Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Голова правлiння
(посада)

Немудрий Iван Миколайович
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство агрофiрма "Нива"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
24706880
4. Місцезнаходження
10003, Житомирська обл., Богунський р-н, м. Житомир, вул. Войкова, буд. 3
5. Міжміський код, телефон та факс
0412-22-36-56, 6. Електронна поштова адреса
afniva@emitents.net.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
(дата)

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового
ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Річна інформація розміщена на
власній сторінці

http://afniva.emitents.net.ua
(адреса сторінки)

(дата)

в мережі Інтернет
(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій
емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників
пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних
акціонерних товариств)
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних
акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних
правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів,
щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
19. Текст аудиторського висновку (звіту)
20. Річна фінансова звітність
21. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
22. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
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23. 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)
24. Примітки:
Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня в складi рiчної
регулярної iнформацiї так як дiючих лiцензiй та дозволiв на звiтну дату товариство не має та
протягом звiтного не отримувало.
Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутня в складi рiчної
регулярної iнформацiї, так як Товариство не бере участi у створеннi юридичних осiб
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня в складi рiчної регулярної
iнформацiї, так як посада корпоративного секретаря в товариствi не передбачена
Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня в складi рiчної регулярної iнформацiї, так як
Товариство не проводить рейтингової оцiнки
Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру
часток, паїв) вiдсутня в складi рiчної регулярної iнформацiї, так як таку iнформацiю не
розкривають емiтенти, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а
також приватнi (закритi) акцiонернi товариства, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите)
розмiщення цiнних паперiв
Iнформацiя про дивiденди вiдсутня в складi рiчної регулярної iнформацiї, так як таку
iнформацiю не розкривають емiтенти, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних
паперiв, а також приватнi (закритi) акцiонернi товариства, якi не здiйснювали публiчне
(вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв
Iнформацiю про юридичних осiб, послугами яких користується емiнент не розкривають
емiтенти, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватнi
(закритi) акцiонернi товариства, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення
цiнних паперiв
Iнформацiя про облiгацiї емiтента, про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, iнформацiю
про похiднi цiннi папери емiтента та iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного
перiоду вiдсутня в складi рiчної iнформацiї так як випуск облiгацiй, iнших цiнних паперiв та
похiдних цiнних паперiв, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї та викуп власних акцiй протягом
звiтного перiоду Товариство не здiйснювало.
Опис бiзнесу не розкривають емiтенти, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення
цiнних паперiв, а також приватнi (закритi) акцiонернi товариства, якi не здiйснювали
публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про
собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня у складi рiчної регулярної iнформацiї так як
Емiтент не займається такими видами дiяльностi, якi класифiкуються як переробна, добувна
промисловiсть або виробництво та розподiлення
електроенергiї,
газу та води за
класифiкатором видiв економiчної дiяльностi; а також дохiд (виручка) вiд реалiзацiї
продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн.грн.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв вiдсутня в складi рiчної регулярної iнформацiї, так як рiшення про попереднє
надання згоди на вчинення значних правочинiв Товариством не приймалось.
Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв
вiдсутня в складi рiчної регулярної iнформацiї, так як рiшення про надання згоди на вчинення
значних правочинiв Товариством не приймалось.
Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо
вчинення яких є заiнтересованiсть вiдсутня в складi рiчної регулярної iнформацiї, так як
рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть
Товариством не приймалось.

Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня в складi рiчної
iнформацiї так як Товариство борговi цiннi папери не випускало.
Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала
протягом звiтного перiоду вiдсутнi в складi рiчної регулярної iнформацiї, так як особлива
iнформацiя не виникали та не оприлюднювалась.
Текст аудиторського висновку (звiту) не розкривають емiтенти, якi здiйснили приватне
(закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватнi (закритi) акцiонернi товариства, якi
не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв
Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi (МСФЗ) вiдсутня у складi рiчної iнформацiї так як фiнансова звiтнiсть за МСФЗ не
складалась.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй у складi рiчної iнформацiї так як Товариство
випуск цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство агрофiрма "Нива"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
ААВ № 088606
3. Дата проведення державної реєстрації 16.10.1997
4. Територія (область) Житомирська обл.
5. Статутний капітал (грн) 107130
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 2
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
01.11 - Вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних
культур
01.13 - Вирощування овочiв i баштанних культур, коренеплодiв i бульбоплодiв
01.19 - Вирощування iнших однорiчних i дворiчних культур
10. Органи управління підприємства
не заповнюється акцiонерними товариствами
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
ПАТ "Укрексiмбанк"
2) МФО банку 322313
3) Поточний рахунок 26003000018579
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті Валютними рахунками товариство не користується
5) МФО банку 6) Поточний рахунок -

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада Голова правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Немудрий Iван Миколайович
3) Рік народження 1952
4) Освіта середня спецiальна
5) Стаж роботи (років) 47
6) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Завiдуючий сiльськогосподарським пiдроздiлом ВАТ "Житомирський комерцiйний центр
громадського харчування"
7) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.12.2011, обрано на 3 роки, згiдно Статуту
8) Опис
Голова Правлiння має такi повноваження: скликає засiдання Правлiння, визначає їхнiй
порядок денний та головує на них; призначає секретаря засiдання Правлiння з метою ведення
протоколу засiдання Правлiння i несе вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть протоколу; розподiляє
обов'язки мiж членами Правлiння; розпоряджається коштами та майном Товариства в межах,
визначених Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; пiдписує довiреностi,
договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладання (видачу) яких

прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до
положень Статуту, забезпечує розробку концепцiї цiнової та тарифної полiтики щодо послуг, якi
надаються Товариством. забезпечує дотримання норм законодавства України про працю, правил
внутрiшнього трудового розпорядку; вiд iменi Товариства укладає та пiдписує колективний
договiр з трудовим колективом або його уповноваженим органом, змiни i доповнення до нього
органiзовує його виконання; затверджує штатний розклад та посадовi iнструкцiї працiвникiв
Товариства; наймає та звiльняє працiвникiв Товариства, вживає до них заходи заохочення та
накладає стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх
документiв Товариства; в межах своєї компетенцiї видає накази i розпорядження, надає
доручення та вказiвки, обов'язковi для виконання працiвниками Товариства; пропонує
кандидатури членiв Правлiння для обрання їх Наглядовою радою; на засiдання Наглядової ради
та Загальних зборах представляє Правлiння. У разi вiдсутностi Голови Правлiння право
представляти Правлiння надається першому заступниковi Головi Правлiння. У разi одночасної
вiдсутностi Голови та першого заступника Голови Правлiння право представляти Правлiння на
засiданнях Наглядової ради та Загальних зборах надається заступниковi Голови Правлiння; якщо
iнше не встановлене рiшенням Загальних зборiв - укладає вiд iменi Товариства цивiльно-правовi
договори з членами Наглядової ради у встановленому Статутом та Положенням про Наглядову
раду Товариства порядку; здiйснює iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення дiяльностi
Товариства, згiдно з законодавством України, Статутом та внутрiшнiми документами
Товариства; контролює додержання вимог законодавства працiвниками Товариства; за рiшенням
Правлiння списує з балансу Товариства основнi засоби та iншi необоротнi активи, непридатнi
для подальшого використання, морально застарiлi, фiзично зношенi, пошкодженi внаслiдок
аварiї чи стихiйного лиха, зниклi внаслiдок крадiжок або виявленi у результатi iнвентаризацiї як
нестача, вiдповiдно до законодавства; визначає умови працi i умови оплати працi осiб, якi
працюють на умовах договору пiдряду, iнших цивiльно-правових договорiв. За винятком
випадкiв, коли умови працi вiдповiдно до Статуту визначаються iншими органами Товариства;
самостiйно приймає рiшення щодо вiдбуття у вiдрядження чи у вiдпустку, направляє
працiвникiв у вiдрядження, визначає розмiр добових понад установлений законом розмiр,
встановлює обмеження щодо граничних витрат на вiдрядження; за рiшенням Правлiння виписує
векселя в оплату товарiв, робiт та послуг поставлених Товариству; визначає порядок скликання
та проведення засiдань Правлiння; розглядає заяви працiвникiв про прийом на роботу,
переведення, перемiщення, звiльнення. Надання їм вiдпусток, iншi документи про накладання
стягнень чи заохочень, про притягнення працiвникiв до матерiальної вiдповiдальностi; вирiшує
iншi питання дiяльностi Товариства, повноваження щодо яких делегованi йому Правлiнням чи
iншими органами управлiння Товариства та/або необхiднi для досягнення статутних цiлей.
Згоди на розкриття iнформацiї про розмiр виплаченої винагороди посадовою особою не надано,
винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Протягом звiтного перiоду посадова особа не
переобиралась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 47 рокiв.Перелiк попереднiх посад якi особа обiймала протягом
останнiх п'яти рокiв: Голова правлiння ПрАТ агрофiрма "Нива". Iншi посади на iнших
пiдприємствах не обiймає.

1) Посада Член правлiння / головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бесараб Лiдiя Сергiївна
3) Рік народження 1959
4) Освіта вища
5) Стаж роботи (років) 41
6) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Головний бухгалтер АТЗТ "Мрiя"

7) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.12.2011, обрано на 3 роки, згiдно Статуту
8) Опис
До компетенцiї Правлiння належить:розпорядження майном Товариства у межах, що
вiднесенi Статутом, рiшенням Загальних зборiв та Наглядової ради до його компетенцiї;
розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань
Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; затвердження планiв роботи Правлiння; прийняття
рiшень про вчинення правочинiв (укладання договорiв), що вчиняються (укладаються)
Товариством, окрiм правочинiв (договорiв), вчинення (укладання) яких потребує прийняття
рiшення Загальними зборами або Наглядовою радою; розробка бiзнес-планiв, програм
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства вiдповiдно до основних напрямкiв дiяльностi
Товариства, затверджених Загальними зборами; розробка планiв розвитку Товариства, а також
планiв розподiлу прибутку Товариства, якi погоджуються Наглядовою радою та затверджуються
Загальними зборами, а також затвердження планiв поточної дiяльностi; забезпечення виконання
планiв розвитку Товариства та iнших рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою
радою; подання Наглядовiй радi вимог про необхiднiсть скликання позачергових Загальних
зборiв; розпорядження коштами фондiв Товариства у межах своїх повноважень i вiдповiдно до
рiшень Загальних зборiв та в цiлях, визначених вiдповiдними рiшеннями та/або внутрiшнiми
Положеннями про фонди Товариства у разi їх затвердження; забезпечення органiзацiї засiдань
Наглядової ради, подання Головi Наглядової ради вимог щодо складання позачергових засiдань
Наглядової ради; органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства;
складання та подання Наглядовiй радi звiтiв Товариства та/або подання на розгляд Загальних
зборiв; затвердження внутрiшнiх документiв Товариства окрiм тих, затвердження яких
вiднесено до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради; розробка штатного
розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй
працiвникiв Товариства. Вчинення iнших необхiдних дiй, пов'язаних iз забезпеченням
функцiонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання; призначення на
посаду та звiльнення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства та їх заступникiв;
встановлення умов оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства,
посадових осiб фiлiй та представництв, крiм керiвникiв фiлiй та представництв та посадових
осiб органiв управлiння Товариства; визначення вiд iменi Товариства умов колективного
договору та укладання колективного договору; призначення та вiдкликання осiб, якi беруть
участь у колективних переговорах як представники Правлiння, за погодженням iз Наглядовою
радою; забезпечення проведення аудиторських перевiрок дiяльностi Товариства у випадках,
визначених чинним законодавством та Статутом; встановлення за погодженням з Наглядовою
радою змiсту та обсягу конфiденцiйної iнформацiї та комерцiйної таємницi Товариства та
забезпечення їх захисту; з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та
Статутом, надання зацiкавленим особам ( у тому числi - незалежному аудитору) iнформацiї та
документiв, що стосуються Товариства; подання до Наглядової ради пропозицiй щодо участi
Товариства в iнших юридичних особах; затвердження символiки Товариства, знакiв для товарiв
та послуг та iнших реквiзитiв i ознаки Товариства, якi потребують затвердження; прийняття
рiшення про використання власних коштiв (чистого прибутку) Товариства у випадках, коли
згiдно з законодавством вiдповiднi платежi є обов'язковими i невiдкладеними, а рiшеннями
iнших органiв управлiння Товариства не було визначене джерело для вiдповiдних витрат. Про
таке рiшення на найближчому засiданнi має бути проiнформована Наглядова рада; вирiшення
питання про списання безнадiйних активiв Товариства; визначення органiзацiйної структури
товариства вiдповiдно до загальних вимог, ухвалених Наглядовою радою (крiм прийняття
рiшень про створення фiлiй та представництв Товариства); затвердження положень про
структурнi пiдроздiли Товариства (крiм положень про фiлiї, представництва, про службу
внутрiшнього аудиту); затвердження внутрiшнiх документiв чи прийняття окремих рiшень з
питань дiяльностi Товариства (зокрема, дотримання лiцензiйних вимог, забезпечення

