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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Агрохiмцентр"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
23497084
4. Місцезнаходження
м. Київ , Днiпровський, 02090, м. Київ, вул. Лобачевського, 23/4-б
5. Міжміський код, телефон та факс
044 574-29-06 044 296-16-57
6. Електронна поштова адреса
office@agrokhimcentre.com.ua

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

27.04.2018
(дата)

2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi НКЦПФР № 70

27.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://aghrokhimcentr.ua в мережі Інтернет 27.04.2018
(адреса сторінки)
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(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

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

X

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

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

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)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів

X

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
X
протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
2

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

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
34. Примітки
Приватне акцiонерне товариство "Агрохiмцентр" не належить до будь-яких об"єднань
пiдприємств. Товариство не користується рейтинговими агенцiями. У звiтному перiодi
товариством подавалось особлива iнформацiя:
Вiдомостi щодо прийняття рiщення про виплату дивiдендiв акцiонерам овариства
Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй,
Вiдомостi щодо попереднього надана згоди на вчинення значних правочинiв.
Вiдомостi про змiну складу посадових осiб товариства.
Приватне такцiонерне товариство "Агрохiмцентр" не є фiнансовою установою, тому Звiт про
корпоратине управлiння не заповнювався.
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III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Агрохiмцентр"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
серiя АОО №776479
3. Дата проведення державної реєстрації
25.04.1996
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
1804500.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0.00
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0.00
8. Середня кількість працівників (осіб)
61
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
46.75 Оптова торгiвля хiмiчними продуктами
46.21 Оптова торгiвля зерном, насiнням, кормами
46.36 оптова торгiвля цукром.
10. Органи управління підприємства
Загальнi збори приватного акцiонерного товариства "Агрохiмцентр"є вищими органом управлiння
товариством. Рiчнi загальнi збори товариства проводяться щорiчно не пiзнiше 30 квiтня року,
наступного за звiтним. Наглядова рада товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв
товариства, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Наглядова рада товариства
складається з 5 членiв i обирається загальними зборами товариства шляхом голосування на 3 роки.
Виконавчий орган товариства - правлiння - здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства.
Складається з 5 членiв i обирається загальними зборами шляхом голосування на 5 рокiв. Ревiзор
товариства проводить перевiрки господарсько-фiнансової дiяльностi товариства i обирається
загальними зборами шляхом голосування на 5 рокiв.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
АТ "Райффайзен Банк Аваль"
2) МФО банку
380805
3) поточний рахунок
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26000440884
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
АТ "Райффайзен Банк Аваль"
5) МФО банку
380805
6) поточний рахунок
2600244088284
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний
орган, що
видав

Дата
закінчення дії
ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

Мiнiстерство
аграрної
полiтики
України

Необмежена

серiя АВ №
Оптова, роздрiбна торгiвля пестицидами та агрохiмiкатами
25.08.2010
564017

Опис

Термiн дiї лiцензiї необмежений. Даний вид дiяльностi є
основним видом дiяльностi товариства. Товариство
планує i в подальшому займатися цим видом дiяльностi

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи
засновника та/або учасника

Ідентифікаційний код
юридичної особи
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

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

РВ ФДМ України по м. Києву. На
даний час засновник акцiями
товариства не володiє.Частка
державної власностi в СК
товариства вiдсутня.

