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

Берестовий С.О.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

17.05.2013

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Насiння Чернiгiвщини"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
00721509
1.4. Місцезнаходження емітента
Чернігівська , *, 14007, м. Чернiгiв, вул. Любченка, 3
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(0462) 727585 694-861
1.6. Електронна поштова адреса емітента
semena_ch@rambler.ru
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

30.04.2013
(дата)

2.2. Річна інформація опублікована
у

Вiдомостi НКЦПФР 82(1586)

29.04.2013

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці http://cemena.net.ua/ в мережі Інтернет 30.04.2013
(адреса сторінки)

(дата)
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Зміст
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість
акцій (розміру часток, паїв)
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
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
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
14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
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16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з
розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним
покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на
кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які
відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного
року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за
якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний
період (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

1. Лiцензiї на додатковi види дiяльностi Товариством не отримувалисьiнформацiя не надається..
2. Товариство не входить до будь-яких об`єднань пiдприємств- iнформацiя
не надається..
3. Товариство не користувалось послугами рейтингових агенств, оскiльки
емiтент не має державної частки у статутному фондi, не займає
монопольне становище на ринку та не має стратегiчного значення для
економiки та безпеки держави.
4. Iнформацiю про органи управлiння не заповнюють емiтенти акцiонернi
товариства- iнформацiя не надається.
5. Власнi цiннi папери Товариством не викупались протягом звiтного
перiоду.
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6. Товариство не випускало процентнi облiгацiї - iнформацiя не надається.
7. Товариство не випускало дисконтнi облiгацiї та iншi цiннi папери, емiсiя
яких пiдлягає реєстрацiї.
8.Iнфорацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї
та iнформацiя про собiвартiсть продукцiї не заповнюється в звязку з тим,
що емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як
переробна, добувна промисловiсть або розподiлення електроенергiї, газу та
води, та не займає монопольне становище на ринку та не має стратегiчного
значення для безпеки держави
9. Борговi цiннi папери Товариством не випускалися, та гарантiями третiх
осiб не користувалось.
10.Iнформацiя про засновникiв емiтента, про чисельнiсть працiвникiв та
оплату їх працi , про юридичних осiб, послугами яких користується
емiтент, опис бiзнесу, не подається в зв'язку з тим, що товариство не
здiйснювало вiдкрите (публiчне) розмiщення цiнних паперiв i цього не
вимагає Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
(Рiшення №1591 вiд 19.12.2006 зi змiнами внесеними згiдно рiшення
№1632 вiд 20.11.2012).
11. Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй та iпотечних
сертифiкатiв - iнформацiя не надається.
12. Товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН- iнформацiя не надається.
13.Зобов'язання емiтента за кожним випуском облiгацiй, за iпотечними
цiнними паперами, за iншими ЦП (у тому числi за похiдними цiнними
паперами), за сертифiкатами ФОН та за фiнансовими iнвестицiямив
корпоративнi права вiдсутнi.
14. Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
Товариством не складалась.
15. Цiльовi облiгацi Товариством не випускались, виконання за якими
забезпечується об`єктами нерухомостi (звiт про стан нерухомостi не
надається).
16. Дивiденди на протязi звiтного перiоду в Товариствi не нараховувались
та не виплачувались. Рiшення про виплату дивiдендiв за пiдсумками
звiтного року на дату подання звiту не приймалось- iнформацiя не
надається..
17. Iнформацiя про сертифiкати акцiй не надається в звязку
бездокументарною формою iснування IЦП.
18.Звiт про корпоративне управлiння не заповнюється, оскiльки
товариство не є фiнансовою установою.
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3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Насiння Чернiгiвщини"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПрАТ "Насiння Чернiгiвщини"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
14007
3.1.5. Область, район
Чернігівська , *
3.1.6. Населений пункт
м. Чернiгiв
3.1.7. Вулиця, будинок
вул. Любченка, 3
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
Виписка ААБ№348915
3.2.2. Дата державної реєстрації
14.02.1994
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Виконавчий комiтет Чернiгiвської мiської ради Чернiгiвської областi
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
2764013
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
2764013
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
АТ "Ерстебанк"
3.3.2. МФО банку 380009
3.3.3. Поточний рахунок 26007000207489
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
АТ "Ерстебанк"
3.3.5. МФО банку 380009
3.3.6. Поточний рахунок 26007000207490
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3.4. Основні види діяльності
46.21

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

46.90

неспецiалiзована оптова торгiвля

47.76

роздрiбна торгiвля квiтами, рослинами, насiнням, добривами, домашнiми тваринами та
кормами для них у спецiалiзованих магазинах

6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Голова правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Поляк Геннадiй Вiкторович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

* * Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
6.1.4. Рік народження**
1972
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова правлiння ЗАТ "Насiння Чернiгiвщини"
6.1.8. Опис
За звiтний перiод додаткової винагороди не одержував. Iнформацiї щодо посад на iнших пiдприємствах посадова
особа не надала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Виконує
обов'язки згiдно Статуту Товариства та чинного законодавства. Змiни в звiтному перiодi не вiдбувалися.Не надав
згоди на розкриття паспортних даних
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це
зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член правлiння, головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Жук Олена Василiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
6.1.4. Рік народження**
1984
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
6

бухгалтер ЗАТ "Насiння Чернiгiвщини"
6.1.8. Опис
За звiтний перiод додаткової винагороди не одержував. Обiймає посаду - Головний бухгалтер ТОВ " Агротех
ВНТ" (м.Чернiгiв, вул. Любченка, 3). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має.Виконує обов'язки згiдно Статуту Товариства та чинного законодавства. Змiни в звiтному перiодi не
вiдбувалися.Не надав згоди на розкриття паспортних даних
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це
зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кондратенко Анатолiй Олексiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
6.1.4. Рік народження**
1958
6.1.5. Освіта**
середня
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
2
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
СПД Кондратенко
6.1.8. Опис
За звiтний перiод додаткової винагороди не одержував. Є фiзичною особою-пiдприємцем Кондратенко . Посадова
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Виконує обов'язки згiдно Статуту
Товариства та чинного законодавства. Змiни в звiтному перiодi не вiдбувалися. Не надав згоди на розкриття
паспортних даних
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це
зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Голова Наглядової Ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Берестовий Сергiй Олексiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
6.1.4. Рік народження**
1966
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член Наглядової ради ПрАТ "Насiння Чернiгiвщини"

6.1.8. Опис
За звiтний перiод додаткової винагороди не одержував. Не надав iнформацiї щодо посад на iнших пiдприємствах.
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Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Виконує обов'язки згiдно Статуту
Товариства та чинного законодавства. Змiни в звiтному перiодi не вiдбувалися. Не надав згоди на розкриття
паспортних даних
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це
зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Наглядової Ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Берестовий Олексiй Олексiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
6.1.4. Рік народження**
1938
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
31
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
пенсiонер, Голова Наглядової ради ПрАТ "Насiння Чернiгiвщини"
6.1.8. Опис

За звiтний перiод додаткової винагороди не одержував. Не надала iнформацiї щодо посад на iнших пiдприємствах.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Виконує обов'язки згiдно Статуту
Товариства та чинного законодавства. Змiни в звiтному перiодi вiдсутнi . Не надав згоди на розкриття паспортних
даних
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це
зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Наглядової Ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Берестова Оксана Олiмпiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
6.1.4. Рік народження**
1965
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ФОП Берестова О.О.
6.1.8. Опис

За звiтний перiод додаткової винагороди не одержував. ФОП Берестова О.О. Не надала iнформацiї щодо посад на
iнших пiдприємствах. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Виконує
обов'язки згiдно Статуту Товариства та чинного законодавства. Змiни в звiтному перiодi не вiдбувалися.Не надано
згоди на розкриття паспортних даних
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це
зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
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6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я,
по батькові
посадової 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)

прості
іменні

прості на
пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Голова
правлiння

Поляк Геннадiй
Вiкторович

* * Посадова особа не надала
згоди на розкриття паспортних
даних

0

0

0

0

0

0

Член
правлiння,
головний
бухгалтер

Жук Олена
Василiвна

- - Посадова особа не надала
згоди на розкриття паспортних
даних

0

0

0

0

0

0

Член
правлiння

Кондратенко
Анатолiй
Олексiйович

- - Посадова особа не надала
згоди на розкриття паспортних
даних

0

0

0

0

0

0

Голова
Наглядової
Ради

Берестовий
Сергiй
Олексiйович

- - Посадова особа не надала
згоди на розкриття паспортних
даних

02.06.2009

1

0.000036

1

0

0

0

Член
Наглядової
Ради

Берестовий
Олексiй
Олексiйович

- - Посадова особа не надала
згоди на розкриття паспортних
даних

02.06.2009

1

0.000036

1

0

0

0

Член
Наглядової
Ради

Берестова
Оксана
Олiмпiвна

- - Посадова особа не надала
згоди на розкриття паспортних
даних

02.06.2009

2315634

83.7780

2315634

0

0

0

2315636

83.7780

2315636

0

0

0

Усього

Кількість за видами акцій
привілейовані привілейовані
іменні
на пред'явника

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
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7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Найменування Ідентифікаційний код
Місцезнаходження
юридичної особи
за ЄДРПОУ

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

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)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

