893

3717

Амортизація

2515

6932

6228

Інші операційні витрати

2520

467554

221036

Разом

2550

2713682

2264763

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

1204534

1204534

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

1204534

1204534

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

3.35233

1.85632

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

3.35233

1.85632

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

Чистий дохiд вiд реалiзацiї (товарiв, робiт, послуг) 3511
295 тис. грн. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв,
робiт, послуг) 3176 577 тис. грн. Адмiнiстративнi витрати
95 495 тис.грн. Iншi операцiйнi витрати 176 843 тис.грн.
Iншi операцiйнi доходи 47 308 тис. грн. Iншi операцiйнi
витрати 176 843 тис. грн. Iншi фiнансовi доходи 1772
тис.грн. Iншi фiнансовi витрати 16 417 тис.грн.

Керівник

Ткаченко Анатолiй Миколайович

Головний бухгалтер

Кулик Наталiя Степанiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ
НАСIННЄВИЙ ЗАВОД»

Підприємство

за ЄДРПОУ

00388932

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

4355841

5113501

Повернення податків і зборів

3005

382522

1224

у тому числі податку на додану вартість

3006

382522

1224

Цільового фінансування

3010

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

643996

675513

Надходження від повернення авансів

3020

64207

75111

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

0

19046

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

10

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

3210

0

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 1711210 )

( 3117270 )

Праці

3105

( 23076 )

( 13351 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 6248 )

( 3594 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 16426 )

( 3917 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 625 )

( 373 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

( 9347 )

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

( 6454 )

( 3544 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 1591765 )

( 881254 )

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

0

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 2026157 )

( 1736161 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( 24822 )

( 27304 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

50082

101544

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

1772

1402

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

9645

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

()

()

необоротних активів

3260

( 10818 )

( 5865 )

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

599

-4463

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

173000

191050

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

216883

255761

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

()

( 12528 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у

3375

(0)

(0)

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

1993

дочірніх підприємствах
Інші платежі

3390

( 13038 )

( 9481 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-56921

-84727

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-6240

12354

Залишок коштів на початок року

3405

23900

11546

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

17660

23900

Примітки

Грошовi кошти в касi 1 тис.грн. Грошовi кошти в банку:
17659тис.грн. в т.ч.: поточний рахунок гривневий
17659тис.грн.
Грошовi кошти та їх еквiваленти, всього 17660тис.грн.
Використання грошових коштiв не обмежено.

Керівник

Ткаченко Анатолiй Миколайович

Головний бухгалтер

Кулик Наталiя Степанiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ
НАСIННЄВИЙ ЗАВОД»

Підприємство

за ЄДРПОУ

00388932

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які
оцінюються за справедливою
вартістю, та дохід (витрати) від
первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів,
утримуваних для продажу та груп
вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення
позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

(0)

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки

Товариство звiтуєтьсмя за прямим методом тому у формi
бухгалтерської звiтностi Звiт про рух грошових коштiв за
непрямим методом данi вiдсутнi.

Керівник

Ткаченко Анатолiй Миколайович

Головний бухгалтер

Кулик Наталiя Степанiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСIННЄВИЙ ЗАВОД»

Підприємство

2018 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

00388932

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

12045

0

0

0

-112398

0

0

-100353

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

12045

0

0

0

-112398

0

0

-100353

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

4038

0

0

4038

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів
Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

0

0

0

4038

0

0

4038

Залишок на
кінець року

4300

12045

0

0

0

-108360

0

0

-96315

Примітки

Зареєстрований акцiонерний капiтал (9720 тис.звичайних акцiй, номiнальною
вартiстю 0,25 грн. кожна) 12045 тис. грн.
108 360 тис. грн. – непокритий збиток.