немає

01001Україна м. Київ
бульвар Шевченка, 41

0.00

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

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

немає

0.00
0.00

Усього

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада*
Голова правлiння
5

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Педос Анатолiй Iванович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1948
5) освіта**
вища, Бiлоцеркiвський СГI, ф-т агрономiчний
6) стаж роботи (років)**
47
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник голови правлiння, начальник департаменту мiнеральних добрив ПрАТ "Агрохiмцентр"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.12.2017 Термiном на 5 рокiв з 21.12.2017 року по 20.12.2022 року включно.
9) Опис
Повноваження згiдно статуту товариства. Статутом товариства головi правлiння встановленi
умови оплати працi згiдно штатного розпису. Виплата винагород передбачена положенням про
оплату працi та премiювання працiвникiв товариства. Обраний головою правлiння позачерговими
загальними зборами термiном на 5 рокiв з 21.12.2017 року по 20.12.2022 року включно.(Протокол
№2 позачергових загальних зборiв вiд 20.12.2017 р. Акцiонер товариства. Особа судимостей не
має. Адмiнiстративних штрафiв за корисливi та посадовi злочини не має. За сумiстництвом не
працює. Особа не надавала згоди на розкриття iнформацiї стосовно паспортних даних.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
член правлiння, начальник департаменту мiнеральних добрив
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лобода Олег Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1962
5) освіта**
вища,Київський iнж-будiвельн iн-т, ф-т промислового будiвництва
6) стаж роботи (років)**
33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова правлiння ПрАТ "Агрохiмцентр"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.12.2017 термiном на 5 рокiв по 20.12.2022 р. включно
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9) Опис
Ррiшенням позачергових загальних зборiв товариства було припинення повноваження головм
правлiння Лободи Олега Миколайовича з 21.12.2017 року.(Протокол №2 позачергових загальних
зборiв вiд 20.12.2017 року. Рiшенням позачергових загальних зборiв вiд 20.12.2017 року Лободу
Олега Миколпйовича було обрано членом правлiння товариства.Повноваження згiдно статуту
товариства. Статутом товариства членам правлiння встановленi умови оплати працi згiдно
штатного розпису. Виплата винагород передбачена положенням про оплату працi та премiювання
працiвникiв
товариства.
Обраний членом правлiння позачерговими загальними зборами термiном на 5 рокiв по 20.12.2022
року включно. Особа судимостей не має. Акцiонер товариства. Адмiнiстративних штрафiв за
корисливi та посадовi злочини не має. За сумiстництвом не працює. Особа не надавала згоди на
розкриття iнформацiї стосовно паспортних даних
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
член правлiння, начальник департаменту ЗЗР
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Новицький Микола Михайлович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1959
5) освіта**
вища, УСГА, ф-т захисту рослин
6) стаж роботи (років)**
36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
заступник начальника департаменту ЗЗР
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.12.2017 термiном на 5 рокiв ло 20.12.2022 року включно
9) Опис
Повноваження згiдно статуту товариства. Статутом товариства членам правлiння встановленi
умови оплати працi згiдно штатного розпису. Виплата винагород передбачена положенням про
оплату
працi
та
премiювання
працiвникiв
товариства.
Обраний
членом
правлiння позачерговими загальними зборами термiном на 5 рокiв з 21.12.2017 року по 20.12.2022
року включно.(Протокол №2 позачергових загальних зборiв вiд 20.12.2017 р. Особа судимостей не
має. Адмiнiстративних штрафiв за корисливi та посадовi злочини не має. За сумiстництвом не
працює. Особа не надавала згоди на розкриття iнформацiї стосовно паспортних даних
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером,
представником
акціонера,
представником
групи
акціонерів,
незалежним
директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
член правлiння, заступник начальника департаменту насiння
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2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Оборський Володимир Михайлович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1976
5) освіта**
вища, Рiвненський економiко-гуманiтарний i-т
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
менеджер зi збуту департаменту ЗЗР та насiння ПрАТ "Агрохiмцентр"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.12.2017 термiном на 5 рокiв по 20.12.2022 року включно
9) Опис
Повноваження згiдно статуту товариства. Статутом товариства членам правлiння встановленi
умови оплати працi згiдно штатного розпису. Виплата винагород передбачена положенням про
оплату
працi
та
премiювання
працiвникiв
товариства
Обраний
членом
правлiння позачерговими загальними зборами термiном на 5 рокiв з 21.12.2017 року по 20.12.2022
року включно.(Протокол №2 позачергових загальних зборiв вiд 20.12.2017 р. Особа судимостей не
має. Адмiнiстративних штрафiв за корисливi та посадовi злочини не має. За сумiстництвом не
працює. Особа не надавала згоди на розкриття iнформацiї стосовно паспортних даних
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером,
представником
акціонера,
представником
групи
акціонерів,
незалежним
директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
член правлiння, начальник бази агрохiмiкатiв
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Барченко Сергiй Федорович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1964
5) освіта**
вища.УСГА, ф-т агрономiчний
6) стаж роботи (років)**
38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор ТОВ "Агрохiмiк"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.12.2017 термiном на 5 рокiв по 20.12.2022 року включно
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9) Опис
Повноваження згiдно статуту товариства. Статутом товариства членам правлiння встановленi
умови оплати працi згiдно штатного розпису. Виплата винагород передбачена положенням про
оплату
працi
та
премiювання
працiвникiв
товариства
Обраний
членом
правлiння позачерговими загальними зборами термiном на 5 рокiв з 21.12.2017 року по 20.12.2022
року включно.(Протокол №2 позачергових загальних зборiв вiд 20.12.2017 р. Особа судимостей не
має. Адмiнiстративних штрафiв за корисливi та посадовi злочини не має. За сумiстництвом не
працює. Особа не надавала згоди на розкриття iнформацiї стосовно паспортних даних
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером,
представником
акціонера,
представником
групи
акціонерів,
незалежним
директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бойко Микола Петрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1949
5) освіта**
вища, Бiлоцеркiвський СГI, ф-т агрономiчний
6) стаж роботи (років)**
46
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Перший заступник голови правлiння ПАТ "Агрохiмцентр"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
04.03.2016 термiном на 3 роки по 04.03.2019 року включно
9) Опис
Повноваження згiдно статуту товариства. Статутом товариства головi наглядової ради встановленi
умови оплати працi згiдно штатного розпису. Виплата винагород передбачена положенням про
оплату працi та премiювання працiвникiв товариства. Обраний головою наглядової ради
загальними зборами термiном на 3 роки по 04.03.2019 року включно. Особа судимостей не має.
Акцiонер товариства. Адмiнiстративних штрафiв за корисливi та посадовi злочини не має. За
сумiстництвом не працює. Особа не надавала згоди на розкриття iнформацiї стосовно паспортних
даних.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером,
представником
акціонера,
представником
групи
акціонерів,
незалежним
директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лобода Микола Васильович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
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4) рік народження**
1937
5) освіта**
вища, Харкiвський СГI, ф-т економiчний
6) стаж роботи (років)**
55
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова наглядової ради ПАТ "Агрохiмцентр"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
04.03.2016 термiном на 3 роки по 04.03.2019 року.
9) Опис
Повноваження згiдно статуту товариства. Статутом товариства членам наглядової ради товариства
встановленi умови оплати працi згiдно штатного розпису. Виплата винагород передбачена
положенням про оплату працi та премiювання працiвникiв товариства.. Обраний членом
наглядової ради товариства загальними зборами термiном на 3 роки по 04.03.2019 року включно.
Акцiонер товариства. Особа судимостей не має. Адмiнiстративних штрафiв за корисливi та
посадовi злочини не має. За сумiстництвом не працює. Особа не надавала згоди на розкриття
iнформацiї стосовно паспортних даних.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером,
представником
акціонера,
представником
групи
акціонерів,
незалежним
директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
член правлiння, начальник сектору правового забезпечення
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кулiшов Валентин Митрофанович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1962
5) освіта**
вища, КДУ, ф-т юридичний
6) стаж роботи (років)**
33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник юридичного вiддiлу ПАТ "Агрохiмцентр"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
04.03.2016 термiном на 3 роки по 04.03.2019 року включно.
9) Опис
Повноваження згiдно статуту товариства. Статутом товариства членам наглядової ради товариства
встановленi умови оплати працi згiдно штатного розпису. Виплата винагород передбачена
положенням про оплату працi та премiювання працiвникiв товариства.. Обраний членом
10

