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Титульний аркуш 

 
 Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до 

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

базі даних Комісії. 

 

Генеральний директор    Смирнов О.В. 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

МП 28.05.2013 
(дата) 

 

 

 

 

 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2012 рік 

 

1. Загальні відомості 

 

1.1. Повне найменування емітента 

 Публiчне акцiонерне товариство "Iзюмське" 

1.2. Організаційно-правова форма емітента 

 Акціонерне товариство 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 

 00414730 

1.4. Місцезнаходження емітента 

 64331, Україна, Харківська обл., Iзюмський р-н, с. Федорiвка, вул. Iзюмська 4-А. 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 

 (5743)31589, (5743)31589 

1.6. Електронна поштова адреса емітента  

 izum@maxima.kharkov.ua  

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 24.04.2013 
 (дата) 

2.2. Річна інформація опублікована у 

81 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку  26.04.2013 

 

(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 

2.3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці 

http://izyumskoe

.com/shop/auxpa

ge_informacija-

investoram/ в мережі Інтернет 25.04.2013 

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

1. Основні відомості про емітента:  

    а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X 

    б) інформація про державну реєстрацію емітента X 

    в) банки, що обслуговують емітента X 

    г) основні види діяльності X 

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

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

    е) інформація про рейтингове агентство  

    є) інформація про органи управління емітента  

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 

(розміру часток, паїв) X 

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X 

4. Інформація про посадових осіб емітента:  

    а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

    б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

6. Інформація про загальні збори акціонерів X 

7. Інформація про дивіденди  

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

9. Відомості про цінні папери емітента:  

    а) інформація про випуски акцій емітента X 

    б) інформація про облігації емітента  

    в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

    г) інформація про похідні цінні папери  

    ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  

    д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів  

10. Опис бізнесу X 

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

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

    б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

    в) інформація про зобов'язання емітента X 

    г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

    ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції  

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

паперів  

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

що виникала протягом звітного періоду X 

14. Інформація про стан корпоративного управління X 

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  

    а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

    б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися  
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протягом звітного періоду 

    в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

    г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

    ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

20. Основні відомості про ФОН  

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

24. Правила ФОН  

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку X 

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

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

до Комісії) X 

27. Аудиторський висновок X 

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності  

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

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

об'єкта) житлового будівництва)  

30. Примітки: 

Iнформацiя про рейтинговi агентства не надається, у звязку з непроведенням процедури 

рейтингування.  

Товариство не входить до будь-яких об'єднань пiдприємств.  

п.4б та п.5 заповнено згiдно з даними останнiх реєстрiв станом на момент подання звiтностi. 

Реєстри станом на 31.12.2012р. Товариство не отримувало. 

Облiгацiї Товариством не випускались. 

Цiннi папери, iншi нiж акцiї, Товариством не випускалися. 

Похiднi цiннi папери не випускалися. 

Власнi акцiї протягом звiтнього року не викупались.  

Випуск акцiй переведено в бездокументарну форму. Невикористанi бланки сертифiкатiв 

знищено. 

Рiшення про виплату дивiдендiв не приймалось та дивiденди не виплачувались. 

Борговi цiннi папери не випускались, тому iнформацiя про гарантiї третiх осiб не надається. 

Звiт про корпоративне управлiння не заповнюється, тому як Товариство не є фiнансовою 

установою. 

Товариство не складало фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

бухгалтерскої звiтностi. 

Фiнансова звiтнiсть не надається, в зв"язку з її вiдсутнiстю.Данi внесено на пiдставi копiй, 

отриманих в Обласному управлiннi статистики. 
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На Товариствi втрачено данi бухгалтерського облiку, тому певнi вiдомостi вiдсутнi.  

У звязку з вищевикладеним певнi вiдомостi передбаченi "Положенням про розкриття 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженим рiшенням ДКЦПФР вiд 19 грудня 2006 

р. за № 1591 не надаються. 
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3. Основні відомості про емітента 
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 

3.1.1. Повне найменування 

 Публiчне акцiонерне товариство "Iзюмське" 

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) 

 АТ  "Iзюмське" 

3.1.3. Організаційно-правова форма 

 Акціонерне товариство 

3.1.4. Поштовий індекс 

 64331 

3.1.5. Область, район 

 Харківська обл. Iзюмський р-н 

3.1.6. Населений пункт 

 с. Федорiвка 

3.1.7. Вулиця, будинок 

 вул. Iзюмська 4-А. 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 

3.2.1. Серія і номер свідоцтва 

 ААБ №519363 

3.2.2. Дата державної реєстрації 

 13.02.1998 

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво 

 Iзюмська райдержадмiнiстрацiя Харкiвської областi 

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 

 78 651 

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 

 78 651 

3.3. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

  АТ "Банк Золотi ворота"  м. Харкiв 

3.3.2. МФО банку 

 351931 

3.3.3. Поточний рахунок 

 26002010082947 

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

рахунком у іноземній валюті 

 рахунку в iноземнiй валютi не вiдкрито 

3.3.5. МФО банку 

  

3.3.6. Поточний рахунок 

  

3.4. Основні види діяльності 

 01.24 - Вирощування зерняткових i кiсточкових фруктiв 

 01.19 - Вирощування iнших однорiчних i дворiчних культур 

 01.25 - Вирощування ягiд, горiхiв, iнших плодових дерев i чагарникiв 
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3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності 

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 
Державний орган, що видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

На виробництво та реалiзацiю 

насiння i садивного матерiалу 

5528 01.12.2009 Мiнiстерство агрополiтики 

України 

01.12.2014 

Опис 
Паспорт на право займатись дiяльнiстю, що є основною дiяльнiстю 

товаритсва. Товариство планує подовжити термiн дiї лiцензiї. 

 

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

вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Регiональне вiддiлення Фонду 
державного майна України по 

Харкiвськiй областi 

23148337 
61024, Харківська обл., м.Харкiв, 

вул. Гуданова, 18 
0 

Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування 

органу, який видав паспорт 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Усього 0 

 

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 
Середньооблiкова чисельностi працiвникiв облiкового складу (осiб) - 24. 

Середня численнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 

д/в. 

чисельностi працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу(дня,тижня)(осiб) - 

д/в. 

Фонд оплати працi - данi вiдсутнi, в зв'язку з втратою даних бухгалтеського облiку. 

Iнформацiї, щодо збiльшення, або зменшення фонду оплати працi проти минулого року 

вiдсутня, в зв'язку з втратою даних бухгалтеського облiку. 

Кадрової програми немає. 

 

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

6.1.1. Посада 

 Генеральний директор 

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

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 МН 859326 06.10.2006 Iзюмським МРВ ГУМВС України в Харкiвської обл. 

6.1.4. Рік народження 

 1983 

6.1.5. Освіта 

 Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

 5 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 заступник Генерального директора АТ "Iзюмське" 

6.1.8. Опис 

 Повноваження та обов'язки визначенi Статутом. Розмiр виплаченої емiтентом винагороди 

( у т.ч. у натуральнiй формi) - данi вiдсутнi, в зв'язку з втратою даних бухгалтеського облiку.   

Призначено на посаду Генерального директора з 17.07.2012 р., згiдно з рiшенням Наглядової 

Ради (Протокол б/н вiд 13.07.2012 р.) на пiдставi заяви про переведення  строком до 31.12.2013р. 