Керівник

Ткаченко Анатолiй Миколайович

Головний бухгалтер

Кулик Наталiя Степанiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
Примiтки до фiнансової звiтностi
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
« Лебединський насiннєвий завод »
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року
1. Товариство та його дiяльнiсть
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 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 акцiонерне товариство», «Про цiннi папери та фондовий ринок».
Приватне акцiонерне товариство «Лебединський насiнневий завод » створене в результатi змiни
типу Товариства за наслiдками прийнятого Загальними зборами акцiонерiв. (протокол №1/2016 вiд
28.04.2016 р.) i товариство є правонаступником усiх прав та обов’язкiв Публiчного акцiонерного
товариства «Лебединський насiннєвий завод».
Основними видами дiяльностi Товариства є:
01.64 Оброблення насiння для вiдтворення
36.00 Забiр очищення та постачання води
46.21 Оптова торгiвля зерном, необробленим тютюном, насiнням i кормами для тварин
46.36 Оптова торгiвля цукром, шоколадом i кондитерськими виробами
46.75Оптова торгiвля хiмiчними продуктами
66.22 Дiяльнiсть страхових агентiв i брокерiв
Основа подання фiнансової звiтностi
Фiнансову звiтнiсть на 31 грудня 2017 року складено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi, якi прийнятi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (далi –
РМСБО), та Тлумачень, якi були випущенi Комiтетом з Тлумачень Мiжнародної фiнансової
звiтностi (далi – КТМФЗ). Використано редакцiю МСФЗ, що дiяла станом на 31.12.2017 р.
Фiнансова звiтнiсть стосується одного суб'єкта господарювання та об'єктивно вiдображає
фiнансовий стан товариства, фiнансовi результати та грошовi потоки. Перехiд на МСФЗ для
складення фiнансової звiтностi товариство здiйснило з 01 сiчня 2012 року. Облiкова полiтика
ПрАТ вiдповiдно ст. 8 Закону України про бухгалтерський облiк обґрунтовано наказом "Про
облiкову полiтику "№ 1 вiд 02 сiчня 2015 року iз змiнами та доповненнями внесеними в 2017 року
i є чинною в поточному роцi.

Товариство є господарським товариством, статутний капiтал якого подiлено на визначену
кiлькiсть акцiй однакової номiнальної вартостi, корпоративнi права за якими посвiдчуються
акцiями.
Юридична адреса Товариства: Черкаська область ,Шполянський район с.Лебедин вул.Заводська
,буд.,17.
Перiод, який охоплено фiнансовою звiтнiстю – 2017 рiк (рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року).
Фiнансова звiтнiсть ПрАТ «Лебединський насiннєвий завод» за рiк, що закiнчився 31.12.2017 р.,
була затверджена директором товариства 30 сiчня 2018 року.
2. Умови, в яких працює Товариство
В Українi спостерiгаються деякi явища, характернi для ринкової економiки, включаючи вiдносно
високу iнфляцiю та високi вiдсотковi ставки. Реалiзацiя накопичених в останнi роки