наглядової ради товариства загальними зборами термiном на 3 роки по 04.03.2019 року включно.
Особа судимостей не має. Адмiнiстративних штрафiв за корисливi та посадовi злочини не має. За
сумiстництвом не працює. Особа не надавала згоди на розкриття iнформацiї стосовно паспортних
даних.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером,
представником
акціонера,
представником
групи
акціонерів,
незалежним
директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
член наглядової ради, начальник департаменту насiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Стирський Олександр Андрiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1977
5) освіта**
вища, КДУ, ф-т бiологiчний
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник начальника департаменту ЗЗР ПАТ "Агрохiмцентр"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
04.03.2016 термiном на 3 роки по 04.03.2019 року включно.
9) Опис
Повноваження згiдно статуту товариства. Статутом товариства членам наглядової ради товариства
встановленi умови оплати працi згiдно штатного розпису. Виплата винагород передбачена
положенням про оплату працi та премiювання працiвникiв товариства.. Обраний членом
наглядової ради товариства загальними зборами термiном на 3 роки по 04.03.2019 року включно.
Акцiонер товариства. Особа судимостей не має. Адмiнiстративних штрафiв за корисливi та
посадовi злочини не має. За сумiстництвом не працює. Особа не надавала згоди на розкриття
iнформацiї стосовно паспортних даних.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером,
представником
акціонера,
представником
групи
акціонерів,
незалежним
директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
член наглядової ради, секрктар корпоративний
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Козак Iрина Федорiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1948
5) освіта**
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вища, УСГА, ф-т агрохiмiчний
6) стаж роботи (років)**
47
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Агрохiмцентр", головний спецiалiст
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
04.03.2016 термiном на 3 роки по 04.03.2019 року включно
9) Опис
Повноваження згiдно статуту товариства. Статутом товариства членам наглядової ради товариства
встановленi умови оплати працi згiдно штатного розпису. Виплата винагород передбачена
положенням про оплату працi та премiювання працiвникiв товариства.. Обраний членом
наглядової ради товариства загальними зборами термiном на 3 роки по 04.03.2019 року включно.
Акцiонер товариства. Особа судимостей не має. Адмiнiстративних штрафiв за корисливi та
посадовi злочини не має. За сумiстництвом не працює. Особа не надавала згоди на розкриття
iнформацiї стосовно паспортних даних.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером,
представником
акціонера,
представником
групи
акціонерів,
незалежним
директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
ревiзор, головний спецiалiст
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Меренда Ярослав Михайлович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1971
5) освіта**
вища, КIНГ, ф-т аграрного менеджменту
6) стаж роботи (років)**
24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Агрохiмцентр", головний економiст
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
06.03.2015 термiном на 5 рокiв по 05.03.2020 р. включно
9) Опис
Повноваження згiдно статуту товариства. Статутом товариства ревiзору встановлено умови
оплати працi згiдно штатного розпису. Виплата винагород передбачена положенням про оплату
працi та премiювання працiвникiв товариства. Обраний ревiзором загальними зборами термiном
на 5 рокiв по 05.03.2020 року включно. Акцiонер товариства . Особа судимостей не має.
Адмiнiстративних штрафiв за корисливi та посадовi злочини не має. За сумiстництвом не працює.
Особа не надавала згоди на розкриття iнформацiї стосовно паспортних даних.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером,
представником
акціонера,
представником
групи
акціонерів,
незалежним
директором.
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