Звiльнено з посади Генерального директора 31.10.12 р., згiдно з рiшенням Наглядової Ради 

(Протокол б/н вiд 31.10.2012 р.) на пiдставi її заяви. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 5 рокiв. 

Iнших посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймала.  Ранiше працювала головним 

спецiалiстом сектору з питань опiки та пiклування Iзюмського мiськвиконкому, бухгалтером-

касиром, в.о. головного бухгалтера ВАТ "Iзюмське", заступником Голови Правлiння ВАТ 

"Iзюмське", пiсля реєстрацiї нової редакцiї Статуту АТ "Iзюмське" 03.02.2012р. - заступником 

Генерального директора АТ "Iзюмське".  

 

 

6.1.1. Посада 

 Голова Наглядової ради 

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

 Михайлов Юрiй Олексiйович 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 МТ 034245 18.02.2009 Орджонiкiдзевським РВХМУГУМВС України в Харкiвськiй обл 

6.1.4. Рік народження 

 1963 

6.1.5. Освіта 

 Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

 19 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Перебуває на посадi комерцiйного директора ПП "НВФ "Юнiтек" (м. Харкiв, вул.23 

Серпня, буд. 20-а) 

6.1.8. Опис 

 Повноваження та обов'язки визначенi Статутом. Винагороди, в тому числi у натуральнiй 

формi  не отримує. 

Призначено згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.05.2009р. (протокол 

№1505/2009).  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної 

роботи 19 рокiв.  
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Перебуває на посадi комерцiйного директора ПП "НВФ "Юнiтек"(м. Харкiв, вул.23 Серпня, буд. 

20-а). Ранiше працював ГНВО "Стiгма" - представник, Фiрма "Монсанта" -  представник,  Фiрма 

"Зенека Iнтернешенл" -  представник.  

 

6.1.1. Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Трач Ярослав Iванович 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 МН 314564 30.03.2002 Iзюмським МРВ УМВС України в Харкiвськiй обл. 

6.1.4. Рік народження 

 1958 

6.1.5. Освіта 

 Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

 17 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Перебуває на посадi директора ТОВ "Югран" ( Харкiвська обл., Харкiвський р-он, смт. 

Пiсочин, вул. Молодiжна, буд.1, кв.2) 

6.1.8. Опис 

 Повноваження та обов'язки визначенi Статутом. Винагороди, в тому числi у натуральнiй 

формi  не отримує. 

Призначено згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.05.2009р. (протокол 

№1505/2009).  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної 

роботи 17 рокiв.  

Перебуває на посадi директора ТОВ "Югран" ( Харкiвська обл., Харкiвський р-он, смт. Пiсочин, 

вул. Молодiжна, буд.1, кв.2). Ранiше працював Харкiвська обласна станцiя захисту рослин -- 

заступник начальника, Iзюмське р-не управлiння сiльського господарства -- заступник 

начальника, ПП "НВФ "Юнiтек" -- менеджер .  

 

6.1.1. Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Клименко Свiтлана Володимирiвна 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 ММ 717495 10.10.2000 Київським РВХМУУМВС України в Харкiвськiй обл. 

6.1.4. Рік народження 

 1968 

6.1.5. Освіта 

 Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

 11 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Перебуває на посадi головного бухгалтера ТОВ "Югран" ( Харкiвська обл., Харкiвський 

р-он, смт. Пiсочин, вул. Молодiжна, буд.1, кв.2) 

6.1.8. Опис 
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 Повноваження та обов'язки визначенi Статутом. Винагороди, в тому чiслi в натуральнiй 

формi, не отримує. 

Призначено згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.05.2009р. (протокол 

№1505/2009).  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної 

роботи 11 рокiв.  

Перебуває на посадi головного бухгалтера ТОВ "Югран" ( Харкiвська обл., Харкiвський р-он, 

смт. Пiсочин, вул. Молодiжна, буд.1, кв.2) . Ранiше працювала Фрунзенський комбiнат 

харчування - бухгалтер, Видавництво "Харкiв" - бухгалтер, ТОВ "Камелiя ЛТД" - продавець, ПП 

"НВФ "Юнiтек" - бухгалтер.  

 

6.1.1. Посада 

 Голова Ревiзiйної комiсiї 

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

 Михайлова Валентина Миколаївна 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 МН 092281 15.06.2001 Орджонiкiдзевським РВХМУУМВС України в Харкiвськiй обл. 

6.1.4. Рік народження 

 1962 

6.1.5. Освіта 

 Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

 16 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Перебуває на посадi директора ПП "НВФ "Юнiтек"(м. Харкiв, вул.23 Серпня, буд. 20-а). 

6.1.8. Опис 

 Повноваження та обов'язки визначенi Статутом. Винагороди, у тому чiслi в натуральнiй 

формi не отримує. 

Призначено згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.05.2009р. (протокол 

№1505/2009).  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної 

роботи 16 рокiв. 

Перебуває на посадi директора ПП "НВФ "Юнiтек"(м. Харкiв, вул.23 Серпня, буд. 20-а). Ранiше 

працювала НДI рослинництва iм. В.Я. Юр'єва - лаборант, ТОВ фiрма "Владi" - науковий 

спiвробiтник  

 

6.1.1. Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

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

 Михайлова Маргарита Юрiївна 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 МН 267242 11.01.2001 Орджонiкiдзевським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл. 

6.1.4. Рік народження 

 1985 

6.1.5. Освіта 

 Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

 6 
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6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 АТ "Райффайзен Банк "Аваль", заступник начальника вiддiлення банку з продажу 

корпоративного бiзнесу (м. Київ, вул. Лєскова, 9) 

6.1.8. Опис 

 Повноваження та обов'язки визначенi Статутом. Винагороди, у тому чiслi в натуральнiй 

формi не отримує.  

Призначено згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.05.2009р. (протокол 

№1505/2009). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної 

роботи 6 рокiв. 

Працює  АТ "Райффайзен Банк "Аваль", заступник начальника вiддiлення банку з продаж 

корпоративного бiзнесу (м. Київ, вул. Лєскова, 9). Ранiше обiймала посади:Начальник 

вiддiлення банку АТ <Промiнвестбанк>. 

 

6.1.1. Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

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

 Аврiн Михайло Єгорович 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 МН 225998 21.11.2001 Iзюмським МРВ УМВС України в Харкiвськiй обл. 

6.1.4. Рік народження 

 1950 

6.1.5. Освіта 

 Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

 0 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Особа не є штатним працiвником товариства. Iнформацiя щодо попереднього мiсця 

роботи - вiдсутня. 

6.1.8. Опис 

 Повноваження та обов'язки визначенi Статутом. Винагороди, у тому чiслi в натуральнiй 

формi не отримує. 

Призначено згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.05.2009р. (протокол 

№1505/2009).  Згiдно з рiшенням Ревiзiйної комiсiї (Протокол б/н вiд 03.05.2012 р.) звiльнено з 

03.05.12 р. з посади члена Ревiзiйної комiсiї на пiдставi заяви про звiльнення за власним 

бажанням. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Особа не є штатним працiвником товариства. Iнформацiя щодо попереднiх мiсць роботи та 

стажу керiвної роботи вiдсутня.  

 

6.1.1. Посада 

 Головний бухгалтер 

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

 Усова Наталiя Валентинiвна 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 МВ 256512 05.01.2005 Iзюмським МРВ УМВСУ в Харкiвськiй обл. 