оперативної господарської дiяльностi), крiм тих, якi згiдно з Статутом або внутрiшнiми
Положеннями належать до компетенцiї iнших органiв Товариства; координацiя роботи фiлiй,
представництв, затвердження їх планiв та кошторисiв та контроль за виконанням покладених на
них завдань; затвердження тарифiв на послуги Товариства за умови їх погодження з Наглядовою
радою; винесення питань, якi вiдповiдно до законодавства та Статуту пiдлягають розглядовi та
вирiшенню iншими органами Товариства, на їх розгляд. Пiдготовка вiдповiдних матерiалiв та
пропозицiй з цих питань. Призначення внутрiшнiх ревiзiй, перевiрок, iнвентаризацiй та
службових розслiдувань; розгляд матерiалiв та перевiрок. Звiтiв керiвникiв структурних
пiдроздiлiв i фiлiй Товариства та прийняття рiшень за ними; прийняття рiшень щодо доцiльностi
здiйснення будь-яких поточних фiнансово-господарських операцiй (крiм тих, якi мають характер
значного правочину), у т.ч. тих, якi у податковому облiку мають здiйснюватись за рахунок
власних коштiв Товариства; визначення розмiру плати за користування об'єктами авторського
права. Якi належать Товариству. Розмiру iншої плати, що має сплачуватись Товариству за
використання належних йому майнових та/або немайнових прав; розгляд звернень, що
надходять на iм'я Товариства та прийняття рiшень за ними; прийняття рiшень про пред'явлення
претензiй та позовiв вiд iменi Товариства; вирiшення будь-яких iнших питань поточної
дiяльностi Товариства i виконання iнших функцiй, крiм тих, якi Статутом вiднесено до
компетенцiї iнших органiв Товариства;
Iншi питання дiяльностi Правлiння, не врегульованi Статутом, визначаються в положеннi про
Правлiння Товариства.
До повноважень посадової особи як головного бухгалтера вiдноситься органiзацiя i ведення
бухгалтерського облiку на пiдприємствi. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення
ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених
Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням
особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних, органiзацiя
контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй.
Згоди на розкриття iнформацiї про розмiр виплаченої винагороди посадовою особою не надано,
винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Протягом звiтного перiоду посадова особа не
переобиралась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 41 рiк.Перелiк попереднiх посад якi особа обiймала протягом останнiх
п'яти рокiв: головний бухгалтер ПрАТ агрофiрма "Нива". Iншi посади на iнших пiдприємствах
не обiймає.

1) Посада Член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серпутько Микола Васильович
3) Рік народження 1957
4) Освіта середня
5) Стаж роботи (років) 42
6) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Водiй ВАТ "Житомирський комерцiйний центр громадського харчування"
7) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.12.2011, обрано на 3 роки, згiдно Статуту
8) Опис
До компетенцiї Правлiння належить:розпорядження майном Товариства у межах, що
вiднесенi Статутом, рiшенням Загальних зборiв та Наглядової ради до його компетенцiї;
розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань
Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; затвердження планiв роботи Правлiння; прийняття
рiшень про вчинення правочинiв (укладання договорiв), що вчиняються (укладаються)

Товариством, окрiм правочинiв (договорiв), вчинення (укладання) яких потребує прийняття
рiшення Загальними зборами або Наглядовою радою; розробка бiзнес-планiв, програм
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства вiдповiдно до основних напрямкiв дiяльностi
Товариства, затверджених Загальними зборами; розробка планiв розвитку Товариства, а також
планiв розподiлу прибутку Товариства, якi погоджуються Наглядовою радою та затверджуються
Загальними зборами, а також затвердження планiв поточної дiяльностi; забезпечення виконання
планiв розвитку Товариства та iнших рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою
радою; подання Наглядовiй радi вимог про необхiднiсть скликання позачергових Загальних
зборiв; розпорядження коштами фондiв Товариства у межах своїх повноважень i вiдповiдно до
рiшень Загальних зборiв та в цiлях, визначених вiдповiдними рiшеннями та/або внутрiшнiми
Положеннями про фонди Товариства у разi їх затвердження; забезпечення органiзацiї засiдань
Наглядової ради, подання Головi Наглядової ради вимог щодо складання позачергових засiдань
Наглядової ради; органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства;
складання та подання Наглядовiй радi звiтiв Товариства та/або подання на розгляд Загальних
зборiв; затвердження внутрiшнiх документiв Товариства окрiм тих, затвердження яких
вiднесено до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради; розробка штатного
розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй
працiвникiв Товариства. Вчинення iнших необхiдних дiй, пов'язаних iз забезпеченням
функцiонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання; призначення на
посаду та звiльнення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства та їх заступникiв;
встановлення умов оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства,
посадових осiб фiлiй та представництв, крiм керiвникiв фiлiй та представництв та посадових
осiб органiв управлiння Товариства; визначення вiд iменi Товариства умов колективного
договору та укладання колективного договору; призначення та вiдкликання осiб, якi беруть
участь у колективних переговорах як представники Правлiння, за погодженням iз Наглядовою
радою; забезпечення проведення аудиторських перевiрок дiяльностi Товариства у випадках,
визначених чинним законодавством та Статутом; встановлення за погодженням з Наглядовою
радою змiсту та обсягу конфiденцiйної iнформацiї та комерцiйної таємницi Товариства та
забезпечення їх захисту; з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та
Статутом, надання зацiкавленим особам ( у тому числi - незалежному аудитору) iнформацiї та
документiв, що стосуються Товариства; подання до Наглядової ради пропозицiй щодо участi
Товариства в iнших юридичних особах; затвердження символiки Товариства, знакiв для товарiв
та послуг та iнших реквiзитiв i ознаки Товариства, якi потребують затвердження; прийняття
рiшення про використання власних коштiв (чистого прибутку) Товариства у випадках, коли
згiдно з законодавством вiдповiднi платежi є обов'язковими i невiдкладеними, а рiшеннями
iнших органiв управлiння Товариства не було визначене джерело для вiдповiдних витрат. Про
таке рiшення на найближчому засiданнi має бути проiнформована Наглядова рада; вирiшення
питання про списання безнадiйних активiв Товариства; визначення органiзацiйної структури
товариства вiдповiдно до загальних вимог, ухвалених Наглядовою радою (крiм прийняття
рiшень про створення фiлiй та представництв Товариства); затвердження положень про
структурнi пiдроздiли Товариства (крiм положень про фiлiї, представництва, про службу
внутрiшнього аудиту); затвердження внутрiшнiх документiв чи прийняття окремих рiшень з
питань дiяльностi Товариства (зокрема, дотримання лiцензiйних вимог, забезпечення
оперативної господарської дiяльностi), крiм тих, якi згiдно з Статутом або внутрiшнiми
Положеннями належать до компетенцiї iнших органiв Товариства; координацiя роботи фiлiй,
представництв, затвердження їх планiв та кошторисiв та контроль за виконанням покладених на
них завдань; затвердження тарифiв на послуги Товариства за умови їх погодження з Наглядовою
радою; винесення питань, якi вiдповiдно до законодавства та Статуту пiдлягають розглядовi та
вирiшенню iншими органами Товариства, на їх розгляд. Пiдготовка вiдповiдних матерiалiв та
пропозицiй з цих питань. Призначення внутрiшнiх ревiзiй, перевiрок, iнвентаризацiй та
службових розслiдувань; розгляд матерiалiв та перевiрок. Звiтiв керiвникiв структурних