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

Ідентифікаційний код
юридичної особи

Кількість
акцій (шт.)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані на
пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

голова
правлiння

Педос Анатолiй Iванович

1982232

27.462

1982232

0.000

0.000

0.000

член
правлiння

Лобода Олег Миколайович

2143593

29.698

2143593

0.000

0.000

0.000

член
правлiння

Новицький Микола
Михайлович

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

член
правлiння

Оборський Володимир
Михайлович

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

член
правлiння

Барченко Сергiй Федорович

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

голова
наглядової
ради

Бойко Микола Петрович

1989017

27.556

1989017

0.000

0.000

0.000

член
наглядової
ради

Лобода Микола Васильович

100000

1.385

100000

0.000

0.000

0.000

член
наглядової
ради

Кулiшов Валентин
Митрофанович

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

член
наглядової
ради

Стирський Олександр
Андрiйович

286

0.004

286

0.000

0.000

0.000

член
наглядової
ради

Козак Iрина Федорiвна

45071

0.624

45071

0.000

0.000

0.000

ревiзор

Меренда Ярослав Михайлович

858

0.012

858

0.000

0.000

0.000

6261057

86.742

6261057

0.000

0.000

0.000

Усього
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Кількість за видами акцій

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

Ідентифікаційний код
юридичної особи*

Кількість акцій
(штук)

Від загальної кількості акцій
(у відсотках)

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

Кількість акцій
(штук)

Від загальної кількості акцій
(у відсотках)