Фiзична особа

- - Посадова особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних

02.06.2009

2315634

83.77

2315634

0

0

0

2315634

83.77

2315634

0

0

0

Усього

Кількість за видами акцій

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.
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8. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові

X
27.04.2012
83.778
1.Обрання лiчильної комiсiї та затвердження регламенту роботи зборiв. 2.Обрання Голови та
секретаря зборiв 3.Звiт Правлiння про результати дiяльностi Товариства за 2011 рiк та затвердження
основних напрямкiв дiяльностi у 2012 роцi. 4.Звiт Наглядової Ради за 2011 рiк. 5.Затвердження
рiчного звiту та балансу за 2011 рiк. 6.Розподiл прибутку (покриття збиткiв) за 2011 рiк. Додаткових
пропозицiй до перелiку питань порядку денного не було. Збори скликанi за iнiцiативою Наглядової
ради, вiдбулися. Результати голосування: По всiх питаннях голосували "ЗА" одноголосно. Рiшення
прийнятi.
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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
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

23.05.2000

29/24/1/00

Чернiгiвське ТУ
ДКЦПФР

UA4000094692

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

1

2764013

2764013

100

Опис

Цiннi папери Товариства обертаються на внутрiшньому ринку. Фактiв лiстину/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не
вiдбувалось. Додатковi емiссiї не проводились. Спосiб розмiщення акцiй закритий. Власнi акцiї в звiтному перiодi Товариство не викупало. В
звязку з визначенням типу товариства - приватне та змiною найменування Товариства одержано нове свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй
11.11.2011 року.
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13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність
емітента
13.1. 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

1. Виробничого
призначення:

1185.5

1125.7

0

0

1185.5

1125.7

будівлі та
споруди

518.6

475.8

0

0

518.6

475.8

машини та
обладнання

596.6

379.7

0

0

596.6

379.7

транспортні
засоби

8.6

231.8

0

0

8.6

231.8

інші

61.7

38.4

0

0

61.7

38.4

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

1185.5

1125.7

0

0

1185.5

1125.7

Найменування
основних засобів

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис Товариство не користується орендованими основними засобами. Обмеження щодо використання
основних засобiв на кiнець 2012 року - основнi засоби знаходяться пiд заставою згiдно кредитного
договору№01/6.2.1.4.0/11608 вiд 17.11.2011. Основнi засоби вiдображенi у фiнансовiй звiтностi за
первiсною вартiстю. Станом на 31 грудня 2012 року залишкова вартiсть основних засобiв
становила 1125,7 тис.грн., первiсна вартiсть 3526,6 тис.грн., знос -2400,9 тис. грн. Ступiнь зносу
основних засобiв - 68,08%, ступiнь використання - 31,92%. Оцiнка наявностi, надходження,
вибуття, ремонту та амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО
№7 та обраною облiковою полiтикою пiдприємства. Основнi засоби використовуються за
призначенням. Строк використання основних засобiв - 5 рокiв для машин та обладнання та
транспорту, 20 рокiв - для будiвель. Змiни у вартостi основних засобiв обумовленi придбанням
автомобiлю вартiстю 223,2 тис. грн.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

707.8

1381.5

Статутний капітал
(тис. грн.)

2764

2764

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

2764

2764

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється для порiвняння
вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi
155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України, зокрема, п.3:
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"Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих
активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство
зобов`язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi
змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає
меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство
пiдлягає лiквiдацiї". При здiйсненнi розрахунку застосовуються методичнi рекомендацiї щодо
визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схваленi рiшенням Державної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.04р. № 485. Пiд вартiстю чистих активiв
акцiонерного товариства (далi - АТ) розумiється величина, яка визначається шляхом
вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до
розрахунку.
Висновок

Для визначення вартостi чистих активiв складається розрахунок за даними бухгалтерської
звiтностi вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 2 "Баланс"
затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.99 р. N 87 зi змiнами та
доповненнями, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України вiд 21.06.99 р. N 396/3689.
Чистi активи Товариства станом на 31.12.2012 року складають 707,8 тис. грн., що менше
статутного капiталу. Отже, умова перевищення вартостi нетто-активiв (чистих активiв) над
розмiром статутного фонду на 31.12.2012 року Товариством не дотримується.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена частина
боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування
коштами (відсоток річних)

Дата
погашення

X

2448.2

X

X

вiдновлювальна кредитна
лiнiя (ПАТ "Ерсте Банк"),
євро

26.12.2011

2388.2

9

16.07.2013

вiдновлювальна кредитна
лiнiя (ПОЛIКОМБАНК),
грн.