макроекономiчних дисбалансiв призвела до зростання iнфляцiї, що обумовлювалося: девальвацiєю
гривнi в умовах зниження валютних надходжень та наростання панiчних настроїв через
вiйськовий конфлiкт на сходi України; вагомою адмiнiстративною складовою iнфляцiї через старт
процесу приведення тарифiв у сферi житлово-комунального господарства до рiвня покриття їх
собiвартостi. У 2017 роцi вiдбулося також суттєве зростання iндексу цiн виробникiв. Попри
зниження доларових цiн на свiтових товарно-сировинних ринках девальвацiя гривнi зумовила
подорожчання iмпортованої сировини та енергоносiїв.
Податкове, валютне та митне законодавство України може тлумачитися по-рiзному й часто
змiнюється. Економiчний розвиток України в значнiй мiрi залежить вiд ефективностi економiчних,
фiнансових i монетарних заходiв, що вживаються урядом, а також вiд змiн у податковiй,
юридичнiй, законодавчiй та полiтичнiй сферах. Керiвництво не може передбачити всi тенденцiї,
якi можуть впливати на економiку України, а також те, який вплив (за наявностi такого) вони
можуть мати на майбутнiй фiнансовий стан Товариства. Керiвництво впевнене, що воно вживає
усiх необхiдних заходiв для забезпечення стабiльної дiяльностi та розвитку Товариства.
3. Ризики та економiчнi умови
В ходi нормального ведення бiзнесу виникає можливiсть впливу на дiяльнiсть Товариства
валютного та кредитного ризикiв.
Валютний ризик. Як i для багатьох iнших пiдприємств, що здiйснюють свою дiяльнiсть в Українi,
iноземнi валюти, зокрема долар США, євро та рублi, вiдiграють значну роль у процесi проведення
Товариством багатьох типiв операцiй в Українi.
Кредитний ризик. Фiнансовi iнструменти, що потенцiйно можуть призвести до концентрацiї
кредитного ризику Товариства, складаються в основному з дебiторської заборгованостi за
торговими операцiями. Товариство управляє цим ризиком шляхом постiйного вiдстеження
кредитоспроможностi клiєнтiв. Щодо ризикiв у зв’язку зi змiною цiн на послуги, Товариство не
очiкує на зниження цiн у передбачуваному майбутньому, тому не укладала деривативних або
iнших контрактiв з метою управлiння ризиком зниження цiн. Товариство переглядає перспективи
щодо цiн регулярно в ходi розгляду необхiдностi активного управлiння фiнансовим ризиком.
4. Облiкова полiтика
Основа складання. Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального
призначення, яка сформована з метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових
результатiв дiяльностi та грошових потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб
широкого кола користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень.
Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017
року, є Нацiональнi стандарти фiнансової звiтностi .
Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає всiм
вимогам чинних НП(С)БО 1 з врахуванням змiн, дотримання яких забезпечує достовiрне подання
iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої iнформацiї.
При формуваннi фiнансової звiтностi Товариство керувалося також вимогами нацiональних
законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та
складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ.
Валюта подання звiтностi вiдповiдає функцiональнiй валютi, якою є нацiональна валюта України –
гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч.
Використання оцiнок. Складання фiнансової звiтностi вимагає використання оцiнок i припущень,
що впливають на суми, зазначенi у фiнансовiй звiтностi та примiтках до неї. Припущення та
оцiнки вiдносяться в основному до визначення термiнiв експлуатацiї основних засобiв, оцiнки
запасiв, визнання та оцiнки забезпечень, погашення майбутнiх економiчних вигод. Цi оцiнки
базуються на iнформацiї, що була вiдома на момент складання фiнансової звiтностi. Вони
визначаються на основi найбiльш ймовiрного сценарiю майбутнього розвитку бiзнесу Товариства
(включаючи бiзнес-середовище). Оцiнки i умови, якi лежать в основi їх очiкування, регулярно
переглядаються. Фактичний вплив цих припущень може вiдрiзнятися вiд його оцiнки на час
складання фiнансової звiтностi, якщо бiзнес-умови розвиваються не так, як очiкувало Товариство.