пiдроздiлiв i фiлiй Товариства та прийняття рiшень за ними; прийняття рiшень щодо доцiльностi
здiйснення будь-яких поточних фiнансово-господарських операцiй (крiм тих, якi мають характер
значного правочину), у т.ч. тих, якi у податковому облiку мають здiйснюватись за рахунок
власних коштiв Товариства; визначення розмiру плати за користування об'єктами авторського
права. Якi належать Товариству. Розмiру iншої плати, що має сплачуватись Товариству за
використання належних йому майнових та/або немайнових прав; розгляд звернень, що
надходять на iм'я Товариства та прийняття рiшень за ними; прийняття рiшень про пред'явлення
претензiй та позовiв вiд iменi Товариства; вирiшення будь-яких iнших питань поточної
дiяльностi Товариства i виконання iнших функцiй, крiм тих, якi Статутом вiднесено до
компетенцiї iнших органiв Товариства;
Iншi питання дiяльностi Правлiння, не врегульованi Статутом, визначаються в положеннi про
Правлiння Товариства.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не виплачувалась. Протягом звiтного перiоду
посадова особа не переобиралась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 42 роки. Перелiк попереднiх посад якi особа
обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: водiй ВАТ "Житомирський комерцiйний центр
громадського харчування". Iншi посади на iнших пiдприємствах не обiймає.

1) Посада Ревiзор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Болтенко Василь Дмитрович
3) Рік народження 1955
4) Освіта
середня
5) Стаж роботи (років) 43
6) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Водiй ВАТ "Житомирський комерцiйний центр громадського харчування"
7) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.12.2011, обрано на 3 роки, згiдно Статуту
8) Опис
Ревiзор є органом Товариства, який здiйснює перевiрку фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства та обирається Загальними зборами. Ревiзор пiдзвiтний Загальними
зборам.
Ревiзор здiйснює контроль шляхом проведення перевiрок i доповiдає про результати проведених
ним перевiрок Загальним зборам, а в перiод мiж Загальними зборами - Наглядовiй радi.
Про результати перевiрок, якi проводилися за рiшенням Наглядової ради чи акцiонерiв, Ревiзор
iнформує Наглядову раду, а за її рiшенням - звiтує про таку перевiрку на найближчих Загальних
зборах.
Ревiзор для виконання своїх обов'язкiв має право доступу у всi примiщення Товариства, право
вимагати надання всiх бухгалтерських, фiнансових та iнших документiв товариства, залучати до
своєї роботи незалежних аудиторiв за рахунок Товариства (за винятком встановлених законом
випадкiв), отримувати особистi пояснення вiд усiх посадових осiб та iнших працiвникiв
Товариства.
Ревiзор має право органiзовувати перевiрку та пiдтвердження достовiрностi та повноти даних
фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерської звiтностi
незалежним аудитором згiдно з чинним законодавством України.
При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння Ревiзор перевiряє:
достовiрнiсть та повноту даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства;
вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi
вiдповiдним нормативним документам;
своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у
бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та

порядку; дотримання Правлiнням, Головою та членами Правлiння наданих їм повноважень
щодо розпорядження майном Товариства, вчинення право чинiв та проведення фiнансових
операцiй вiд iменi Товариства; своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за
зобов'язаннями Товариства; зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей;
використання коштiв резервного капiталу та iнших фондiв Товариства; дотримання порядку
оплати акцiй Товариства; . дотримання iнших вимог законодавства пiд час провадження
фiнансово-господарської
дiяльностi;
фiнансовий
стан
Товариства,
рiвень
його
платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв. Ревiзор
вiдповiдно до покладених на нього завдань здiйснює обов'язковi перевiрки
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв, а також перевiрки
на вимогу уповноважених осiб. Порядок проведення перевiрок i органiзацiя роботи Ревiзора
регулюються Положенням про Ревiзора. За пiдсумками проведення планових та позапланових
перевiрок Ревiзор складає висновки. Ревiзор доповiдає про результати проведених ним
перевiрок
Загальним
зборам
i
Наглядовiй
радi.
За
пiдсумками
перевiрки
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзор готує
висновок
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не виплачувалась. Протягом звiтного перiоду
посадова особа не переобиралась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 43 роки. Перелiк попереднiх посад якi особа
обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: водiй ПАТ Житомирський РЕМ. Обiймає посаду водiя
Житомирського РЕМ, мiсцезнаходження: м. Житомир, 3-й пров. Селецький 2-а.