19.10.2012

60

21

13.10.2013

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

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

5.0

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

147.2

X

X

Усього зобов'язань

X

2600.4

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:

Зобов'язання за цінними
паперами
у тому числі:

Опис:

Поточнi зобов'язання складаються з короткострокових банкiвських кредитiв, з
кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги, з поточних зобов'язань за
розрахунками з бюджетом, з оплати працi та з iнших поточних зобов'язань. Заборгованiсть
по розрахунках з бюджетом є поточною.
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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 загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія

Ні

X

Акціонери

X

Реєстратор

X

Депозитарій

X

Інше (запишіть): д/в

Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів 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
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): д/в

Ні

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

Ні

Реорганізація

X

Внесення змін до статуту товариства

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення 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

X
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дострокове припинення їх повноважень
Інше (запишіть): Позачерговi збори не скликалися

Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Ні
(так/ні)
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

003

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

000

Кількість представників держави

000

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

001

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

00002

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

000

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

6

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)

Додатковi комiтенти не створено.

Інші (запишіть)

Додатковi комiтенти не створено.

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

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)

X
Додаткова iнформацiя вiдсутня

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
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Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): Додаткових вимог немає

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)

В звiтному перiодi новi члени
Наглядової ради не обиралися

Ні

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)
Кількість членів ревізійної комісії 000 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 0
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів
загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори
акціонерів

Засідання
наглядової
ради

Засідання
правління

Члени правління (директор)

Так

Ні

Так

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Так

Ні

Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Ні

Секретар правління

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): д/в

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?
Загальні
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного
органу
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Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Ні

Ні

Ні

Так

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 майнової
відповідальності членів правління

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 аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

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) Ні
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):

Товариство здiйснює свою
дiяльнiсть на пiдставi статуту.
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Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Інформація
Копії
розміщується
документів на власній
надаються
інтернетна запит
сторінці
акціонера акціонерного
товариства

Інформація
розповсюджується
на загальних
зборах

Публікується у пресі,
оприлюднюється в
загальнодоступній
інформаційній базі
даних ДКЦПФР про
ринок цінних паперів

Документи
надаються для
ознайомлення
безпосередньо в
акціонерному
товаристві

Фінансова звітність, результати
діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

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

Ні

Так

Так

Так

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

Ні

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 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 зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Правління або директор

X

Інше (запишіть)

д/в

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)

Аудитора не змiнювали
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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
Інше (запишіть)

X
Аудитор здiйснював перевiрку
фiнансово-господарської
дiяльностi в минулому роцi

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)

Ревiзiйна комiсiя вiдсутня

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): д/в

X

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

X
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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? 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)

В 2010 роцi в звязку з
анулюванням лiцензiї на
реєстраторську дiяльнiсть облiк
власникiв IЦП передано вiд ПрАТ
"ОКМА" до ТОВ "НВП "Магiстр".
Згiдно чинного законодавства в
звязку з дематерiалiзацiєю
глобальний сертифiкат
депоновано в ПАТ "НДУ".

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: Кодекс
корпоративного управлiння не створювався
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
Кодекс корпоративного управлiння не створювався
Інформація 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 Кодекс корпоративного
управлiння не створювався.

Звіт про корпоративне управління*
Мета провадження діяльності фінансової установи
товариство не є фiнансовою установою
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ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Підприємство
Територія

Приватне акцiонерне товариство "Насiння Чернiгiвщини"
Чернігів

Організаційно-правова
форма господарювання

Приватне акціонерне товариство

Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами
для тварин

Середня кількість
працівників

00721509

за КОАТУУ

7410136300

за КОПФГ

Орган державного
управління
Вид економічної діяльності

за ЄДРПОУ

234

за КОДУ

0

за КВЕД

46.21
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Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса

м. Чернiгiв, вул. Любченко,3

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

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Форма № 1-м
Баланс на 31.12.2012 р.
Актив

Код
рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

020

0.0

0.0

- залишкова вартість

030

1185.5

1125.7

- первісна вартість

031

3249.2

3526.6

- знос

032

( 2063.7 )

( 2400.9 )

- справедлива (залишкова) вартість

035

0.0

0.0

- первісна вартість

036

0.0

0.0

- накопичена амортизація

037

( 0.0 )

( 0.0 )

Довгострокові фінансові інвестиції

040

0.0

0.0

Інші необоротні активи

070

0.0

0.0

Усього за розділом I

080

1185.5

1125.7

Виробничі запаси

100

41.8

121.1

Поточні біологічні активи

110

0.0

0.0

Готова продукція

130

1170.4

969.0

- чиста реалізаційна вартість

160

97.4

160.2

- первісна вартість

161

97.4

160.2

I. Необоротні активи
Незавершене будівництво
Основні засоби:

Довгострокові біологічні активи:

II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
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- резерв сумнівних боргів

162

( 0.0 )

( 0.0 )