Фiзична особа 1

1982232

фiзична особа 2
фiзична особа 3

Місцезнаходження

Усього

Кількість за видами акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

Кількість за видами акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

27.462

1982232

0.000

1989017

27.556

1989017

0.000

2143593

29.698

2143593

0.000

6114842

84.717

6114842

0.000

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

чергові

позачергові

X

Дата
проведення

07.04.2017

Кворум
зборів**

Опис

92.58
07 квiтня 2017 року о 12.00 годинi вiдбулися черговi рiчнi загальнi збори акцiонерiв за
мiсцезнаходженням товариства (м. Київ, вул. Лобачевського,23/4-б, 1поверх, актова зала)
Дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у зборах – 03.04.2017 р.
Порядок
денний
1.
Вибори
лiчильної
комiсiї.
2. Звiт Правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть ПрАТ «Агрохiмцентр» за 2016 рiк та
напрямки
дiяльностi
на
2017
рiк.
3.
Звiт
Наглядової
ради.
4.
Звiт
Ревiзора.
5.
Затвердження
рiчного
звiту
та
балансу
за
2016
рiк.
6.Про виплату рiчних дивiдендiв за 2016 рiк. Визначення i затвердження способу отримання
дивiдендiв.
7.
Про
прибуток
товариства
за
2016
рiк.
8. Прийняття змiн до Статуту та внутрiшнiх Положень товариства шляхом викладення їх в новiй
редакцiї.
9. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятись товариством.
Пропозицiї
щодо
порядку
денного
не
подавались.
2.Пiсля
обговорення
другого
питання
порядку
денного
прийнято
рiшення:
Звiт правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть ПрАТ «Агрохiмцентр» за 2016 рiк та напрями
дiяльностi та кошторис витрат на 2017 рiк, з яким виступив Лобода О.М. – затвердити. Роботу
правлiння
ПрАТ
«Агрохiмцентр»
за
2016
рiк
визнати
задовiльною.
Головi правлiння приватного акцiонерного товариства, членам правлiння зосередити увагу на
виконаннi програми ПрАТ «Агрохiмцентр» на 2017 рiк, якi наглядова рада пропонує загальним
зборам
акцiонерiв
затвердити
як
програму
дiй
правлiнню
на
рiк.
А
саме:
забезпечити
товарообiг
в
сумi
125,3
млн.
гривень
(з
ПДВ);
напрацювати
валового
доходу
в
сумi
14,7
млн.
грн.;
- дотримуватися затвердженого кошторису витрат на господарську дiяльнiсть на рiвнi 13,4 млн. грн.;
- отримати чистого прибутку, що пiдлягає розподiлу, не менше 1,3 млн. грн. забезпечивши при цьому
прибуткову
дiяльнiсть
кожного
напрямку
роботи
товариства.
- виконувати умови Колективного договору мiж правлiнням та трудовим колективом товариства,
укладеними
на
2017
рiк;
розширити
мережу
менеджерiв
iз
збуту
в
регiонах;
- суттєво оновити та омолодити топ-менеджмент центрального апарату управлiння з метою
скорочення неефективних робочих мiсць до 20 вiдсоткiв починаючи з 2-го кварталу 2017 року ;
широко
застосовувати
засоби
комунiкацiї
щодо
реклами
нашої
дiяльностi
3.
Пiсля
обговорення
третього
питання
порядку
денного
прийнято
рiшення:
Звiт наглядової ради товариства «Агрохiмцентр» за 2016 рiк, з яким виступив Бойко М. П. –
затвердити.
Роботу
наглядової
ради
за
2016
рiк
визнати
задовiльною.
Наглядовiй радi всебiчно сприяти правлiнню товариства у виконаннi програмних завдань та напрямiв
дiяльностi на 2017 рiк, налагоджувати дiєвий контроль за ефективним використанням основних
засобiв, їх окупнiстю, фiнансово-господарськими результатами за звiтнi перiоди. Постiйно цiкавитися
соцiально-побутовими питаннями акцiонерiв, реагувати на вирiшення їх життєвих проблем.
4.Пiсля
обговорення
четвертого
питання
порядку
денного
прийнято
рiшення:
Звiт ревiзора , про його роботу за 2016 рiк, з яким виступив Меренда Ярослав Михайлович –
затвердити.
Роботу
ревiзора
за
2017
рiк
визнати
задовiльною.
Ревiзору приватного акцiонерного товариства «Агрохiмцентр» налагодити перевiрку фiнансовогосподарської дiяльностi пiдроздiлiв товариства. Особливу увагу звернути на дотримання кошторисiв
витрат
грошових
та
матерiальних
цiнностей.
5
Пiсля
обговорення
п"ятого
питання
порядку
денного
прийнято
рiшення:
Звiт про фiнансовi результати i баланс товариства за 2016 рiк, валюта якого за станом на 31 грудня
2016 року становить 44312,0 тис. грн., i пiдтвердженi ревiзором товариства, затвердити.