Як тiльки стає вiдома нова iнформацiя, яка впливає на оцiнки, рiзницi вiдображаються в Звiтi про
фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд) i змiнюються припущення.
Припущення про безперервнiсть дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена
виходячи з припущення безперервностi дiяльностi, вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i
погашення зобов’язань вiдбувається в ходi звичайної дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включає
коригування, якi необхiдно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло
продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi вiдповiдно до принципiв
безперервностi дiяльностi.
Основнi засоби. Основнi засоби вiдображаються за вартiстю придбання за вирахуванням
накопиченої амортизацiї на дату останнього балансу та будь-яких накопичених збиткiв вiд
зменшення корисностi. Активи, вартiстю менше 6 000,00 грн., не визнаються у складi основних
засобiв i не амортизуються, а списуються на витрати при введеннi в експлуатацiю. Амортизацiя
основних засобiв нараховується за прямолiнiйним методом на основi таких очiкуваних строкiв
корисної експлуатацiї:
Група основних засобiв Строк корисної експлуатацiї
Земля Не амортизується
Будiвлi i споруди 10-100 рокiв
Машини та обладнання 3-20 рокiв
Транспортнi засоби 5-15 рокiв
Iнструменти, прилади,
iнвентар 4-10 рокiв
Iншi основнi засоби 12-20 рокiв
Витрати, понесенi пiсля введення основних засобiв в експлуатацiю, наприклад, поточний ремонт,
технiчне обслуговування та капiтальний ремонт, як правило, вiдображаються у Звiтi про фiнансовi
результати (Звiтi про сукупний дохiд) у перiодi, в якому вони були понесенi. У ситуацiях, коли
можна чiтко довести, що зазначенi витрати призвели до збiльшення майбутнiх економiчних вигод,
що очiкуються вiд використання об’єкту основних засобiв понад первiсно очiкуванi економiчнi
вигоди, такi витрати капiталiзуються як додаткова вартiсть основних засобiв.
Прибуток або збиток, що виникає вiд припинення визнання об’єкта основних засобiв активом,
визнається як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю об’єкта.
Дооцiнка основних засобiв списується на нерозподiлений прибуток одночасно з використанням
об’єкта основних засобiв.
Продовження тексту приміток
Класифiкацiя фiнансових активiв. Товариство класифiкує свої фiнансовi активи по наступних
категорiях оцiнки: кредити та дебiторська заборгованiсть. Кредити та дебiторська заборгованiсть
включають фiнансову дебiторську заборгованiсть, яка виникає, коли Товариство надає грошовi
кошти, товари чи 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 дiяльностi 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.
Грошовi кошти. Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та грошових коштiв на банкiвських
рахунках.
Дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть визнається i вiдображається за
амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка, за вирахуванням збиткiв
вiд зменшення корисностi. Визначення резерву пiд сумнiвну заборгованiсть здiйснюється у
випадку, коли отримання суми заборгованостi в повному обсязi бiльше не вважається ймовiрним.
Резерв сумнiвних боргiв визнається в розмiрi абсолютної сумнiвної заборгованостi при вiднесеннi
дебiтора до сумнiвних. Безнадiйна заборгованiсть списується, коли про неї стає вiдомо.
Запаси. Товарнi запаси оцiнюються за нижчою з двох величин: собiвартiстю та чистою вартiстю
реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї – це оцiночна продажна цiна в процесi звичайної
господарської дiяльностi, за вирахуванням оцiночних витрат на здiйснення доробки, а також
оцiночних витрат, необхiдних для здiйснення реалiзацiї. Оцiнка запасiв при вибуттi здiйснюється
за методом ФIФО.
Акцiонерний капiтал. Простi акцiї Товариства визнаються за справедливою вартiстю компенсацiї,
отриманої за них Товариством.
Управлiння капiталом. Основне завдання Товариства при управлiннi капiталом – збереження
можливостi безперервно функцiонувати з метою забезпечення необхiдної прибутковостi
акцiонерам i вигiд зацiкавленим сторонам, а також збереження оптимальної структури капiталу i
зниження його вартостi.
Для пiдтримання структури капiталу i його коригування Товариство може коригувати суму
дивiдендiв, належну до виплати акцiонерам, провести повернення капiталу акцiонерам, випустити
новi акцiї, продати активи для зниження заборгованостей або залучити новi кредити.
Непередбаченi активи та непередбаченi зобов’язання. Непередбаченi зобов’язання у фiнансовiй
звiтностi не визнаються, крiм випадкiв, коли є вiрогiднiсть того, що для розрахунку за
зобов’язанням необхiдне вибуття економiчних ресурсiв, що може бути визначене з достатньою
достовiрнiстю. Iнформацiя про цi зобов’язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв,
якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою.
Забезпечення. Забезпечення визнаються якщо:
1) Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або фактичну) внаслiдок минулої подiї;
2) ймовiрно, що вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде необхiдним для
погашення заборгованостi; та
3) можна достовiрно оцiнити суму заборгованостi.
У випадку невиконання зазначених умов, забезпечення не визнаються.
Суми, якi визнанi Товариством як забезпечення, є найкращою оцiнкою видаткiв, необхiдних для
погашення теперiшньої заборгованостi на дату балансу. У випадках, коли вплив грошей у часi
суттєвий, сума забезпечення визначається за теперiшньою вартiстю видаткiв, якi, як очiкується,
будуть потрiбнi для погашення зобов’язання.
Забезпечення переглядаються на кожну дату балансу та коригуються для вiдображення поточної
найкращої оцiнки. Якщо вже немає ймовiрностi, що вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi
економiчнi вигоди, буде потрiбним для погашення заборгованостi, забезпечення сторнується.
Визнання доходiв та витрат. Дохiд визнається за принципом нарахування, коли є впевненiсть, що в
результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод Товариства, а сума доходу може
бути достовiрно визначена. Дохiд визначається без податку на додану вартiсть, iнших податкiв з
продажу та знижок. Дохiд визнається, коли вiдбулося вiдвантаження i значнi ризики та вигоди,
пов’язанi з правом власностi на товари, переходять до покупця.
Витрати, пов’язанi з отриманням доходу, визнаються одночасно з вiдповiдним доходом. Витрати
облiковуються по мiрi понесення та вiдображення в Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про