Дебіторська заборгованість з бюджетом

170

416.9

190.1

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

553.0

492.8

Поточні фінансові інвестиції

220

0.0

0.0

- в національній валюті

230

10.8

27.8

- у тому числі в касі

231

0.0

0.0

- в іноземній валюті

240

0.0

0.0

Інші оборотні активи

250

125.3

221.5

Усього за розділом II

260

2415.6

2182.5

III. Витрати майбутніх періодів

270

0.0

0.0

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0.0

0.0

Баланс

280

3601.1

3308.2

Пасив

Код
рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

Статутний капітал

300

2764.0

2764.0

Додатковий вкладений капітал

320

19.4

19.4

Резервний капітал

340

0.0

0.0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-1401.9

-2075.6

Неоплачений капітал

360

( 0.0 )

( 0.0 )

Усього за розділом I

380

1381.5

707.8

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

430

0.0

0.0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

480

0

0.0

Короткострокові кредити банків

500

1725.9

2448.2

Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов’язаннями

510

0.0

0.0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

43.8

14.4

- з бюджетом

550

10.9

5.0

- зі страхування

570

6.7

3.8

- з оплати праці

580

8.5

11

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

605

0.0

0.0

Інші поточні зобов'язання

610

423.8

118.0

Усього за розділом IV

620

2219.6

2600.4

V. Доходи майбутніх періодів

630

0.0

0.0

Баланс

640

3601.1

3308.2

Грошові кошти та їх еквіваленти:

I. Власний капітал

ІV. Поточні зобов’язання

Поточні зобов’язання за розрахунками:
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Примітки

Баланс ПрАТ «Насiння Чернiгiвщини» (надалi - Товариство) складено у
вiдповiдностi з вимогами П(С)БО №25 «Фiнансовий звiт суб’єкта малого
пiдприємництва».
Основнi засоби вiдображенi у фiнансовiй звiтностi за первiсною вартiстю.
Станом на 31 грудня 2012 року залишкова вартiсть основних засобiв
становила 1125,7 тис.грн. Оцiнка наявностi, надходження, вибуття, ремонту та
амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО
№7 «Основнi засоби» та обраною облiковою полiтикою пiдприємства.
Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом,
пооб'єктно, виходячи з термiну їх корисного використання.
Дебiторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги), в сумi 160,2 тис.грн.,
включена в пiдсумок балансу за первiсною вартiстю без вирахування резерву
сумнiвних боргiв
Визнання, облiк та оцiнка зобов’язань Товариства в основному здiйснюється у
вiдповiдностi з вимогами П(С)БО №11 «Зобов’язання».
Поточнi зобов'язання складаються з короткострокових банкiвських кредитiв, з
кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги, з поточних
зобов'язань за розрахунками з бюджетом, з оплати працi та з iнших поточних
зобов'язань.
Заборгованiсть по розрахунках з бюджетом є поточною. Розрахунки по
заробiтнiй платi здiйснюються своєчасно, у вiдповiдностi з чинним
законодавством.

Керівник

Берестовий С.О.

Головний
бухгалтер

Жук О.В.
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Форма N 2-м
2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 31.12.2012 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

за аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

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

010

7473.5

9005.7

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

( 577.9 )

( 485.6 )

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

030

6895.6

8520.1

Інші операційні доходи

040

627.7

8018.4

Інші доходи

050

210.1

0.7

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)

070

7733.4

16539.2

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

080

( 5039.5 )

( 5314.6 )

Інші операційні витрати

090

( 3026.7 )

( 10768.1 )

у тому числі:

091

0.0

0.0

092

( 0.0 )

( 0.0 )

Інші витрати

100

( 340.9 )

( 152.3 )

Разом витрати (080 + 090 + 100)

120

( 8407.1 )

( 16235.0 )

Фінансовий результат до оподаткування (070 -120)

130

-673.7

304.2

Податок на прибуток

140

( 0.0 )

( 0.0 )

Чистий прибуток (збиток) (130 -140)

150

-673.7

304.2

Забезпечення матеріального заохочення

160

0.0

0.0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних
біологічних активів

201

0.0

0.0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних
біологічних активів

202

0.0

0.0

Примітки

Змiст та форма звiту про фiнансовi результати, а також загальнi вимоги до
розкриття його статей визначаються Товариством у вiдповiдностi з вимогами
П(С)БО №25 «Фiнансовий звiт суб’єкта малого пiдприємництва».
Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг), iншi
операцiйнi та iншi звичайнi доходи за 2012 рiк Товариством визначалися в
облiку в цiлому iз дотриманням вимог П(С)БО №15 № «Дохiд».
Облiк витрат дiяльностi здiйснювався в цiлому вiдповiдно до вимог П(С)БО
№16 «Витрати».
За результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2012 рiк Товариством
отримано збиток 673,7 тис.грн.