6.1.4. Рік народження 

 1982 
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6.1.5. Освіта 

 Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

 3 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ТОВ "Чарiвний Лан", заступник головного бухгалтера 

6.1.8. Опис 

 Забезпечує ведення бухгалтерського та податкового облiку на пiдприємствi, вiдповiдає за 

складання звiтност на пiдприємствi. 

Призначено на посаду головного бухгалтера з 06.09.2010 р. згiдно наказу № 91 вiд 06.09.2010 р. 

Виплачена винагорода ( у т.ч. у натуральнiй формi) - данi вiдсутнi, в зв'язку з втратою даних 

бухгалтеського облiку.   

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Стаж керiвної роботи 3 роки.  

Ранiше працювала:ТОВ "Чарiвний Лан" заступник головного бухгалтера, ЗАТ "Догмат Україна"   

консультант з кредитування, Iзюмський казенний приладобудiвний завод,   провiдний економiст 

вiддiлу  головного технолога скловарного виробництва.  

 

 

 

 

6.1.1. Посада 

 Генеральний директор 

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

 Вєннiков Андрiй Вiкторович 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 ЕС 080754 28.06.1996 Сакським МРВГУМВС України в Криму 

6.1.4. Рік народження 

 1971 

6.1.5. Освіта 

 Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

 1 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Iзюмський Державний завод офтальмологiчних лiнз, iнженер по охоронi працi 

6.1.8. Опис 

 Повноваження та обов'язки визначенi Статутом. Розмiр виплаченої емiтентом винагороди 

( у т.ч. у натуральнiй формi) - данi вiдсутнi, в зв'язку з втратою даних бухгалтеського облiку.   

Призначено на посаду  Голови Правлiння з 17.09.2011 р. на пiдставi рiшення загальних зборiв 

акцiонерiв вiд 14.09.2011 р. (протокол № 1409/2011).Призначено на посаду строком на 1 рiк. 

Пiсля реєстрацiї нової редакцiї Статуту АТ "Iзюмське" 03.02.2012р. посаду змiнено на 

"Генеральний директор". Згiдно з рiшенням Наглядової Ради (Протокол б/н вiд 13.07.2012 р.) 

звiльнено з 16.07.12 р. з посади Генерального директора на пiдставi заяви про звiльнення за 

угодою сторiн 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.   Стаж керiвної роботи 1 рiк. 

Перебував на посадах iнженера по охоронi працi Iзюмського державного заводу 

офтальмологiчної лiнзи, iнженера з ремонту та заступника начальника з технiчних питань 

Центра поштового зв'язку №7 Харкiвської дирекцiї УДППЗ "Укрпошта", начальника Iзюмської 
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СТ та iнженером-електронiком у вiддiл технiчного обслуговування торгово-касового 

обладнання ПП Сервiсний центр "Нео+", iнженером-електронiком ТОВ фiрма "ЯНIС". 

 

6.1.1. Посада 

 Генеральний директор 

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

 Лiсовий Сергiй Федорович 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 ММ 537625 08.06.2000 Балаклiйським РВ УМВС України в Харкiвської обл. 

6.1.4. Рік народження 

 1962 

6.1.5. Освіта 

 Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

 21 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Начальник бурякоприймального пункту ТОВ АПК "Савинська" 

6.1.8. Опис 

 Повноваження та обов'язки визначенi Статутом. Розмiр виплаченої емiтентом винагороди  

( у т.ч. у натуральнiй формi) - данi вiдсутнi, в зв'язку з втратою даних бухгалтеського облiку.   

Призначено на посаду Генерального директора з 01.11.2012 р. згiдно з рiшенням  Наглядової 

Ради (Протокол б/н вiд 31.10.2012 р.) на пiдставi заяви про прийняття його на посаду 

Генерального директора Товариства строком до 31.12.2013р. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.   Стаж керiвної роботи 21 рiк.   

Ранiше працював: головним iнженером колгоспу "Червоноармiєць"; iнженер-механiком, в.о. 

начальника сiльськогосподарчої дiльницi Балаклiйської експедицiї по геофiзичним 

дослiдженням у свердловинах; начальником цеху з рослинництва, головним iнженером ДП 

"Агрогеофiзика"; головою КСП "Червоноармiєць"; директором СТОВ "Нива"; iнженер-

механiком, головним енергетиком Балаклiйського управлiння зрошувальних систем; 

заступником Генерального директора ВАТ "Савинський цукровий завод"; начальником 

аналiтично-диспетчерського вiддiлу Балаклiйського мiжрайонного управлiння водного 

господарства; начальником бурякоприймального пункту ТОВ АПК "Савинська". 
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6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані 

фізичної особи 

(серія, номер, 

дата видачі, 

орган, який 

видав) або 

ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

Дата 

внесення 

до реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред’явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

пред'явник

а 

заступник Голови 

правлiння, 

Генеральний 
директор 

Гавриленко 

Єлiзавета 

Геннадiївна 

МН 859326 

06.10.2006 

Iзюмським МРВ 
ГУМВС України в 

Харкiвської обл. 

 0 0 0 0 0 0 

Голова наглядової 

ради 

Михайлов Юрiй 

Олексiйович 

МТ 034245 

18.02.2009 
Орджонiкiдзевськ

им 

РВХМУГУМВС 
України в 

Харкiвськiй обл 

24.03.2009 46 639 14,82 46 639 0 0 0 

Член наглядової 

ради 

Трач Ярослав 

Iванович 

МН 314564 

30.03.2002 
Iзюмським МРВ 

УМВС України в 

Харкiвськiй обл. 

28.04.2009 1 192 0,38 1 192 0 0 0 

Член наглядової 
ради 

Клименко 
Свiтлана 

Володимирiвна 

ММ 717495 
10.10.2000 

Київським 

РВХМУУМВС 
України в 

Харкiвськiй обл. 

28.04.2009 696 0,22 696 0 0 0 

Голова ревiзiйної 

комiсiї 

Михайлова 

Валентина 
Миколаївна 

МН 092281 

15.06.2001 
Орджонiкiдзевськ

28.04.2009 16 636 5,29 16 636 0 0 0 
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им РВХМУУМВС 

України в 

Харкiвськiй обл. 

Член Ревiзiйної 

комiсiї 

Михайлова 

Маргарита 

Юрiївна 

МН 267242 

11.01.2001 

Орджонiкiдзевськ

им РВ ХМУ 
УМВС України в 

Харкiвськiй обл. 

24.03.2009 3 975 1,26 3 975 0 0 0 

Член Ревiзiйної 
комiсiї 

Аврiн Михайло 
Єгорович 

МН 225998 
21.11.2001 

Iзюмським МРВ 

УМВС України в 

Харкiвськiй обл. 

02.03.2000 0 0 0 0 0 0 

Головний 

бухгалтер 

Усова Наталiя 

Валентинiвна 

МВ 256512 

05.01.2005 

Iзюмським МРВ 

УМВСУ в 
Харкiвськiй обл. 

 0 0 0 0 0 0 

Голова Правлiння, 

Генеральний 
директор 

Вєннiков Андрiй 

Вiкторович 

ЕС 080754 

28.06.1996 
Сакським 

МРВГУМВС 

України в Криму 

 0 0 0 0 0 0 

Генеральний 
директор 

Лiсовий Сергiй 
Федорович 

ММ 537625 
08.06.2000 

Балаклiйським РВ 

УМВС України в 

Харкiвськiй обл. 