сукупний дохiд) у вiдповiдному перiодi.
Податок на прибуток нараховується в розмiрi 18 %.
Внески до Державного пенсiйного фонду. Товариство не має нiяких iнших пенсiйних програм,
крiм державної пенсiйної системи України, що вимагає вiд роботодавця здiйснення поточних
внескiв, якi розраховуються як вiдсоткова частка вiд загальної суми заробiтної плати. Цi витрати в
Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд) вiдносяться до перiоду, в якому
нараховується заробiтна плата. Крiм цього, в Товариствi не iснує програм додаткових виплат при
виходi на пенсiю та iнших компенсацiйних програм, якi б потребували додаткових нарахувань.
5. Суттєвi бухгалтерськi оцiнки та судження
Керiвництво використовує ряд оцiнок i припущень, що базуються на попередньому досвiдi
керiвництва та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi
вважаються обґрунтованими за iснуючих обставин, стосовно представлення активiв i зобов’язань
вiдповiдно до вимог МСФЗ. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд вказаних оцiнок.
Припущення та зробленi на їхнiй основi розрахунковi оцiнки постiйно аналiзуються на предмет
необхiдностi їх змiни. Змiни в оцiнках визнаються в тому звiтному перiодi, коли цi оцiнки були
переглянутi, i в усiх наступних перiодах перспективно. Пiд час пiдготовки цiєї фiнансової
звiтностi керiвництвом було зроблено наступнi судження, оцiнки та припущення:
1) Товариство продовжуватиме свою дiяльнiсть на пiдставi принципу безперервностi.
2) Жодний компонент бiзнесу та/або група активiв чи окремi активи не передбаченi на продаж та
не класифiкованi як групи вибуття. Вся дiяльнiсть розглядається як дiяльнiсть, що продовжується,
iнформацiя з припиненої дiяльностi не наводиться.
3) Строки корисного використання довгострокових нефiнансових активiв є предметом судження,
що ґрунтується на досвiдi використання подiбних активiв; цiлком зношенi активи продовжують
використовуватися та не можуть бути списаними з балансу, так як Товариство їх фактично
використовує, пiдтримує робочий стан.
4) Резерви щорiчних вiдпусток мiстять оцiночнi значення вiдповiдно до методологiї, визначеної
облiковою полiтикою.
5) Оцiнка приблизної справедливої вартостi по фiнансових активах та зобов’язаннях, що
облiковуються не за справедливою вартiстю, але розкриття справедливої вартостi яких
вимагається, мiстить припущення щодо їхньої справедливої вартостi.
6) Облiк фiнансових активiв в частинi зменшення корисностi мiстить ряд припущень та оцiнок
(наявнiсть чи вiдсутнiсть ознак знецiнення, майбутнi грошовi потоки тощо).
7) Товариством оцiнено, що для тих активiв/зобов’язань, що вiдображенi в балансi як
довгостроковi (крiм вiдстрочених податкiв), на вiдмiну вiд поточних, вiдшкодування/погашення
вiдбудеться бiльш нiж через дванадцять мiсяцiв (або операцiйного циклу) з дати балансу.
8) Товариством оцiнено, що всi договори оренди не мiстять ознак фiнансової оренди та повиннi
класифiкуватися як операцiйна оренда.
9) Аналiз чутливостi та iншi аналiзи щодо управлiння ризиками мiстять припущення стосовно
варiювання чинникiв та їхнього впливу на активи, зобов’язання, сукупних дохiд та капiтал.
10) Товариством зроблено припущення про те, що судовi справи, по яких воно виступає
вiдповiдачем, будуть вигранi у судах усiх iнстанцiй.
На думку керiвництва, застосованi судження та припущення, що лежать в основi цих суджень, є
обґрунтованими. Однак змiни в цих припущеннях можуть вплинути на суму визнаних у звiтностi
доходiв.
Операцiї з пов’язаними сторонами. В ходi звичайної дiяльностi Товариство здiйснює операцiї з
пов’язаними сторонами. При визначеннi того, чи проводилися операцiї за ринковими або
неринковими цiнами, використовується професiйне судження, якщо для таких операцiй немає
активного ринку. Фiнансовi iнструменти при виникненнi облiковуються за справедливою вартiстю
з використанням методу ефективної процентної ставки. Облiкова полiтика Товариства передбачає
вiдображення прибутку i збиткiв вiд операцiй з пов’язаними сторонами у складi фiнансового
результату. Основою для суджень є цiни при проведеннi подiбних операцiй мiж непов’язаними
сторонами, а також аналiз ефективної процентної ставки.