1) Посада Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Немудра Тетяна Степанiвна
3) Рік народження 1954
4) Освіта
середня-спецiальна
5) Стаж роботи (років) 14
6) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ВАТ агрофiрма "Нива", робiтниця
7) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.12.2011, обрано на 3 роки, згiдно Статуту
8) Опис
Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства в
перiод мiж проведенням Загальних зборiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом,
контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Голова Наглядової ради може iнiцiювати створення
в Наглядовiй радi постiйних чи тимчасових комiтетiв з числа її членiв для вивчення i пiдготовки
питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради та виносяться на розгляд в установленому
порядку. Випадки i порядок утворення та дiяльнiсть комiтетiв встановлюється законом та
Положенням про Наглядову раду Товариства.
Наглядова рада має такi повноваження: здiйснює контроль за фiнансово-господарською
дiяльнiстю Товариства (крiм питань здiйснення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства, що належать до компетенцiї Ревiзора), а також за виконанням Правлiнням рiшень
Загальних зборiв та Наглядової ради; розробляє плани стратегiчного розвитку, плани розподiлу
прибутку та пропозицiї з питань дiяльностi Товариства, якi подає на затвердження загальних
зборiв. А також затверджує вiдповiднi бюджети доходiв та видаткiв; розглядає та затверджує
звiти, якi подаються Правлiнням, i встановлює перiодичнiсть подання таких звiтiв; розглядає та
затверджує звiти, якi подаються Ревiзором, i встановлює перiодичнiсть подання таких звiтiв;
визначає загальнi вимоги до органiзацiйної структури Товариства; розглядає та затверджує
внутрiшнi Положення Товариства, за винятком Регламенту Загальних зборiв, Положень про

Наглядову раду, про Правлiння та про Ревiзора, якi пiдлягають затвердженню Загальними
зборами; готує або погоджує проекти Загальних зборiв; рекомендує Загальними зборам розмiр,
умови та порядок збiльшення або зменшення статутного капiталу Товариства; рекомендує
Загальним зборам порядок розподiлу прибутку; затверджує за поданням Правлiння тарифи на
послуги Товариства; виступає iнiцiатором проведення Ревiзором позачергових ревiзiй, а також
аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у рамках бюджету,
затвердженого Загальними зборами; погоджує за поданням Правлiння умови оплати працi
керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; затверджує за поданням Правлiння перелiк
документiв, якi мiстять конфiденцiйну iнформацiю або становлять комерцiйну таємницю, та
порядок доступу до них; створює робочi групи, залучає експертiв та консультантiв для
пiдготовки, аналiзу та вирiшення окремих питань, що стосуються дiяльностi Товариства, у
рамках бюджету, затвердженого Загальними зборами; готує та вносить на розгляд Загальних
зборiв рiшення про притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння
товариства. Якщо до вiдповiдальностi притягується член Наглядової ради. То при пiдготовцi та
прийняттi рiшення про внесення на розгляд Загальних зборiв питання про притягнення його до
вiдповiдальностi участi в голосуваннi не бере; розглядає та подає на затвердження Загальних
зборiв проект рiшення про анулювання цiнних паперiв, випущених Товариством; розглядає
випадки порушення прав акцiонерiв Товариства, вживає заходiв щодо усунення цих порушень;
затверджує форму i текст бюлетенiв для голосування на Загальних зборах; затверджує плани
роботи служби внутрiшнього аудиту та розглядає звiти про їх виконання, надає доручення на
проведення позапланових цiльових перевiрок; визначає кiлькiсний склад Правлiння,
з
урахуванням вимог Статуту; розглядає питання щодо задоволення чи вiдхилення пропозицiй
акцiонерiв щодо проведення позачергової аудиторської перевiрки;
Наглядова рада може делегувати свої повноваження (крiм тих, що належать до її виключної
компетенцiї) Правлiнню, якщо iнше прямо не встановлено чинним законодавством України або
Статутом.
Наглядова рада має право отримувати будь-яку iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. Голова
Наглядової ради може викликати на засiдання ради членiв Правлiння, керiвникiв структурних
пiдроздiлiв Товариства та членiв Ревiзiйної комiсiї для їх заслуховування та надання пояснень.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не виплачувалась. Протягом звiтного перiоду
посадова особа не переобиралась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 14 рокiв. Перелiк попереднiх посад якi особа
обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: пенсiонерка. На даний час перебуває на пенсiї.

1) Посада Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гребенюк Микола Григорович
3) Рік народження 1946
4) Освіта середня
5) Стаж роботи (років)
41
6) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ВАТ агрофiрма "Нива", тракторист
7) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.12.2011, обрано на 3 роки, згiдно Статуту
8) Опис
Наглядова рада має такi повноваження: здiйснює контроль за фiнансово-господарською
дiяльнiстю Товариства (крiм питань здiйснення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства, що належать до компетенцiї Ревiзора), а також за виконанням Правлiнням рiшень
Загальних зборiв та Наглядової ради; розробляє плани стратегiчного розвитку, плани розподiлу
прибутку та пропозицiї з питань дiяльностi Товариства, якi подає на затвердження загальних

зборiв. А також затверджує вiдповiднi бюджети доходiв та видаткiв; розглядає та затверджує
звiти, якi подаються Правлiнням, i встановлює перiодичнiсть подання таких звiтiв; розглядає та
затверджує звiти, якi подаються Ревiзором, i встановлює перiодичнiсть подання таких звiтiв;
визначає загальнi вимоги до органiзацiйної структури Товариства; розглядає та затверджує
внутрiшнi Положення Товариства, за винятком Регламенту Загальних зборiв, Положень про
Наглядову раду, про Правлiння та про Ревiзора, якi пiдлягають затвердженню Загальними
зборами; готує або погоджує проекти Загальних зборiв; рекомендує Загальними зборам розмiр,
умови та порядок збiльшення або зменшення статутного капiталу Товариства; рекомендує
Загальним зборам порядок розподiлу прибутку; затверджує за поданням Правлiння тарифи на
послуги Товариства; виступає iнiцiатором проведення Ревiзором позачергових ревiзiй, а також
аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у рамках бюджету,
затвердженого Загальними зборами; погоджує за поданням Правлiння умови оплати працi
керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; затверджує за поданням Правлiння перелiк
документiв, якi мiстять конфiденцiйну iнформацiю або становлять комерцiйну таємницю, та
порядок доступу до них; створює робочi групи, залучає експертiв та консультантiв для
пiдготовки, аналiзу та вирiшення окремих питань, що стосуються дiяльностi Товариства, у
рамках бюджету, затвердженого Загальними зборами; готує та вносить на розгляд Загальних
зборiв рiшення про притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння
товариства. Якщо до вiдповiдальностi притягується член Наглядової ради. То при пiдготовцi та
прийняттi рiшення про внесення на розгляд Загальних зборiв питання про притягнення його до
вiдповiдальностi участi в голосуваннi не бере; розглядає та подає на затвердження Загальних
зборiв проект рiшення про анулювання цiнних паперiв, випущених Товариством; розглядає
випадки порушення прав акцiонерiв Товариства, вживає заходiв щодо усунення цих порушень;
затверджує форму i текст бюлетенiв для голосування на Загальних зборах; затверджує плани
роботи служби внутрiшнього аудиту та розглядає звiти про їх виконання, надає доручення на
проведення позапланових цiльових перевiрок; визначає кiлькiсний склад Правлiння,
з
урахуванням вимог Статуту; розглядає питання щодо задоволення чи вiдхилення пропозицiй
акцiонерiв щодо проведення позачергової аудиторської перевiрки;
Наглядова рада може делегувати свої повноваження (крiм тих, що належать до її виключної
компетенцiї) Правлiнню, якщо iнше прямо не встановлено чинним законодавством України або
Статутом.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не виплачувалась. Протягом звiтного перiоду
посадова особа не переобиралась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи -41 рiк Перелiк попереднiх посад якi особа
обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: ПрАТ агрофiрма "Нива" тракторист. На даний час
перебуває на пенсiї.