 0 0 0 0 0 0 

Усього 69 138 21,97 69 138 0 0 0 
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7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 

Найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Дата 

внесення 

до реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред'явн

ика 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

пред'явник

а 

Товариство з 

обмеженою 
вiдповiдальнiстю 

"ЮГРАН" 

32888798 62416, Харківська 

обл., с. Пiсочин, 
вул. Молодiжна, 

б.1, кв.2 

20.03.2009  148 179 47,1 148 179 0 0 0 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав 

паспорт 

Дата 

внесення 

до реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред'явн

ика 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

пред'явник

а 

Михайлов Юрiй 
Олексiйович 

МТ 034245 18.02.2009 
Орджонiкiдзевським РВХМУГУМВС 

України в Харкiвськiй обл 

24.03.2009 46 639 14,82 46 639 0 0 0 

Усього 194 818 61,92 194 818 0 0 0 
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8. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 26.04.2012 

Кворум зборів 62,032 

Опис Порядок денний зборiв: 
(перелiк питань, що виносяться на голосування) 

1. Обрання лiчильної комiсiї. 

2. Обрання секретаря зборiв. 
3. Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської 

дiяльностi  Товариства за 2011 рiк. 

4. Звiт Ревiзiйної комiсiї щодо фiнансово-господарської дiяльностi  Товариства за 

2011  рiк. 
5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2011 рiк.  

6. Про розподiл прибутку за результатами дiяльностi  Товариства за 2011 рiк. 

7. Попереднє схвалення правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом 
року у ходi поточної господарської дiяльностi, на суму понад 25% вартостi 

активiв за даними останньої  фiнансової звiтностi Товариства. 

 
Пропозицiй щодо змiн або доповнень порядку денного не було.  

 

Результати розгляду питань порядку денного: 

З 1-го питання - Обрали лiчильну комiсiю 
З 2-го питання - Обрали секретаря зборiв 

З 3-го питання - Прийняти звiт Генерального директора до вiдома. 

З 4-го питання - Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї по рiчному звiту та балансу 
Товариства за 2011 рiк. 

З 5-го питання - Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2011 рiк. 

З 6-го питання - У зв'язку зi збитковiстю дiяльностi, прибуток не розподiляти, 
збитки лишити непокритими, дивiденди не нараховувати та не сплачувати 

З 7-го питання - Надати попередню згоду на укладання Товариством протягом 

строку до наступних рiчних зборiв, але не бiльш нiж до 25.04.2013р., будь-яких 

правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого 
правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi товариства, за умови їх погодження Наглядовою радою. 

Гранична сукупна вартiсть зазначених правочинiв не може перевищувати 1 000 
000,00  гривень. 

 

 

 

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

та по батькові фізичної особи 

Фiзична особа-пiдприємець Могильова 
I.А. 

Організаційно-правова форма Підприємець - фізична особа 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 2643401000 

Місцезнаходження 61003, Україна, Харківська обл., 
м.Харкiв, пров. Короленко 10, кв. 4 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

4324 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

АПУ 
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Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.11.2009 

Міжміський код та телефон (57) 731-18-90 

Факс (57) 731-18-90 

Вид діяльності Аудиторськi послуги 

Опис Аудиторськi послуги 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю фiрма 

"Спiвдружнiсть" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23908661 

Місцезнаходження 61145, Україна, Харківська обл., м. 
Харкiв, вул. Космiчна, 26 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ № 318220 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

ДКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.04.2007 

Міжміський код та телефон (57) 7140-190, 7143-099, 754-48-65, 754-

48-66 

Факс 7140-190, 7143-099, 754-48-65, 754-48-
66 

Вид діяльності Ведення реєстрiв власникiв iменних 

цiнних паперiв 

Опис д/н 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональний депозитарiй України 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 01001, Україна, Київська обл., м. Київ, 
вул. Б. Грiнченка, буд. 3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

 АВ № 581322 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

ДКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006 

Міжміський код та телефон (44) 279-65-40, 279-13-25 

Факс (44) 279-13-22 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому 
ринку - депозитарна дiяльнiсть, а саме 

депозитарна дiяльнiсть депозитарiю 

цiнних паперiв 

Опис Отримання послуг депозитарiю цiнних 
паперiв 

 

 

 
 



18 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОНДОВИЙ 

ЦЕНТР "СПIВДРУЖНIСТЬ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23467723 

Місцезнаходження 61145, Україна, Харківська обл., м. 

Харкiв, вул. Космiчна, буд. 26 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АГ №579880 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 02.09.2011 

Міжміський код та телефон (57) 7-544-600 

Факс (57)7-544-900 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому 

ринку - депозитарна дiяльнiсть 
зберiгача цiнних паперiв 

Опис Отримання послуг зберiгача з 

обслуговання рахункiв акцiонерiв 

товариства вiдкритих внаслiдок 
дематерiалiзацiї випуску акцiй 
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11. Відомості про цінні папери емітента 
11.1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн.) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн.) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

03.08.1999 169/20/1/99 Схiдне теруправлiння 

НКЦПФР 

UA4000138341 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

0,25 314 604 78 651 100 

Опис 
Свiдоцтво змiнено в зв"язку з дематерiалiзацiєю випуску акцiй. Обiг цiнних паперiв здiйснюється на вторинному позабiржовому ринку. 

торгiвля на фондових бiржах не вiдбувається. Фактiв лiстiнгу/делiстiнгу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах у звiтному роцi не було. 
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12. Опис бізнесу 
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IЗЮМСЬКЕ" створено вiдповiдно до Рiшення 

Регiонального вiддiлення фонду державного майна України по Харкiвськiй областi №14711 вiд 

03.02.1998р., шляхом перетворення державного пiдприємства радгоспу "Iзюмський" у 

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IЗЮМСЬКЕ" (iдентифiкацiйний код  00414730) та 

перейменовано у ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IЗЮМСЬКЕ" у вiдповiдностi з 

рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 14 вересня 2011р. (протокол №1409/2011 

вiд 14.09.2011р.), шляхом змiни найменування. Державна реєстрацiя Товариства здiйснена 

Iзюмською районною державною адмiнiстрацiєю 13 лютого 1998р. 

Важливих подiй розвитку у звiтному роцi (в тому числi злиття, подiл, приєднання, 

перетворення, видiл) не було. 

 

 

 

 

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

відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, 

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

звітного періоду 

Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв в 

товариствi не створювалось. Iснуюча структура оптимальна для нормальної дiяльностi 

пiдприємства. Згiдно нової редакцiї Статуту АТ "Iзюмське", зареєстрованої 03.02.2012р. 

виконавчим органом Товариства є одноособовий виконавчий орган в особi Генерального 

директора. Вищим органом товариства являються загальнi збори акцiонерiв. Змiн в 

органiзацiйнiй структурi не було. 

 

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

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Будь якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного року не надходили 

 

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

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться згiдно Закону "Про бухгалтерськiй облiк та 

фiнансову звiтнiсть", а також згiдно з чинними нацiональними положеннями бухгалтерського 

облiку та плану рахункiв, затвердженому МiнФiн України, наказ № 291 вiд 30.11.1999р.  

Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом iз застосуванням строкiв для кожного 

об'єкта основних засобiв, зокрема:  

- транспортнi засоби - 5 рокiв;  

- комп'ютерне обладнання - 3 роки;  

- меблi - 3 роки;  

- iншi основнi засоби - 5 рокiв;  

- iншi необоротнi матерiальнi активи - 3 роки.  