6. Необоротнi активи
(тис. грн.)
Матерiальнi основнi активи 31.12.2016 31.12.2017
Багаторiчнi насадження 1957
Будинки i споруди 748 1773
Машини i обладнання 15995 4884
Транспортнi засоби 651 19512
Iнструменти, прилади та iнвентар 7880 8222
Iншi основнi засоби
Малоцiннi необоротнi мат активи 3351 4184
Основнi засоби, всього 28625 40532
Iншi необоротнi матерiальнi активи - У звiтному перiодi переоцiнка основних засобiв не здiйснювалась. В заставi основнi засоби не
перебувають.
Продовження тексту приміток
7. Запаси
Балансова вартiсть запасiв:
(тис. грн.)
Найменування На 31.12.2016р На31.12.2017р.
Виробничi запаси 2155430 2129305
Запаси в заставi не перебувають.
8. Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть
Склад короткострокової дебiторської заборгованостi:
(тис. грн.)
Короткостроковi заборгованостi за поставками та iнше На 31.12.2016 На 31.12.2017
За поставками вiтчизняним покупцям 500059 843537
Аванси на поставки 250904 392881
Заборгованостi з податку на дохiд
Заборгованостi перед бюджетом 427658 187536
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 409622 848892
Вся заборгованiсть є поточною з термiном погашення до 12 мiсяцiв.
9. Грошовi кошти
(тис. грн.)
Показник На
31.12.2016 На
31. 12.2017
Грошовi кошти в касi 1 1
Грошовi кошти в банку: 23899 17659
в т.ч.: поточний рахунок гривневий 23767 17659
Грошовi кошти та їх еквiваленти, всього 23900 17660
Використання грошових коштiв не обмежено.
10. Iншi активи
(тис. грн.)
Iншi активи 31.12.2016 31.12.2017
Неотриманi податковi накладнi, якi можуть бути врахованi в зменшення податку на додану
вартiсть в майбутнiх - Iншi активи, всього - 11.Акцiонерний капiтал
Акцiонерний капiтал Товариства:
(тис. грн.)