Головi правлiння, його першому заступнику, головному бухгалтеру, ревiзору товариства постiйно
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забезпечувати органiзацiю прибуткової дiяльностi товариства при належному бухгалтерському та
податковому облiку, особливу увагу звернути на налагодження чiткого облiку товаро-матерiальних
ресурсiв, рацiональне використання основних та обiгових коштiв, своєчасних розрахункiв з
бюджетом.
6.Пiсля
обговорення
шостого
питання
порядку
денного
прийнято
рiшення.
Рiшення:
1. Нарахувати акцiонерам дивiденди в сумi 375 400 гривень в розрахунку по 5,2 коп. на одну просту
iменну
акцiю
без
урахування
податку
на
прибуток.
2. Виплата дивiдендiв за 2016 рiк буде проводитись через депозитарну установу (Ощадбанк) у строк
не пiзнiше 1 липня 2017 року вiдповiдно до Перелiку акцiонерiв, якi мають право на отримання
дивiдендiв, станом на день проведення загальних зборiв акцiонерiв - 07 квiтня 2017 року.
7.Пiсля
обговорення
сьомого
питання
порядку
денного
прийнято
рiшення:
Збиток вiд господарської дiяльностi за 2016 рiк в сумi 1804,0 тис. грн. вiднести за рахунок
додаткового
капiталу.
8.Пiсля
обговорення
восьмого
питання
порядку
денного
прийнято
рiшення:
Внести змiни до Статуту товариства в частинi способу виплати дивiдендiв акцiонерам товариства.
Затвердити Статут в новiй редакцiї. Уповноважити голову правлiння Лободу Олега Миколайовича
пiдписати
нову
редакцiю
Статуту
та
забезпечити
його
державну
реєстрацiю.
Внести змiни до внутрiшнiх положень товариства шляхом викладення їх в новiй редакцiї.
9
Пiсля
обговорення
де"ятого
питання
прийнято
рiшення:
З метою реалiзацiї основних напрямiв дiяльностi товариства на 2017 – 2018 роки, на пiдставi роздiлу
13 Статуту товариства попередньо схвалити значнi правочини (якщо ринкова вартiсть майна або
послуг, що може бути предметом даних господарських правочинiв, перевищує 25 та 50 вiдсоткiв
вартостi активiв товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк), якi можуть вчинятися
товариством за рiшенням наглядової ради у ходi поточної господарської дiяльностi протягом не бiльш
як одного року з дати прийняття такого рiшення (з дня проведення цих Загальних зборiв), предметом
(характером) яких є: одержання товариством грошових коштiв (кредитiв/позик, прийняття грошових
зобов’язань), авалювання векселiв, овердрафтiв, факторингу, гарантiй, акредитивiв та/або одержання
будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг; передача майна (майнових прав) товариства в
заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв забезпечення виконання зобов’язань товариства;
договорiв вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу; депозитних договорiв; договорiв
лiзингу (оренди); договорiв поставки, купiвлi-продажу, надання послуг Товариством гранична
сукупна вартiсть яких не перевищує 30 (тридцять) мiльйонiв гривень за кожним укладеним
правочином
окремо.
Пiд значним правочином слiд також розумiти укладання додаткових угод (додаткiв) на зазначену
вище суму, до дiючих договорiв (угод/контрактiв), що були укладенi товариством.
Уповноважити голову правлiння товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих
загальних зборiв здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчинення (виконання) вiд iменi Товариства
правочинiв, вказаних вище, з правом пiдпису договорiв/додаткових угод/додаткiв/контрактiв та iнших
документiв, необхiдних для укладання цих правочинiв. Укладання кожного такого значного
правочину, повинно вiдбуватись за умови одержання попереднього дозволу наглядової ради
товариства у випадках, коли такий дозвiл вимагається згiдно Статуту товариства. Всi iншi умови цих
договорiв/додаткових угод/контрактiв та iнших документiв, необхiдних для укладання цих правочинiв
голова правлiння узгоджує самостiйно на власний розсуд. Кiлькiсть зазначених вище правочинiв, якi
будуть вчинятися протягом зазначеного перiоду, необмежена. Правочини, на вчинення яких надане
попереднє схвалення, вчиняються вiдповiдно до норм чинного законодавства та Статуту товариства.
Вид
загальних
зборів*