1) Посада Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шпакович Степан Тимофiйович
3) Рік народження 1937
4) Освіта
середня
5) Стаж роботи (років) 45
6) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ВАТ "Житомирський комерцiйний центр громадського харчування", охоронець
7) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.12.2011, обрано на 3 роки, згiдно Статуту
8) Опис
Наглядова рада має такi повноваження: здiйснює контроль за фiнансово-господарською
дiяльнiстю Товариства (крiм питань здiйснення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi

Товариства, що належать до компетенцiї Ревiзора), а також за виконанням Правлiнням рiшень
Загальних зборiв та Наглядової ради; розробляє плани стратегiчного розвитку, плани розподiлу
прибутку та пропозицiї з питань дiяльностi Товариства, якi подає на затвердження загальних
зборiв. А також затверджує вiдповiднi бюджети доходiв та видаткiв; розглядає та затверджує
звiти, якi подаються Правлiнням, i встановлює перiодичнiсть подання таких звiтiв; розглядає та
затверджує звiти, якi подаються Ревiзором, i встановлює перiодичнiсть подання таких звiтiв;
визначає загальнi вимоги до органiзацiйної структури Товариства; розглядає та затверджує
внутрiшнi Положення Товариства, за винятком Регламенту Загальних зборiв, Положень про
Наглядову раду, про Правлiння та про Ревiзора, якi пiдлягають затвердженню Загальними
зборами; готує або погоджує проекти Загальних зборiв; рекомендує Загальними зборам розмiр,
умови та порядок збiльшення або зменшення статутного капiталу Товариства; рекомендує
Загальним зборам порядок розподiлу прибутку; затверджує за поданням Правлiння тарифи на
послуги Товариства; виступає iнiцiатором проведення Ревiзором позачергових ревiзiй, а також
аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у рамках бюджету,
затвердженого Загальними зборами; погоджує за поданням Правлiння умови оплати працi
керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; затверджує за поданням Правлiння перелiк
документiв, якi мiстять конфiденцiйну iнформацiю або становлять комерцiйну таємницю, та
порядок доступу до них; створює робочi групи, залучає експертiв та консультантiв для
пiдготовки, аналiзу та вирiшення окремих питань, що стосуються дiяльностi Товариства, у
рамках бюджету, затвердженого Загальними зборами; готує та вносить на розгляд Загальних
зборiв рiшення про притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння
товариства. Якщо до вiдповiдальностi притягується член Наглядової ради. То при пiдготовцi та
прийняттi рiшення про внесення на розгляд Загальних зборiв питання про притягнення його до
вiдповiдальностi участi в голосуваннi не бере; розглядає та подає на затвердження Загальних
зборiв проект рiшення про анулювання цiнних паперiв, випущених Товариством; розглядає
випадки порушення прав акцiонерiв Товариства, вживає заходiв щодо усунення цих порушень;
затверджує форму i текст бюлетенiв для голосування на Загальних зборах; затверджує плани
роботи служби внутрiшнього аудиту та розглядає звiти про їх виконання, надає доручення на
проведення позапланових цiльових перевiрок; визначає кiлькiсний склад Правлiння,
з
урахуванням вимог Статуту; розглядає питання щодо задоволення чи вiдхилення пропозицiй
акцiонерiв щодо проведення позачергової аудиторської перевiрки;
Наглядова рада може делегувати свої повноваження (крiм тих, що належать до її виключної
компетенцiї) Правлiнню, якщо iнше прямо не встановлено чинним законодавством України або
Статутом.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не виплачувалась. Протягом звiтного перiоду
посадова особа не переобиралась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 45 рокiв. Перелiк попереднiх посад якi особа
обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: пенсiонер. На даний час перебуває на пенсiї.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

1
Голова правлiння
Член правлiння /
головний
бухгалтер
Член правлiння
Ревiзор
Голова Наглядової
ради
Член Наглядової
ради
Член Наглядової
ради

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи
2
Немудрий Iван
Миколайович
Бесараб Лiдiя
Сергiївна

Ідентифікаційний код
юридичної особи

3

Серпутько Микола
Васильович
Болтенко Василь
Дмитрович
Немудра Тетяна
Степанiвна
Гребенюк Микола
Григорович
Шпакович Степан
Тимофiйович
Усього

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

4
184 465

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

Прості на
пред’явни
ка

Привілейовані іменні

Привілейовані на
пред'явник
а

5
43,0469

6
184 465

7
0

8
0

9
0

0

0

0

0

0

0

60 758

14,1785

60 758

0

0

0

9 308

2,172

9 308

0

0

0

9 565

2,2321

9 565

0

0

0

9 308

2,172

9 308

0

0

0

9 308

2,172

9 308

0

0

0

282 712

65,9735

282 712

0

0

0

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

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи

Місцезнаходження

Кількість акцій
(шт.)