Керівник

Берестовий С.О.

Головний
бухгалтер

Жук О.В.
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Інформація щодо аудиторського висновку
Товариство з обмеженою відповідальністю

«РФС-Аудит»
Україна, 14000, м.Чернігів, вул.Мстиславська, 9, тел.604-767,
П/р 260023011420 в Чернігівоблуправління АТ «Ощадбанк», МФО 353553,
код 31275766, e-mail: rfs-audit@yandex.ru
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №2538 видане
рішенням Аудиторської палати України №99 від 23.02.2001р., подовжене до 24.02.2016р.,
рішенням від 24.02.2011р. №228/4.
№ 13 /2013
м.Чернігів

16 квітня 2013 року

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)
щодо фінансової звітності приватного
акціонерного товариства «Насіння Чернігівщини»
за період з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року .
Акціонерам та Керівництву приватного акціонерного товариства «Насіння Чернігівщини».

Розділ I
1.1.Основні відомості про емітента
Найменування

Приватне акціонерне товариство «Насіння Чернігівщини»

Код ЄДРПОУ

00721509

Місцезнаходження

14007, м.Чернігів, вул. Любченка, 3

Дата державної реєстрації

14 лютого 1994 р.

Орган що видав свідоцтво

Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

Висновок (звіт) складено за результатами незалежної аудиторської перевірки, яка була
проведена аудиторською фірмою ТОВ «РФС-Аудит» (свідоцтво про включення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів №2538 видане Аудиторською Палатою України 23.02.2001 р.) на
підставі договору №20 від 24.12.2012 року та у відповідності до:
-

Закону України «Про аудиторську діяльність» №3125-ХІІІ від 22.04.93р. (в редакції Закону
України від 14.09.06р., №140-V);
Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та
супутніх послуг;
Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім
емітентів облігацій місцевої позики), затверджених Рішенням Державної комісії з цінних
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паперів та фондового ринку №1360 від 29.09.11р., зареєстрованих в МЮУ 28.11.11р.
№1358/20096.
Цей висновок (звіт) містить результати аудиту повного пакету фінансової звітності ПрАТ
«Насіння Чернігівщини» (далі Товариство), що була підготовлена у відповідності до вимог Закону
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та діючих в Україні
національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку і включає в себе:
-

Баланс (форма №1-м) станом на 31 грудня 2012 року;
Звіт про фінансові результати (форма №2-м) за 2012 рік;

1.2.Вiдповiдальнiсть управлінського персоналу .
У відповідності зі ст.9 Закону України «Про аудиторську діяльність» Товариство несе
відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що надані для
проведення аудиту.
Ця відповідальність стосується:
- розробки, впровадження та застосування внутрішнього контролю щодо підготовки та
достовірного відображення інформації в фінансових звітах, що не містять суттєвих
викривлень внаслідок шахрайства або помилок;
- вибору та застосування відповідної облікової політики та подання облікових оцінок.
1.3.Відповідальність аудитора.
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо фінансової звітності на основі
результатів аудиту, який було проведено відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці
стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування і виконання
аудиту для отримання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансова звітність не містить
суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів
щодо сум і розкриття інформації у фінансовій звітності.
Процедури аудиту було сформовано з врахуванням оцінених ризиків суттєвого викривлення
фінансових звітів внаслідок шахрайства чи помилок.
Оцінка ризиків внутрішнього контролю здійснювалась в аспекті процедур підготовки та
достовірного відображення інформації у фінансовій звітності. Цим висновком (звітом) не
формулюється судження щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства.
Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність
облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом Товариства, та оцінку загального подання
фінансової звітності.
Під час аудиту було зібрано та систематизовано достатній обсяг доказів (на погляд
аудитора), які забезпечують достатню та обґрунтовану основу для надання умовно-позитивного
висновку (звіту).
1.4.Підстава для висловлення умовно-позитивної думки.
Товариство не створює резерв відпусток працівникам. Згідно з вимогами п. 7 П(С)БО №26
«Виплати працівникам», затвердженого наказом МФУ від 28 жовтня 2003 р. № 601, і п. 13 П(С)БО
№11 «Зобов’язання», затвердженого наказом МФУ від 31 січня 2000 р. № 20, створення резерву
відпусток є обов’язковим для всіх підприємств незалежно від форми власності. Аудитору не
вдалося точно визначити вплив цього факту на балансову вартість статті балансу «забезпечення
виплат персоналу» і на чистий прибуток (збиток) за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року.
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги в сумі 160,2 тис.грн. відображена в
підсумку балансу за первісною вартістю, без створення резерву сумнівних боргів. Відповідно до
п.7 П(С)БО №10 «Дебіторська заборгованість», поточна дебіторська заборгованість включається
до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю, що визначається як сума поточної
дебіторської заборгованості, зменшеної на резерв сумнівних боргів. Аудитору не вдалося точно
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визначити вплив цього факту на балансову вартість статті балансу «дебіторська заборгованість за
товари, роботи, послуги» і на чистий прибуток (збиток) за 2012 рік.
1.5.Умовно-позитивна думка.
За винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для
висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність подає достовірно, в усіх
суттєвих аспектах, фінансовий стан приватного акціонерного товариства «Насіння
Чернігівщини» станом на 31 грудня 2012 року, а також фінансові результати його діяльності
за рік, що закінчився зазначеною датою, і складена відповідно до Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та діючих в Україні Положень
(Стандартів) бухгалтерського обліку.