Змiст 31.12.2016 31.12.2017р.
123
Зареєстрований акцiонерний капiтал (9720 тис.звичайних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 грн.
кожна) 12045 12045
Всього 12045 12045
У звiтному перiодi додатковий випуск акцiй не проводився. Додатковий випуск акцiй на
наступний рiк не планується.
12. Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)
108 360 тис. грн. – непокритий збиток
13.Короткостроковi резерви
Стан короткострокових резервiв у звiтному перiодi був наступним:
(тис. грн.)
Показник 31.12.2016 31.12.2017
Резерв на оплату вiдпусток працiвникам 1381 1603
Всього: 1381 1603
14. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
Структура кредиторської короткострокової заборгованостi:
(тис. грн.)
Короткостроковi зобов’язання за поставками та iнше 31.12.2016 31.12.2017
134
За поставками за товари, роботи, послуги перед вiтчизняними постачальниками 809 629 1603 423
Аванси, отриманi на поставки 240 446 222 018
Розрахунки з бюджетом 442 740
В тому числi :з податку на дохiд 191 454
За заробiтною платою 1202 1444
Заборгованiсть перед органами соцiального страхування 650 794
Заборгованiсть за розрахунками з учасниками - Iншi поточнi забезпечення 2722 418 2668 845
Поточнi забезпечення 1381 1603
Всього:
15. Дохiд вiд реалiзацiї
Структура доходiв:
(тис. грн.)
Показники 31.12.2016 31.12.2017
Чистий дохiд вiд реалiзацiї (товарiв, робiт, послуг) 2709 334 3511 295
16. Собiвартiсть реалiзацiї
(тис. грн.)
Показники 31.12.2016 31.12.2017
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2581 014 3176 577
17. Адмiнiстративнi витрати
(тис. грн.)
Показники 31.12.2016 31.12.2017
82 025 95 495
18. Iншi операцiйнi витрати
(тис. грн.)
Показники 31.12.2016 31.12.2017
25 453 176 843
19. Iншi операцiйнi доходи та витрати
19.1. Структура iнших операцiйних та iнших доходiв:
(тис. грн.)
Показники 31.12.2016 31.12.2017

Iншi операцiйнi доходи 73 708 47 308
Iншi операцiйнi витрати 25 453 176 843
20. Фiнансовi доходи та витрати
(тис. грн.)
Показники 31.12.2016 31.12.2017
Iншi фiнансовi доходи 1402 1772
Iншi фiнансовi витрати 19 608 16 417
21. Податок на прибуток
Вiдповiдно до законодавства України, у звiтному перiодi ставка з податку на прибуток становила
18 %.
Основнi компоненти витрат з податку на прибуток:
(тис. грн.)
Показники 31.12.2016 31.12.2017
Податок на прибуток 491 887
Поточнi витрати з податку на прибуток 491 887
Вiдстроченi витрати з податку на прибуток - Всього: 491 887
22. Звiт про рух грошових коштiв
Звiт про рух грошових коштiв сформовано прямим методом шляхом розкриття iнформацiї про
основнi види валових грошових надходжень i виплат.
Продовження тексту приміток
23. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Розрахункова вартiсть чистих активiв на кiнець звiтного перiоду складає(96 315) тис грн.
Заявлений статутний капiтал – 12 045 тис. грн., неоплаченого капiталу на кiнець звiтного перiоду
немає, тобто скоригована вартiсть статутного капiталу складає також 12 045 тис. грн.
Розрахункова вартiсть чистих активiв менша суми статутного капiталу на 108 360 тис.грн. що не
вiдповiдає вимогам ст.155 п.3 Цивiльного кодексу України. Державної частки в статутному
капiталi Товариства немає.
24. Управлiння фiнансовими ризиками
В ходi своєї дiяльностi Товариство пiддається цiлому ряду фiнансових ризикiв, серед яких
ринковий ризик (у тому числi цiновий ризик, ризик справедливої вартостi процентної ставки,
ризик грошових потокiв), кредитний ризик. Загальна програма управлiння ризиками в Товариствi
нацiлена на зведення до мiнiмуму потенцiйного негативного впливу на фiнансовi результати
Товариства тих ризикiв, якi пiддаються управлiнню або не є профiльними для дiяльностi з надання
послуг пасажирського наземного транспорту мiського та примiського сполучення.
25. Управлiння капiталом
Метою Товариства при управлiннi капiталом є забезпечення подальшої роботи Товариства в якостi
безперервно дiючого пiдприємства, щоб приносити прибуток акцiонерам i вигоди iншим
зацiкавленим сторонам, а також пiдтримувати оптимальну структуру капiталу для зменшення його
вартостi. Для пiдтримки або коригування структури капiталу Товариство може коригувати суму
дивiдендiв, що виплачуються акцiонерам, повертати капiтал акцiонерам, випускати новi акцiї або
продавати активи для зменшення суми боргу. Як i iншi пiдприємства, що працюють у тiй же
галузi, Товариство контролює величину капiталу на пiдставi спiввiдношення власних i позикових
коштiв. Це спiввiдношення розраховується як чиста сума зобов’язань, роздiлена на загальну суму
капiталу, управлiння яким здiйснюється. Чиста сума зобов’язань розраховується як загальна сума
позикових коштiв (включаючи поточнi i довгостроковi позиковi кошти, показанi в балансi) мiнус
грошi та їх еквiваленти. Загальна сума капiталу, управлiння яким здiйснює Товариство, дорiвнює
власному капiталу, показаному в балансi