Кількість акцій
(шт.)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Немудрий Iван Миколайович
Серпутько Микола Васильович
Усього

184 465
60 758
245 223

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)
Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)
43,0469
14,1785
57,2254

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

Кількість за видами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
184 465
0
60 758
0
245 223
0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

чергові
X

позачергові
25.04.2017
75,81

Розглянувши питання порядку денного:
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних чергових загальних
зборiв.
2. Обрання лiчильної комiсiї.
3. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) за 2016 рiк.
4. Затвердження рiчного звiту за 2016 рiк.
5. Затвердження порядку розподiлу прибутку (збиткiв) Товариства за 2016 рiк.
6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу за 2016
рiк.
7. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) за
2016 рiк.
Вирiшили:
1 а) Головою загальних зборiв обрати Немудрого I.М.
б) секретарем загальних зборiв обрати Серпутька М.В.
в) встановити наступний регламент для доповiдачiв, виступаючих та вiдповiдей
на запитання:
- основна доповiдь - 10 хвилин;
- спiвдоповiдь - 5 хвилини;
- виступи в дебатах - 3 хвилини;
- вiдповiдi на запитання - 2 хвилини
2. лiчильну комiсiю обрати у наступному складi:
- Голова лiчильної комiсiї - Вечiр Н.В.
- члени лiчильної комiсiї
- Степурко О.С., Свисюк В.В.
3. Затвердити висновки Ревiзора Товариства за 2016 рiк.
4. Затвердити рiчний звiт за 2016 рiк.
5. Прибуток Товариства за 2016 рiк направити на покриття збиткiв Товариства
минулих рокiв.
6. Затвердити звiт Виконавчого органу та визнати роботу правлiння Товариства
за наслiдками розгляду звiту за 2016 рiк задовiльною.
7. Затвердити звiт Ревiзора Товариства та визнати роботу Ревiзора Товариства за
наслiдками розгляду звiту за 2016 рiк задовiльною.
Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було. Змiн у
перелiку питань порядку денного не було. Рiшення про проведення загальних
зборiв акцiонерiв було прийнято Наглядовою радою Товариства на пiдставi
чинного законодавства та Статуту Товариства. Порядок денний затверджений
Наглядовою радою Товариства. Всi питання оголошеного порядку денного були
розглянутi на загальних зборах акцiонерiв та по кожному з них були прийнятi
вiдповiднi рiшення. Позачерговi збори акцiонерiв у звiтному роцi не iнiцiювались
та не скликались.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
1
22.08.2001

Опис

22.08.2001

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
43/06/1/01

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

3
4
5
6
7
8
9
10
Житомирське
UA 0602771000 Акція проста Документар
0,25
428 520
107 130
100
територiальне
документарн
ні іменні
управлiння Державної
а іменна
комiсiї з цiнних
паперiв та фондового
ринку
В звiтному роцi Товариство цiннi папери не випускало, рiшення про їх випуск не приймало. Цiннi папери Емiтента на органiзацiйно
оформлених ринках не обертаються. Заяви для включення цiнних паперiв до лiстингу Емiтентом не надавались. Обiг цiнних паперiв Емiтента
здiйснюється лише на внутрiшньому ринку України. Iншi цiннi папери Товариством не випускались.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 43/06/1/01 дата реєстрацiї - 22.08.2001 року видане Житомирським територiальним управлiнням
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку втратило чиннiсть в зв'язку з дематерiалiзацiєю випуску та змiною найменування
Товариства.
43/06/1/01
Центральний
На 31.12.2013р. Акція проста Бездокумент
0,25
428 520
107 130
100
територiальний
не п
бездокумента арні іменні
департамент
рна іменна
Державної комiсiї з
цiнних паперiв та
фондового ринку
В звiтному роцi Товариство цiннi папери не випускало, рiшення про їх випуск не приймало. Цiннi папери Емiтента на органiзацiйно
оформлених ринках не обертаються. Заяви для включення цiнних паперiв до лiстингу Емiтентом не надавались. Обiг цiнних паперiв Емiтента
здiйснюється лише на внутрiшньому ринку України. Iншi цiннi папери Товариством не випускались.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 43/06/1/01 дата реєстрацiї - 22.08.2001 року видане Центральним територiальним департаментом
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, дата видачi - 30 липня 2012 року.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
67,3
61,1
64,5
58,8
1,2
0,7
1,6
1,6
0
0
0
0
0

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

Основні засоби,
всього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
67,3
61,1
64,5
58,8
1,2
0,7
1,6
1,6
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67,3
61,1
0
0
67,3
61,1
Первiсна вартiсть основних засобiв на 31.12.2017 року - 204.8 тис. грн.
Нарахований знос - 143,7 тис. грн. Нараховано амортизацiї за 2017 рiк 6,2 тис. грн. Ступiнь зносу ОЗ - 67,1 %. Ступiнь використання - 90%.
Основнi засоби пiдприємства розподiленi за групами ОЗ, вiдповiдно до
П(С)БО 7 Умови використання об'єктiв кожної групи ОЗ визначенi
законодавством України, внутрiшнiми положеннями пiдприємства та
технiчною документацiєю окремого об'єкта ОЗ. Кожна група основних
засобiв використовується за цiльовим призначенням виключно для
здiйснення господарської дiяльностi. Термiни використання 16-17
рокiв. Обмежень на використання майна немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
141
132,3
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
107,1
107,1
Скоригований статутний капітал
107,1
107,1
(тис.грн)
Вартiсть чистих активiв товариства, визначена вiдповiдно до Методичних рекомендацiй
Опис
щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням
ДКЦПФР вiд 17.11.04 р. № 485 (протокол засiдання Комiсiї вiд 17.11.04 р. № 40)
Висновок Вартiсть чистих активiв товариства становить на кiнець звiтного року 141,0 тис. грн. i
бiльше вiд розмiру статутного капiталу (107,1 тис. грн.), зафiксованого в установчих
документах. Це вiдповiдає вимогам п. 3 статтi 155 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

X
68,4
X
X
X
68,4
X
X
Станом на 31.12.2017 року розмiр зобов'язань та забезпечень є
реальним i складав 68,4 тис. грн., у тому числi:
Поточнi зобов'язання за розрахунками:
Доходи майбутнiх перiодiв - 1,6 тис. грн.
Iншi поточнi зобов'язання - 66,8 тис.грн.

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
2015
1
0
2
2016
1
0
3
2017
1
0
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше
(запишіть)
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
X
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше
(запишіть)
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так
Ні
Реорганізація
X
Додатковий випуск акцій
X
Унесення змін до статуту
X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
X
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
X
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
X
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
X
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
X
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
X
Інше
Позачерговi збори не скликались
(запишіть)

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування
(так/ні)? ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Наглядова рада
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є
власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити)

Ні
X
X
X

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається
причина їх непроведення:
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина
їх непроведення:
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:
членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів
членів наглядової ради - незалежних директорів
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками
акцій
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками
акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж
10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж
10 відсотками акцій

(осіб)
3
3
0
2
0
3
0
0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так
Ні
Складу
X
Організації
X
Діяльності
X
Інше
(запишіть)
Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена
наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених
завдань

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради? 1

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)
Комiтети у складi Наглядової ради не створювались
Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:
Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні) ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X
Інше
(запишіть)