Первiсна вартiсть запасiв, придбаних за плату, визначається по собiвартостi, згiдно П(С)БО № 9, 

виготовлених власними силами пiдприємства - згiдно П(С)БО № 16. 
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Текст аудиторського висновку 

Фiзична особа пiдприємець Могильова Iрина Анатолiївна 

Свiдоцтво про державну реєстрацiю  № 2480 000 0000 107097 вiд 05.02.2009р. 

Україна, м. Харкiв, пров. Короленко 10 кв.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свiдоцтво  про внесення  

 до Реєстру суб`єктiв аудиторської дiяльностi 

№4324 

видане Аудиторською Палатою України 

26 листопада 2009 р. Протокол № 208/3 

Свiдоцтво АБ N 001040 видане 

рiшенням Державної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового 

ринку №239 вiд 02.03.2010 р. 

 чинне до 26.11.2014 р 

 

 

 

 

 

Аудиторський висновок  

(звiт незалежного аудитора) 

 щодо фiнансової звiтностi 

 

Публiчне акцiонерне товариство "IЗЮМСЬКЕ"  

станом на  31 грудня  2012 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 м. Харкiв         15 квiтня  2013 р. 
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Аудиторський висновок адресовано керiвництву пiдприємства та Нацiональнiй  комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку. 

 

На пiдставi угоди щодо надання аудиторських послуг № 0804/2013 вiд 08.04.2013 р., здiйснено 

аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi АТ "IЗЮМСЬКЕ" за перiод дiяльностi з  01.01.2012 

р. по 31.12.2012 р. 

 

 

Вiдомостi про акцiонерне товариство 

 

Повна назва: Публiчне акцiонерне товариство "IЗЮМСЬКЕ". Код за ЄДРПОУ 00414730. 

 

 Мiсцезнаходження:  Україна, 64331, Харкiвська обл., Iзюмський р-он., с. Федорiвка, вул. 

Iзюмська, буд. 4-А.  

 

Свiдоцтво про державну реєстрацiю:  № 1 460 120 0000 000069 вiд 13 лютого 1998 р.  

 

Орган влади, що видав свiдоцтво: Iзюмська районна державна адмiнiстрацiя Харкiвської областi. 

Дати внесення змiн до установчих документiв  03.02.2012 р.  Нова редакцiя статуту 

зареєстрована 03.02.2012 р. № 14601050015000069. 

 

Основнi види дiяльностi:  

 

01.19 Вирощування iнших однорiчних i дворiчних культур 

01.24 Вирощування зерняткових i кiсточкових фруктiв 

01.25 Вирощування ягiд, горiхiв, iнших плодових дерев i чагарникiв 

 

Аудиторську перевiрку розпочато 08 квiтня 2012 року та закiнчено 15   квiтня  2013 року. 

 

 

Мною була здiйснена  перевiрка наступних форм фiнансової звiтностi: 

 

          Форма 1 "Баланс" станом на 31.12.2012 р.; 

 

          Форма 2  "Звiт про фiнансовi результати" за 2012 р.; 

 

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та представлення фiнансової звiтностi. 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання цiєї 

фiнансової звiтностi вiдповiдно до Законодавства та за такий внутрiшнiй контроль, який 

управлiнський персонал визначає як необхiдний для того, щоб забезпечити складання 

фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень у наслiдок шахрайства або помилок. 

 

Вiдповiдальними за фiнансово-господарську дiяльнiсть  у перiодi що перевiрявся по дату 

складання аудиторського висновку були:  

- Генеральний директор - Вєннiков Андрiй Вiкторович (з 01.01.2012  р. по 16.07.2012р.) 

- Генеральний директор Гавриленко Єлiзавета Геннадiївна (з 17.07.2012. по 31.10.2012 р.) 
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- Генеральний директор Лiсовий Сергiй Федорович (з 01.11.2012 по 05.03.2013 р.) 

- Генеральний директор Смирнов Олексiй Валентинович (з 06.03.2013 по дату видачи 

аудиторського висновку) 

-  Головний бухгалтер -  Усова Наталя Валентинiвна (з  01.01.2012  р. по  

05.03.2013 р.) 

- Головний бухгалтер Мироненко Людмила Михайлiвна (з 06.03.2013 р.  по дату видачи 

аудиторського висновку). 

 

Я несу вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо окремих компонентiв фiнансової звiтностi, 

та фiнансової звiтностi товариства на пiдставi проведеної аудиторської перевiрки.  

 

Аудиторська перевiрка здiйснена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi Стандарти 

зобов'язують нас планувати та здiйснювати аудиторську перевiрку таким чином, щоб одержати 

об?рунтовану впевненiсть у тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих перекручень.  

 

Аудиторський висновок складено вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту, надання 

впевненостi та етики, зокрема Мiжнародних стандартiв аудиту 700 "Аудиторський висновок про 

фiнансову звiтнiсть", 701 "Модифiкацiя висновку незалежного аудитора" та 720 "Iнша 

iнформацiя в документах, що мiстять перевiренi фiнансовi звiти", 705 "Модифiкацiя думки у 

звiтi незалежного аудитора", 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi 

незалежного аудитора"., рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 

29.09.2011  N 1360, зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 28 листопада 2011 за N 

1358/20096 "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)". 

Наказ про облiкову полiтику для перевiрки не надано. 

 

Аудиторська перевiрка передбачає наступне: 

 

- здiйснену шляхом тестування перевiрку доказiв, якi пiдтверджують суми та розкриття 

iнформацiї у  фiнансових звiтах; 

 

- оцiнку принципiв бухгалтерського облiку, що застосовуються пiд час пiдготовки фiнансової 

звiтностi; 

 

- аналiз суттєвих облiкових оцiнок, здiйснених керiвництвом пiд час пiдготовки  звiтностi; 

 

- оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. 

 

Я  вважаю, що проведена аудиторська перевiрка та отриманi аудиторськi докази є достатнiми та 

вiдповiдними  для висловлення аудиторської думки. 

 

ВИСНОВОК 

 

Я  не спостерiгала за  iнвентаризацiєю основних засобiв та наявних запасiв станом на 31.12.2012 

р., оскiльки ця дата передувала призначенню мене аудитором товариства. Через обмежений 

обсяг робiт я не мала змоги пiдтвердити  кiлькiсть  основних засобiв та товарно-матерiальних 

цiнностей шляхом проведення iнших аудиторських процедур, також  я не мала змоги 

пiдтвердити суми заборгованостей та  зобов'язань контрагентам  шляхом отримання 
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аудиторських доказiв з зовнiшнiх джерел. 

  

На мою думку, оскiльки неможливо перевiрити облiковi данi пiдприємства за  2012 р.  у зв'язку з 

вiдсутнiстю облiкової документацiї за 2012 р. та неможливiстю на час проведення аудиту 

отримати пiдтвердження даних iз iнших джерел, я не можу надати висновок стосовно фiнансової 

звiтностi пiдприємства за 2012 р. 

 

 

ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ 

 

Повне найменування аудитора Фiзична особа пiдприємець Могильова Iрина Анатолiївна  

Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають 

аудиторськi послуги, № 4324 видане Аудиторською Палатою України 26 листопада 2009 р. 

Сертифiкат аудитора Серiя А № 005548 вiд 22.07.2008 р. 