чергові

позачергові
X

Дата
проведення

20.12.2017

Кворум
зборів**

Опис

90.559
20 грудня 2017 року о 12.00 годинi вiдбулися позачерговi загальнi збори акцiонерiв товариства на
вимогу наглядової ради товариства ( Протокол № 5 вiд 14 листопада 2017 року ) Збори проведенi за
мiсцезнаходженням товариства. (м. Київ, вул. Лобачевського,23/4-б, 1поверх, актова зала)
Дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у зборах – 15.12.2017 р.
Голова наглядової ради Бойко М.П. запропонував на розгляд наступний порядок денний:
1.Обрання членiв лiчильної комiсiї
2.Затвердження регламенту, порядку проведення позачергових загальних зборiв та порядку
голосування.
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3.Обрання головуючого та секретаря позачергових загальних зборiв акцiонерiв.
4.Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв правлiння.
5. Обрання голови та членiв правлiння.
Голова наглядової ради повiдомив, що на вимогу акцiонера Лободи Олега Миколайовича, який
сукупно є власником 29,6979 % акцiй товариства, до порядку денного позачергових загальних зборiв
акцiонерiв внесено наступнi доповнення :
6.Про припинення приватного акцiонерного товариства «Агрохiмцентр» шляхом подiлу на акцiонернi
товариства-правонаступники.
7.Про обрання комiсiї з припинення (подiлу) приватного акцiонерного товариства «Агрохiмцентр»,
визначення її складу та надання їй повноважень щодо управлiння справами Товариства пiд час
припинення (подiлу).
8. Про затвердження умов та порядку припинення (подiлу).
9. Про затвердження оцiнки та умов викупу акцiй у акцiонерiв, якi зареєструвались для участi в зборах
та голосували проти рiшення про подiл Товариства.
10. Про затвердження порядку та умов обмiну акцiй на частки в статутному капiталi
правонаступникiв-акцiонерних товариств.
11. Про затвердження плану та порядку припинення шляхом подiлу Приватного акцiонерного
товариства «Агрохiмцентр» на акцiонернi товариства.
4.Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв правлiння.
Слухали голову наглядової ради Бойка М.П., який повiдомив акцiонерам про рiшення наглядової ради
товариства вiд 14 листопала 2017 року згiдно з яким Лобода Олег Миколайович був вiдсторонений вiд
виконання повноважень голови правлiння ПрАТ «Агрохiмцентр».
Причини такого рiшення були наступнi:
1.Збиткова дiяльнiсть товариства впродовж двох рокiв.
2.Вiдмова в наданнi iнформацiї акцiонерам про господарську дiяльнiсть товариства та недотримання
затвердженого кошторису витрат.
3.Не розкриття iнформацiї щодо дiяльностi з афiлiйованими особами.
4.Перешкоджання проведенню аудиторської перевiрки та її наслiдки.
У вiдповiдностi з ч. 3 ст. 61 Закону України «Про акцiонернi товариства» та п. 9.51 Статуту ПрАТ
Агрохiмцентр» наглядова рада прийняла рiшення скликати позачерговi загальнi збори акцiонерiв i
рекомендувати зборам достроково припинити повноваження голови та членiв правлiння через
неналежне виконання ними своїх повноважень та обрати новий склад правлiння та голову правлiння
Рiшення: Припинити повноваження голови правлiння Лободи Олега Миколайовича та членiв
правлiння Педоса Анатолiя Iвановича, Новицького Миколи Михайловича, Онищенка Леонiда
Миколайовича, Андреєвої Алли Олександрiвни 20 грудня 2017 року.
5.Обрання голови та членiв правлiння.
5.1Обрання голови правлiння.
Слухали голову наглядової ради Бойка М.П., який запропонував кандидатуру Педоса Анатолiя
Iвановича для обрання на посаду голови правлiння.
Iнших пропозицiй подано не було.
Пiсля пiдрахунку голосiв акцiонерiв головою приватного акцiонерного товариства «Агрохiмцентр»
обрано Педоса Анатолiя Iвановича Термiн повноважень новообраного голови правлiння – з 21 грудня
2017 р. по 20 грудня 2022 року включно
Рiшення прийнято.
5.2.Обрання членiв правлiння товариства
Наглядова рада товариства рекомендувала зборам обрати членами нового складу правлiння:
1.Лободу Олега Миколайовича.
2.Новицького Миколу Михайловича.
3.Онищенка Леонiда Миколайовича.
4.Оборського Володимира Михайловича.
Акцiонер Педос А.I., який володiє 27.46 вiдсотками статутного капiталу товариства, завчасно
запропонував додатково внести до списку рекомендованих до обрання осiб, кандидатуру Барченка
Сергiя Федоровича.
Голова зборiв: Таким чином, для обрання чотирьох членiв правлiння претендують 5 кандидатiв.
Рiшення за акцiонерами.
Пiсля пiдрахунку голосiв членами правлiння ПрАТ «Агрохiмцентр» обранi:
1.Лобода Олег Миколайович
2.Новицький Микола Михайлович
3.Оборський Володимир Михайлович
4.Барченко Сергiй Федорович
Термiн повноважень новообраних голови та членiв правлiння – з 21 грудня 2017 р. по 20 грудня 2022
року включно.
6. Про припинення Приватного акцiонерного товариства «Агрохiмцентр» шляхом подiлу на
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акцiонернi товариства-правонаступники.
Слухали Лободу Олега Миколайовича .
З метою зменшення адмiнiстративних витрат, пов’язаних з обслуговуванням такої органiзацiйноправової форми, як приватне акцiонерне товариство, покращення оперативностi управлiння,
оптимiзацiї господарських витрат та значного спрощення процедури прийняття Товариством
управлiнських рiшень, припинити Приватне акцiонерне товариство «Агрохiмцентр» шляхом подiлу на
два акцiонерних товариства-правонаступники, що будуть зареєстрованi вiдповiдно до Законодавства
України.
Рiшення не прийнято
Голова зборiв Бойко М.П.: У зв»язку з тим, що акцiонери не пiдтримали рiшення по шостому пункту
порядку денного вiдпала необхiднiсть у розглядi зборами 7-11 питань порядку денного
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
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VIII. Інформація про дивіденди
За результатами звітнього періоду

У звітному періоді

за простими акціями

за
привілейованими
акціями

за простими акціями

за
привілейованими
акціями

375400.00

0.00

476388.00

0.00

0.052

0.00

0.066

0.00

Сума
виплачених/перерахованих
дивідендів, грн.