Розділ ІІ
Інша допоміжна інформація визначена «Вимогами до аудиторського висновку при
розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої
позики)», затверджених Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку №1360 від 29.09.11р., зареєстрованих в МЮУ 28.11.11р. №1358/20096.
2.1. Висловлення думки щодо відповідності вартості чистих активів вимогам чинного
законодавства.
Розрахунок вартості чистих активів здійснюється з метою контролю за дотриманням вимог ч.
3 ст. 155 Цивільного кодексу України, якою встановлено, що «якщо після закінчення другого та
кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться
меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого
статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо
вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу,
встановленого законом, товариство підлягає ліквідації».
Вартість чистих активів акціонерного товариства визначається шляхом вирахування із
загальної суми активів товариства, загальної суми його зобов’язань.
Розрахунок складається за даними балансу Товариства станом на 31 грудня 2012 року,
складеного у відповідності з вимогами П(С)БО №25 «Звіт суб’єкта малого підприємництва».
Вартість чистих активів Товариства, станом на 31 грудня 2012 року становить 707,8 тис.грн.
Скоригований Статутний капітал становить 2764,0 тис.грн.
Вартість чистих активів Товариства менше розміру Статутного капіталу на 2056,2 тис.грн. і
станом на 31 грудня 2012 року не відповідає вимогам ч. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України.
2.2. Висловлення думки щодо наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою
звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних
паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю.
У відповідності до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів»,
затвердженого рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006 року №1591, (надалі – Річна інформація),
перевірена аудитором річна фінансова звітність Товариства та аудиторський висновок (звіт) щодо
неї, є складовою частиною річної інформації емітента цінних паперів.
Відповідальність за підготовку і подання Річної інформації покладена на Керівництво
підприємства, тому що данi подiї вiдбудуться пiсля дати аудиторського висновку (звіту).
Відповідальність аудитора щодо існування можливих суттєвих невідповідностей полягає в
тому, що він повинен визначити, чи слід переглядати перевірену фінансову звітність або іншу
інформацію.
Враховуючи те, що на дату складання цього Висновку (звіту) управлінським персоналом
Товариства не було остаточно підготовлено Річну інформацію, щодо якої необхідно було провести
процедури ідентифікації:
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суттєвих невідповідностей іншої інформації у складі Річної інформації із перевіреною
аудитором фінансовою звітністю;
- суттєвого викривлення іншої інформації у складі Річної інформації, що не пов’язана з
питаннями, розкритими в перевіреній аудитором фінансовій звітності;
аудиторська думка, сформульована у розділі І цього висновку (звіту), не стосується іншої
інформації та аудитор не несе конкретної відповідальності, відповідно до вимог МСА 720
«Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену
аудитором фінансову звітність» за визначення того, чи належно подано іншу інформацію у складі
Річної інформації.
-

2.3. Висловлення думки щодо виконання значних правочинів (10 і більше відсотків
вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності) відповідно до Закону
України «Про акціонерні товариства».
Метою виконання процедур щодо укладання значних правочинів відповідно до Закону
України «Про акціонерні товариства» було отримання доказів, які дозволяють сформувати
судження щодо:
- відповідності укладених протягом звітного періоду значних правочинів вимогам Закону
України «Про акціонерні товариства»;
- відповідності укладених протягом звітного періоду значних правочинів вимогам Статуту
та іншим внутрішнім корпоративним документам Товариства.
Компетенція органів управління, щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів
встановлена відповідними статтями Статуту Товариства:
Органи управління
Зміст повноважень згідно Статуту
Загальні збори
акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Правління

Статут не містить спеціальних вимог. Повноваження визначаються
нормами статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства»
Статут не містить спеціальних вимог. Повноваження визначаються
нормами Закону України «Про акціонерні товариства»
Статут не містить спеціальних вимог.