Мiсцезнаходження аудитора: Україна, м. Харкiв, пров. Короленко 10, кв. 4 

 

Телефон (факс)  аудитора:  (057)  731-18-90 

 

Дата видачi Аудиторського висновку 15 квiтня 2013 р. 

 

 

 

 

Аудитор                                                                Могильова I.А. 

(сертифiкат аудитора серiї  А № 005548) 

 

 

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

перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; 

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

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

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

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

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

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

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

перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами 

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

Основними видами товарiв, що виробляє товариство є саджанцi плодово-ягiдних, декоративних 

культур, плоди, ягоди.  

Основними ринком збуту є мiсцевi ринки Харкiвської областi.  

Основним конкурентом є ДСП "Артемiвська". 

 

 

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо 

підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською 

діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її 

вартість і спосіб фінансування 
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В 2007-2010 р.р. значних придбань та вiдчужень не було. 

В 2011  роцi був придбаний трактор Т-150г,  змонтована система зрошення на площi 5,9 га, 

придбана косилка- подрiбнювач для обробки саду. Балансова вартiсть будiвель, споруджень, 

машин та обладнання складає  379,0 тис. грн. 

Даних, щодо основних придбань або вiджуджень за звiтний перiод немає, в зв'язку з втратою 

даних бухгалтеського облiку. 

 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні 

правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання 

обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, 

необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів 

підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або 

удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому 

числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення 

діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення 

Основнi засоби знаходяться за мiсцезнаходженням товариства. Обмежень у використаннi майна 

немає. Об'єктiв оренди немає. Виробничi потужностi та обладнання використовується на - 100%. 

Активи утримуються в належному станi. Екологiчнi питання на використання активiв 

пiдприємства не впливають. Планiв капiтального будiвництва, розширення та вдосконалення 

основних засобiв немає. 

 

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

законодавчих або економічних обмежень 

Старий машино-тракторний парк, сезоннiсть реалiзацiї продукцiї, залежнiсть вiд погодних умов, 

високе оподаткування, зокрема високий % вiдрахувань до Пенсiйного фонду 

 

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

за порушення законодавства 

Даних, стосовно фактiв виплати штрафних санкцiй немає, в зв'язку з втратою даних 

бухгалтеського облiку. 

 

 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Товариство здiйснює дiяльнiсть за власнi кошти та має цiльове фiнансування з бюджету на 

розвиток садiвництва. Робочого капiталу для поточних потреб достатньо. 

 

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

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

договорів 

Данi вiдсутнi, в зв'язку з втратою даних бухгалтеського облiку. 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

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

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

Збiльшення виробництва посадкового матерiалу, закладання молодих садiв та ягiднiкiв, з метою 
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задовiльнення ринкiв продукцiєю розсадникiв, та плодово-ягiдною продукцiєю. 

 

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

та розробку за звітний рік 

Дослiджень та розробок у звiтному роцi не було 

 

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні 

підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст 

та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний 

стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 

Судових справ за участю товариства у звiтному роцi не було 

 

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

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

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

довільній формі 

Iншої iнформацiї, що передбачена для розкриття та яка може бути iнстотною для оцiнки 

iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, немає. 

 

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність 

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

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн.) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн.) 

Основні засоби, 

всього (тис. грн.) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 
періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 
періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 
періоду 

1. Виробничого призначення: 379 0 0 0 379 0 

  будівлі та споруди 30,8 0 0 0 30,8 0 

  машини та обладнання 347,3 0 0 0 347,3 0 

  транспортні засоби 0,9 0 0 0 0,9 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 379 0 0 0 379 0 

Опис 

Всi основнi засоби утримуються у належному станi. Термiн 

користування - безстроково. Первiсна вартiсть основних засобiв - 684,4 
тис.грн., ступiнь їх зносу - 38,7 %, ступiнь їх використання - 100%, сума 

нарахованого зносу - 264,8 тис.грн. Обмежень на використання майна 

немає. 
Даних стосовно залишкової вартостi основних фондiв по групам 

основних фондiв немає, в зв'язку з втратою даних бухгалтеського 

облiку. 

 
 



27 

 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 
(тис.грн.) 

-110 -126,9 

Статутний капітал (тис.грн.) 78,6 78,6 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн.) 

78,6 78,6 

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 (-110 тис.грн.) менш скоригованого статутного 

капiталу (78,60 тис.грн.). Це не вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу 

України. Величина статутного капiталу вiдповiдає вимогам законодавства щодо величини 

статутного капiталу. 

 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 
частина 

боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за 
користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 
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 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 
паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 
видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 10,7 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання X 1 170,6 X X 

Усього зобов'язань X 1 181,3 X X 

Опис Данi вiдсутнi 

 

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

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення у 

стрічці новин 

Вид інформації 

1 2 3 

25.04.2012 26.04.2012 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і 

більше відсотків голосуючих акцій 

03.05.2012 04.05.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

13.07.2012 13.07.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

31.10.2012 01.11.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

 

Інформація про стан корпоративного управління 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

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

1 2012 1 0 

2 2011 2 1 

3 2010 1 0 

 

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

 Так Ні 

Реєстраційна комісія X  

Акціонери  X 

Реєстратор  X 

Депозитарій  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

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

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

 Так Ні 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X 

 

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

останнього разу? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 

Підняттям рук  X 

Інше 

(запишіть) 

бюлетенями (вiдкрите голосування) 
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Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Внесення змін до статуту товариства  X 

Прийняття рішення про зміну типу товариства  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення 

про припинення їх повноважень 
 X 

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), 

прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень 
 X 

Інше 

(запишіть) 

позачерговi збори не скликались 

 

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

ні 

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради 3 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0 

Кількість представників держави 0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1 

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій  2 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  2 

 

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

 Так Ні 

Стратегічного планування  X 

Аудиторський  X 

З питань призначень і винагород  X 

Інвестиційний  X 

Інше 

(запишіть) 

 

Інше 

(запишіть) 

 

 

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

роботу з акціонерами? (так/ні)  ні 
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Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди X  

Інше 

(запишіть) 

 

 

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

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 

Відсутність конфлікту інтересів  X 

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги  X 

Інше (запишіть) 

 
 X 

 

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

зі своїми правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та 

обов'язками 

 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний 

строк або не було обрано нового члена 
X  

Інше 

(запишіть) 

 

 

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

Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  1 

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів 

загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління? 
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Загальні 

збори 

акціонерів 

Засідання 

наглядової 

ради 

Засідання 

правління 

Члени правління (директор) так так так 

Загальний відділ ні ні ні 

Члени наглядової ради (голова наглядової 

ради) 
ні ні ні 

Юридичний відділ (юрист) ні ні ні 

Секретар правління ні ні ні 

Секретар загальних зборів ні ні ні 

Секретар наглядової ради ні ні ні 

Корпоративний секретар ні ні ні 

Відділ або управління, яке відповідає за роботу 

з акціонерами 
ні ні ні 

Інше (запишіть) 

 

ні ні ні 

 

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

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

вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не 

належит

ь до 

компете

нції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-

планів) 
ні ні ні так 

Затвердження річного фінансового звіту або 

балансу або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та відкликання голови правління ні так ні ні 