Ні
X
X
X

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 зі змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
X
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
X
строк або не було обрано нового члена
Інше
(запишіть)

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено
посаду ревізора
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 1
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?
Не
належит
Загальн
Виконав
ь до
і збори Наглядов
чий
компете
акціоне
а рада
орган
нції
рів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності
так
ні
ні
ні
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
так
ні
ні
ні
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови
так
так
ні
так
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
ні
так
так
ні
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
ні
ні
ні
так
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
так
так
ні
ні
виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск
так
так
ні
ні
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
так
так
ні
ні
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
ні
так
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує
ні
так
ні
ні
конфлікт інтересів
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?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)

Так
X
X
X

Ні

X
X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікуєт
ься у
пресі,
Документи
Інформаці
оприлюдн надаються
Копії
я
юється в
для
докумен розміщуєт
Інформація
загальнод ознайомлен
тів
ься на
розповсюджує
оступній
ня
надають
власній
ться на
інформаці безпосеред
ся на
інтернет-с
загальних
йній базі
ньо в
запит
торінці
зборах
даних
акціонерно акціонер акціонерн
НКЦПФР
му
а
ого
про ринок товаристві
товариства
цінних
паперів
Фінансова звітність,
так
так
так
так
так
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 10 відсотків
ні
так
так
так
так
та більше статутного
капіталу
Інформація про склад
органів управління
так
так
так
так
так
товариства
Статут та внутрішні
так
ні
так
так
так
документи
Протоколи загальних
зборів акціонерів після
ні
ні
так
так
так
їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
ні
ні
ні
так
ні
акціонерного
товариства
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (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
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
Інше
(запишіть)

Ні
X
X

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох
років? (так/ні) так
З якої причини було змінено аудитора?
Так
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше
(запишіть)

Ні
X
X
X

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ні
Ревізійна комісія (ревізор)
X
Наглядова рада
X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
X
Стороння компанія або сторонній консультант
X
Перевірки не проводились
X
Інше
(запишіть)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
X
відсотків голосів
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)

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
X
трьох років
Не визначились
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/ні) ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) ні
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс
принципiв, правил корпоративного управлiння Товариством не приймався
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його
оприлюднено: Кодекс принципiв, правил корпоративного управлiння Товариством не
приймався
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:
Кодекс принципiв, правил корпоративного управлiння Товариством не приймався
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XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Приватне пiдприємство
Найменування аудиторської фірми
аудиторська фiрма
(П.І.Б. аудитора - фізичної особи "Аудит-Ольга"
підприємця)
20425581
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
облікової картки платника податків фізичної особи)
10020 м. Житомир, проспект
Місцезнаходження аудиторської фірми,
Миру, 16
аудитора
номер: № 0482, дата видачі:
Номер та дата видачі свідоцтва про
26.01.2001
включення до Реєстру аудиторських
фірм та аудиторів, виданого
Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер,
дата видачі та строк дії свідоцтва про
внесення до Реєстру аудиторських
фірм, які можуть проводити
аудиторські перевірки професійних
учасників ринку цінних паперів
номер: № 0655, дата видачі:
Номер та дата видачі свідоцтва про
22.12.2016
відповідність системи контролю якості,
виданого Аудиторською палатою
України
з 01.01.2017 по 31.12.2017
Звітний період, за який проведено
аудит фінансової звітності
02 - із застереженням
Думка аудитора (01 - безумовно
позитивна; 02 - із застереженням; 03 негативна; 04 - відмова від
висловлення думки)
Пояснювальний параграф (у разі
наявності)
номер: № 15, дата: 19.04.2018
Номер та дата договору на проведення
аудиту
дата початку: 19.04.2018, дата
Дата початку та дата закінчення
закінчення: 26.04.2018
аудиту
26.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту)
6 930,00
Розмір винагороди за проведення
річного аудиту, грн

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва
КОДИ

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство агрофiрма
"Нива"
Житомирська область, Богунський р-н

Дата (рік, місяць,
число)

2018.01.01

за ЄДРПОУ

24706880

1810136300
Територія
за КОАТУУ
Організаційно-пра
Акціонерне товариство
230
вова форма
за КОПФГ
господарювання
Вирощування зернових культур (крім рису),
Вид економічної
01.11
за КВЕД
бобових культур і насіння олійних культур
діяльності
Середня кількість працівників, осіб: 2
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 10003, Житомирська обл., Богунський р-н, м. Житомир, вул. Войкова, буд. 3,
0412-22-36-56

1. Баланс
на 31.12.2017 p.
Форма №1-м

Актив

Код
рядка

1

2

I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
Довгострокові фінансові інвестиції
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси:
у тому числі готова продукція
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс

Код за ДКУД 1801006
На кінець
На початок
звітного
звітного року
періоду
3
4

1005
1010
1011
1012
1020
1030
1090
1095

18,7
67,3
204,8
(137,5)
0
0
0
86

18,7
61,1
204,8
(143,7)
0
0
0
79,8

1100
1103
1110
1125
1135
1136
1155
1160
1165
1170
1190
1195

117,1
100,5
0
8,1
0,3
0
0,4
0
2,3
59,2
0
187,4

129,1
102,1
0
0
0,3
0
0
0
0,2
0
0
129,6

1200

0

0

1300

273,4

209,4

Пасив
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування
та забезпечення
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими
зобов'язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом III
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Баланс

Код
рядка

На початок
звітного року

2

3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1410
1415
1420
1425
1495

107,1
80,3
0
-55,1
(0)
132,3

107,1
80,3
0
-46,4
(0)
141

1595

0

0

1600

0

0

1610

0

0

1615
1620
1621
1625
1630
1665
1690
1695

0
9,5
0
0,4
2,2
1,6
127,4
141,1

0
0
0
0
0
1,6
66,8
68,4

1700

0

0

1900

273,4

209,4

2. Звіт про фінансові результати
за 2017 р.
Форма №2-м

Код
рядка

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Інші операційні доходи
Інші доходи
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Інші операційні витрати
Інші витрати
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)
Податок на прибуток
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)
Керівник

Немудрий I.М.

Головний бухгалтер

Бесараб Л.С.

2

Код за ДКУД 1801007
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

195,1

120,7

2120
2240
2280
2050
2180
2270
2285
2290
2300
2350

0
0
195,1
(77,6)
(108,8)
(0)
(186,4)
8,7
(0)
8,7

0
0
120,7
(49,2)
(69,5)
(0,6)
(119,3)
1,4
(0)
1,4