За результатами аналізу операцій, які було здійснено протягом 2012 року:
-

-

не було ідентифіковано значні правочини, що потребують спеціальних процедур
санкціонування Загальними зборами акціонерів ;
правочини, які потребують санкціонування Наглядовою радою, належним чином
санкціонувалися, що відповідає вимогам Закону «Про акціонерні товариства» і вимогам
Статуту Товариства.
встановлені Статутом Товариства процедури укладання значних правочинів не суперечать
вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».

2.4. Висловлення думки щодо стану корпоративного управління, у тому числі
внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»
Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управління, у тому числі
внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» було отримання
доказів, які дозволяють сформувати судження щодо:
- відповідності системи корпоративного управління у Товаристві вимогам Закону України
«Про акціонерні товариства» та Статуту;
- відповідного подання інформації про стан корпоративного управління у розділі
«Інформація про стан корпоративного управління» річного звіту акціонерного товариства,
яка складається згідно до вимог «Положення про розкриття інформації емітентами цінних
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паперів», затверджених рішенням Комісії від 30.10.2009 N 1355, зареєстрованих в
Міністерстві юстиції України 25.01.2010 за N 80/17375.
Формування складу органів корпоративного управління Товариства здійснюється відповідно
до:
розділу 7.1. Статуту;
Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи
корпоративного управління:
- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Правління.
Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами
Товариства.
Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам
Статуту .
Додаткові положення, що регламентують функціонування органів корпоративного
управління у товариства відсутні.
Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений Законом України «Про
акціонерні товариства» - до 30 квітня.
Фактична періодичність засідань Наглядової ради відповідає термінам визначеним Законом
України «Про акціонерні товариства»– не рідше одного разу на квартал.
Протягом звітного року Правління Товариства здійснювало поточне управління фінансовогосподарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено Статутом акціонерного
товариства.
Протягом звітного року змін у складі посадових осіб Товариства не відбувалось.
Ревізійна комісія (Ревізор) не обирається. Контроль за фінансово-господарською діяльністю
Товариства за звітний рік здійснювався аудиторською фірмою ТОВ «РФС-Аудит» на підставі
договору №20 від 24 грудня 2012 року.
За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління у тому
числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» можна
зробити висновок:
-

-

прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві відповідає
вимогам нової редакції Статуту і вимогам Закону України «Про акціонерні товариства»;
у зв’язку з тим, що на дату складання цього висновку (звіту) Керівництвом Товариства не
було остаточно підготовлено Річну інформацію, до складу якої входить «Інформація про
стан корпоративного управління», аудитором не проводились процедури перевірки
відповідності її подання згідно до вимог «Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів», затверджених рішенням Комісії від 30.10.2009 N 1355.

2.5. Результати виконання процедур ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого
викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.
Відповідальність Керівництва Товариства та відповідальність аудитора щодо викривлень у
фінансових звітах внаслідок шахрайства визначено у відповідних параграфах розділу І цього
висновку (звіту).
Ідентифікація ризиків викривлень у фінансових звітах Товариства в наслідок шахрайства
здійснюється з метою планування відповідних аудиторських процедур отримання доказів щодо
тверджень, які містять фінансові звіти.
Наслідки виконаних аудиторських процедур дозволили отримати відповідні аудиторські
докази, на підставі яких було сформовано аудиторську думку щодо відповідного подання
фінансової звітності, яка наведена у параграфі «Умовно-позитивна думка» розділу І цього
висновку (звіту).
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2.6. Основні відомості про аудиторську фірму
Товариство з обмеженою відповідальністю
Найменування
«РФС-Аудит»
Код ЄДРПОУ
Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до
реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які
одноособово надають аудиторські послуги,
виданого аудиторською палатою України
Місцезнаходження
Телефон (факс) юридичної особи

31275766
№2538 від 23 лютого 2001 року №99
14000, м. Чернігів, вул. Мстиславська, 9
(0462) 604-767

2.7. Дата і номер договору на проведення аудиту.
Договір №20 від 24 грудня 2012 року.
2.8. Дата початку і дата закінчення проведення аудиту.
Дата початку проведення аудиту (дата прийняття рішення про можливість прийняття
завдання) – 13 грудня 2012 року.
Дата закінчення проведення аудиту (дата інформування керівництва про результати
проведених процедур аудиту) –15 квітня 2013 року.
До цього висновку додається фінансова звітність Товариства в складі:
-

Баланс (форма №1-м) станом на 31 грудня 2012 року;
Звіт про фінансові результати (форма №2-м) за 2012 рік.

Директор
ТОВ «РФС-Аудит»

Пчелінцева І.В.
Сертифікат аудитора серії А № 005420, виданий
Аудиторською Палатою України, рішенням № 124
від 26 червня 2003року, подовжений рішенням
№ 191/2 від 26 червня 2008 року
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