Обрання та відкликання членів правління ні так ні ні 

Обрання та відкликання голови наглядової 

ради 
так ні ні ні 

Обрання та відкликання членів наглядової 

ради 
так ні ні ні 

Обрання та відкликання голови та членів 

ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів правління 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до ні ні ні так 
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майнової відповідальності членів правління 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні так ні ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

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

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

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

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X 

Положення про наглядову раду  X 

Положення про виконавчий орган (правління)  X 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію  X 

Положення про акції акціонерного товариства  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть)  

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджу- 

ється на 

загальних 

зборах 

Публіку- 

ється у 

пресі, 

оприлю- 

днюється в 

загально- 

доступній 

інформа- 

ційній базі 

даних 

ДКЦПФР 

про ринок 

цінних 

паперів 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосере- 

дньо в 

акціонер- 

ному 

товаристві 

Копії 

докумен-

тів 

надають-

ся на 

запит 

акціоне- 

ра 

Інформація 

розміщу- 

ється на 

власній 

інтернет- 

сторінці 

акціонер- 

ного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про ні так так так так 
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акціонерів, які 

володіють 10 відсотків 

та більше статутного 

капіталу 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так так так так 

Статут та внутрішні 

документи 
ні ні так так так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 

їх проведення 

ні ні так так так 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні так ні ні так 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)  ні 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Менше ніж раз на рік  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Правління або директор  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)  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) 
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Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році? 

 Так Ні 

Ревізійна комісія X  

Наглядова рада  X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X 

Стороння компанія або сторонній консультант X  

Перевірки не проводились  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу? 

 Так Ні 

З власної ініціативи X  

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 

відсотків голосів 
 X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

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

ні 

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів 

протягом наступних трьох років? 

 Так Ні 

Випуск акцій  X 

Випуск депозитарних розписок  X 

Випуск облігацій  X 

Кредити банків  X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X 

Інше (запишіть) 

 
 X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років? 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  

Так, плануємо розпочати переговори  

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
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Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років 
X 

Не визначились  

 

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

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

 

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

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

 

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

системі України (далі - особа)? 

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень особи  X 

Не задовольняли умови договору з особою  X 

Особу змінено на вимогу:   

акціонерів  X 

суду  X 

Інше 

(запишіть) 

особу  змiнено в зв"язку з дематерiалiзацiєю випуску акцiй 

 

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

управління? (так/ні)  ні 

 

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

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

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 

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

оприлюднено:  
 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

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

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: 

 

 

Звіт про корпоративне управління 

 
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи 

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

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

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

відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік 

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради 

та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння 

шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг 

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до 
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фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або 

про відсутність таких заходів 

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

характеристики або про відсутність такої системи 

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи 

внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та 

консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку 

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

у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність 

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

перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір 

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї 

промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така 

інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність 

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

державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку 

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, 

призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, 

найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) 

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 

 загальний стаж аудиторської діяльності 

 кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі 

 перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом 

року 

 випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 

внутрішнього аудитора 

 ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років 

 стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, 

та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена 

аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання 

ринків фінансових послуг 

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 

послуг, зокрема: 

 наявність механізму розгляду скарг 

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

розглядати скарги 

 стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання 

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

скарг) 

 наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою 

установою та результати їх розгляду 
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КОДИ 

Дата 01.01.2013 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Iзюмське" за ЄДРПОУ 00414730 

Територія Харківська область, с.Федорiвка за КОАТУУ 6322881504 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Орган державного 

управління 
  за КОДУ  

Вид економічної 

діяльності 

Вирощування зерняткових і кісточкових 

фруктів 
за КВЕД 01.24 

Середня кількість працівників: 24 
Одиниця виміру: тис.грн. 

Адреса: 64331, Україна, Харківська обл., Iзюмський р-н, с. Федорiвка, вул. Iзюмська 4-А. 

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

 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 

 за міжнародними стандартами фінансової звітності  

 

1. Баланс 
на 31.12.2012 p. 

Форма №1-м 

Код за ДКУД 1801006 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 
періоду 

На кінець 

звітного 
періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи    

Незавершені капітальні інвестиції 020 264,7 264,7 

Основні засоби:    

    залишкова вартість 030 379 419,6 

    первісна вартість 031 621,8 684,4 

    знос 032 ( 242,8 ) ( 264,8 ) 

Довгострокові біологічні активи:    

    справедлива (залишкова) вартість 035 107 96,4 

    первісна вартість 036 286,1 286,1 

    накопичена амортизація 037 ( 179,1 ) ( 189,7 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції 040 0,6 0,6 

Інші необоротні активи 070 0 0 

Усього за розділом I 080 751,3 781,3 

II. Оборотні активи    

Виробничі запаси 100 101,8 128,1 

Поточні біологічні активи 110 302,6 334,1 

Готова продукція 130 0 0 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    

    чиста реалізаційна вартість 160 27,4 27,4 

    первісна вартість 161 27,4 27,4 

    резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 ) 

Дебіторська заборгованість за рахунками з бюджетом 170 100,7 45,6 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 12 0 
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Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти:    

    в національній валюті 230 0,2 0 

    у тому числі в касі 231 0 0 

    в іноземній валюті 240 0 0 

Інші оборотні активи 250 0 0 

Усього за розділом II 260 544,7 535,2 

III. Витрати майбутніх періодів 270 5,6 5,6 

IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 

Баланс 280 1301,6 1322,1 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал    

Статутний капітал 300 78,6 78,6 

Додатковий вкладений капітал 320 54,3 54,3 

Резервний капітал 340 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -259,8 -242,9 

Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 

Усього за розділом I 380 -126,9 -110 

II. Забезпечення таких витрат і цільове фінансування 430 0 0 

III. Довгострокові зобов'язання 480 0 0 

IV. Поточні зобов'язання    

Короткострокові кредити банків 500 0 0 

Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов'язаннями 

510 0 0 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 77,4 257 

Поточні зобов'язання за розрахунками:    

    з бюджетом 550 10,7 10,7 

    зі страхування 570 0 0 

    з оплати праці* 580 0 0 

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та 

групами вибуття, утримуваними для продажу 
605 0 0 

Інші поточні зобов'язання 610 1089,6 913,6 

Усього за розділом IV 620 1177,7 1181,3 

V. Доходи майбутніх періодів 630 250,8 250,8 

Баланс 640 1301,6 1322,1 

* З рядка 580 графа 4  Прострочені зобов'язання з оплати 

праці 
(665) 0 

Примітки: Данi вiдсутнi 
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2. Звіт про фінансові результати 
за 2012 рік 

Форма №2-м 

Код за ДКУД 1801007 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

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

послуг) 
010 1051,4 746,3 

Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 34,7 ) ( 53,2 ) 

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

030 1016,7 693,1 

Інші операційні доходи 040 3,5 12 

Інші доходи 050 0 0 

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 1020,2 705,1 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 ( 889,5 ) ( 563,2 ) 

Інші операційні витрати 090 ( 113,8 ) ( 135,4 ) 

    у тому числі: 091 0 0 

 092 0 0 

Інші витрати 100 ( 0 ) ( 0 ) 

Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 ( 1003,3 ) ( 698,6 ) 

Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 16,9 6,5 

Податок на прибуток 140 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 16,9 6,5 

Забезпечення матеріального заохочення 160 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості 
поточних біологічних активів 

201 0 12 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції та витрати від зміни 

вартості поточних біологічних активів 

202 ( 0 ) ( 10,6 ) 

Примітки: Данi вiдсутнi 
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Текст аудиторського висновку 
Фiзична особа пiдприємець Могильова Iрина Анатолiївна 

Свiдоцтво про державну реєстрацiю  № 2480 000 0000 107097 вiд 05.02.2009р. 