(тис. грн.)
Показники 31.12.2016 31.12.2017
Загальна сума позикових коштiв 144 789 100 000
Грошi та їх еквiваленти 23 900 17 660
Чиста сума зобов’язань 120 889 82 340
Всього капiталу 12 045 12 045
Спiввiдношення зобов’язань до капiталу 10,04 6,8
У якостi капiталу виступає власний капiтал Товариства. Кiлькiснi данi про те, що розумiється пiд
власним капiталом, наведенi у Примiтцi 11. Основнi цiлi управлiння капiталом: пiдтримання
достатностi та адекватностi капiталу для ведення дiяльностi та максимiзацiї вигод акцiонерiв.
Товариство управляє капiталом та змiнює його у залежностi вiд економiчних вимог та вимог
законодавства. Фiнансова стiйкiсть Товариства є достатньою. Товариство виконує вимоги
законодавства України стосовно розмiру та сплати акцiонерного (статутного) капiталу приватними
акцiонерними товариствами та стосовно перевищення вартостi власного капiталу (чистих активiв)
над статутним капiталом. У 2017 роцi Товариство не має позикових коштiв, сума власного
капiталу достатня для функцiонування.
26. Пов’язанi особи
Пов’язаними особами Товариства є:
– Ткаченко А.М. директор Товариства.
- Кулик Н.С. головний бухгалтер
Операцiї з пов’язаними сторонами:
винагорода керiвника за 2017 рiк складає 97140,94 грн.
28. Подiї пiсля дати балансу
Вiдповiдно до МСБО 10 «Подiї пiсля звiтного перiоду» Товариство визначає сприятливi та
несприятливi подiї, якi вiдбуваються з кiнця звiтного перiоду до дати затвердження фiнансової
звiтностi за 2017 рiк до випуску. ПрАТ «Лебединський насiннєвий завод» стверджує, що не
вiдбувалось нiяких подiй пiсля звiтної дати, якi могли б вплинути на фiнансову звiтнiсть за 2017
рiк. Також не вiдбувалося нiяких подiй, якi могли б вимагати коригування фiнансової звiтностi за
2017 рiк.
29. Юридичнi та iншi питання
Українське законодавство, що регулює оподаткування та аспекти здiйснення операцiй, продовжує
розвиватися як наслiдок переходу до ринкової економiки. Положення законодавчих та
нормативних актiв не завжди чiтко сформульованi, а їх iнтерпретацiя залежить вiд точки зору
мiсцевих, регiональних i центральних органiв державної влади та iнших урядових iнститутiв.
Нерiдко точки зору рiзних органiв на певне питання не спiвпадають. Керiвництво вважає, що
дiяльнiсть Товариства здiйснювалась цiлком вiдповiдно до законодавства, i всi передбаченi
законодавством податки були нарахованi або сплаченi. У випадках, коли порядок нарахування i
сума податкових зобов’язань були невизначеними, нарахування здiйснювалися на основi
найкращих оцiнок керiвництва. Судових позовiв до Товариства вiд iнших осiб з ризиками суттєвих
вiдтокiв немає.
Директор
А.М. Ткаченко
Головний бухгалтер
Н.С.Кулик