Україна, м. Харкiв, пров. Короленко 10 кв.4 

 

 

Свiдоцтво  про внесення  

 до Реєстру суб`єктiв аудиторської дiяльностi 

№4324 

видане Аудиторською Палатою України 

26 листопада 2009 р. Протокол № 208/3 

Свiдоцтво АБ N 001040 видане 

рiшенням Державної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового 

ринку №239 вiд 02.03.2010 р. 

 чинне до 26.11.2014 р 

 

 

Аудиторський висновок  

(звiт незалежного аудитора) 

 щодо фiнансової звiтностi 

 

Публiчне акцiонерне товариство "IЗЮМСЬКЕ"  

станом на  31 грудня  2012 р. 

 

 

 м. Харкiв         15 квiтня  2013 р. 

 

Аудиторський висновок адресовано керiвництву пiдприємства та Нацiональнiй  комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку. 

 

На пiдставi угоди щодо надання аудиторських послуг № 0804/2013 вiд 08.04.2013 р., здiйснено 

аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi АТ "IЗЮМСЬКЕ" за перiод дiяльностi з  01.01.2012 

р. по 31.12.2012 р. 

 

Вiдомостi про акцiонерне товариство 

 

Повна назва: Публiчне акцiонерне товариство "IЗЮМСЬКЕ". Код за ЄДРПОУ 00414730. 

 

 Мiсцезнаходження:  Україна, 64331, Харкiвська обл., Iзюмський р-он., с. Федорiвка, вул. 

Iзюмська, буд. 4-А.  

 

Свiдоцтво про державну реєстрацiю:  № 1 460 120 0000 000069 вiд 13 лютого 1998 р.  

 

Орган влади, що видав свiдоцтво: Iзюмська районна державна адмiнiстрацiя Харкiвської областi. 

Дати внесення змiн до установчих документiв  03.02.2012 р.  Нова редакцiя статуту 

зареєстрована 03.02.2012 р. № 14601050015000069. 
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Основнi види дiяльностi:  

 

01.19 Вирощування iнших однорiчних i дворiчних культур 

01.24 Вирощування зерняткових i кiсточкових фруктiв 

01.25 Вирощування ягiд, горiхiв, iнших плодових дерев i чагарникiв 

 

Аудиторську перевiрку розпочато 08 квiтня 2012 року та закiнчено 15   квiтня  2013 року. 

 

Мною була здiйснена  перевiрка наступних форм фiнансової звiтностi: 

 

Форма 1 "Баланс" станом на 31.12.2012 р.; 

 

          Форма 2  "Звiт про фiнансовi результати" за 2012 р.; 

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та представлення фiнансової звiтностi. 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання цiєї 

фiнансової звiтностi вiдповiдно до Законодавства та за такий внутрiшнiй контроль, який 

управлiнський персонал визначає як необхiдний для того, щоб забезпечити складання 

фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень у наслiдок шахрайства або помилок. 

 

Вiдповiдальними за фiнансово-господарську дiяльнiсть  у перiодi що перевiрявся по дату 

складання аудиторського висновку були:  

- Генеральний директор - Вєннiков Андрiй Вiкторович (з 01.01.2012  р. по 16.07.2012р.) 

- Генеральний директор Гавриленко Єлiзавета Геннадiївна (з 17.07.2012. по 31.10.2012 р.) 

- Генеральний директор Лiсовий Сергiй Федорович (з 01.11.2012 по 05.03.2013 р.) 

- Генеральний директор Смирнов Олексiй Валентинович (з 06.03.2013 по дату видачи 

аудиторського висновку) 

-  Головний бухгалтер -  Усова Наталя Валентинiвна (з  01.01.2012  р. по  

05.03.2013 р.) 

- Головний бухгалтер Мироненко Людмила Михайлiвна (з 06.03.2013 р.  по дату видачи 

аудиторського висновку). 

 

Я несу вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо окремих компонентiв фiнансової звiтностi, 

та фiнансової звiтностi товариства на пiдставi проведеної аудиторської перевiрки.  

 

Аудиторська перевiрка здiйснена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi Стандарти 

зобов'язують нас планувати та здiйснювати аудиторську перевiрку таким чином, щоб одержати 

об?рунтовану впевненiсть у тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих перекручень.  

 

Аудиторський висновок складено вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту, надання 

впевненостi та етики, зокрема Мiжнародних стандартiв аудиту 700 "Аудиторський висновок про 

фiнансову звiтнiсть", 701 "Модифiкацiя висновку незалежного аудитора" та 720 "Iнша 

iнформацiя в документах, що мiстять перевiренi фiнансовi звiти", 705 "Модифiкацiя думки у 

звiтi незалежного аудитора", 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi 

незалежного аудитора"., рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 

29.09.2011  N 1360, зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 28 листопада 2011 за N 

1358/20096 "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)". 
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Наказ про облiкову полiтику для перевiрки не надано. 

 

Аудиторська перевiрка передбачає наступне: 

 

- здiйснену шляхом тестування перевiрку доказiв, якi пiдтверджують суми та розкриття 

iнформацiї у  фiнансових звiтах; 

 

- оцiнку принципiв бухгалтерського облiку, що застосовуються пiд час пiдготовки фiнансової 

звiтностi; 

 

- аналiз суттєвих облiкових оцiнок, здiйснених керiвництвом пiд час пiдготовки  звiтностi; 

 

- оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. 

 

Я  вважаю, що проведена аудиторська перевiрка та отриманi аудиторськi докази є достатнiми та 

вiдповiдними  для висловлення аудиторської думки. 

 

ВИСНОВОК 

 

Я  не спостерiгала за  iнвентаризацiєю основних засобiв та наявних запасiв станом на 31.12.2012 

р., оскiльки ця дата передувала призначенню мене аудитором товариства. Через обмежений 

обсяг робiт я не мала змоги пiдтвердити  кiлькiсть  основних засобiв та товарно-матерiальних 

цiнностей шляхом проведення iнших аудиторських процедур, також  я не мала змоги 

пiдтвердити суми заборгованостей та  зобов'язань контрагентам  шляхом отримання 

аудиторських доказiв з зовнiшнiх джерел. 

  

На мою думку, оскiльки неможливо перевiрити облiковi данi пiдприємства за  2012 р.  у зв'язку з 

вiдсутнiстю облiкової документацiї за 2012 р. та неможливiстю на час проведення аудиту 

отримати пiдтвердження даних iз iнших джерел, я не можу надати висновок стосовно фiнансової 

звiтностi пiдприємства за 2012 р. 
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аудиторськi послуги, № 4324 видане Аудиторською Палатою України 26 листопада 2009 р. 

Сертифiкат аудитора Серiя А № 005548 вiд 22.07.2008 р. 

Мiсцезнаходження аудитора: Україна, м. Харкiв, пров. Короленко 10, кв. 4 

 

Телефон (факс)  аудитора:  (057)  731-18-90 

 

Дата видачi Аудиторського висновку 15 квiтня 2013 р. 

 

 

 

Аудитор                                                                 Могильова I.А. 

(сертифiкат аудитора серiї  А № 005548) 