375400.00

0.00

476388.00

0.00

Дата складання переліку
осіб, які мають право на
отримання дивідендів

07.04.2017

07.04.2017

04.03.2016

04.03.2016

Сума нарахованих
дивідендів, грн.
Нарахувані дивіденди на
одну акцію, грн.

Дата (дати) перерахування
дивідендів через
депозитарну систему із
зазначенням сум (грн)
перерахованих дивідендів
на відповідну дату

01.09.2017/275400.00грн

01.06.2016/476388.00грн

Дата (дати) перерахування/
відправлення дивідендів
безпосередньо акціонерам із
зазначенням сум (грн)
перерахованих/відправлених
дивідендів на відповідну
дату

Опис

У звiтному 2017 роцi загальнi збори товариства прийняли рiшення про виплату дивiдендiв
за 2016 рiк. (протокол загальниї зборiв № 1 вiд 07 квiтня 2017 року). Затверджено розмiр
дивiдендiв за 2016 рiк в сумi 375400.00 грн. в розрахунку по 0.052 грн. на одну просту
акцiю з урахуванням податкiв. Вiдповiдно до Закону України "Про депозитарну систему
України" направити кошти до НДУ для виплати дивiдендiв через депозитарну установу
ПАТ "Державний ощадний банк України" у строк, не пiзнiше 01.07.2016 року. Виплату
дивiдендiв проводити вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають право на одержання
дивiдендiв, складеному НДУ на 07 квiтня2017 року.
У роцi, що передував звiтному (2016 рiк)товариства прийняли рiшення про виплату
дивiдендiв за 2015 рiк. (протокол загальниї зборiв № 1 вiд 04 березня 2016 року).
Затверджено розмiр дивiдендiв за 2015 рiк в сумi 476388.00 грн. в розрахунку по 0.066
грн. на одну просту акцiю з урахуванням податкiв. Вiдповiдно до Закону України "Про
депозитарну систему України" кошти були направленi до НДУ для виплати дивiдендiв
через депозитарну установу ПАТ "Державний ощадний банк України" у строк, не пiзнiше
01.06.2015 року. Виплату дивiдендiв проводили вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi
мають право на одержання дивiдендiв, складеному НДУ на 04 березня 2016 року.
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IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна м. Київ Подiльський м. Київ Вул. Нижнiй Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ № 581322
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

0445910404

Факс

0445910404

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть

Опис

ПрАТ "Агрохiмцентр" користуєтья послугами ПАТ "НДУ " з
15.10.2010 року.

Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

00032129

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ Печерський м. Київ вул. Госпiтальна, 12-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей АЕ №286660
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.10.2013

Міжміський код та телефон

044 426 43 86

Факс

044 426 43 33

Вид діяльності

депозитарна дiялнiсть

Опис

Ведення реєстру ПрАТ "Агрохiмцентр" здiйснює зберiгач ПАТ
"Державний Ощадний банк України".ДОговiр № 686-Е про вiдкриття
рахункiв у ЦП вiд 18.07.2014 р.

Повне найменування юридичної особи або Приватне пiдприємство аудиторська фiрма "Верiф-Аудит"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Код за ЄДРПОУ

30681472

Місцезнаходження

33027 Україна Рівненська Рiвненський м. Рiвне вул Орлова, 36/32

Номер ліцензії або іншого документа на цей 4583
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

04.09.2013
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Міжміський код та телефон

000

Факс

000

Вид діяльності

Аудиторська дiяльнiсть

Опис

ПрАТ"Агрохiмцентр" змiнив зовнiшнього аудитра у зв"язку з тим, що
поперднiй аудитор втратив лiцензiю на цей вид дiяльностi.
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X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Номер
Дата
свідоцтва про
реєстрації
реєстрацію
випуску
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

23.12.2010

1089/1/10

ДКЦПФР

UA 4000105126

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

0.25

7218000

1804500

100.00

Опис

Додатковий випуск акцiй у звiтному перiодi товариством не проводився. В обiгу на органiзованому ринку простi iменнi акцiйї ПрАТ
"Агрохiмцентр" не перебували.До лiстингу бiржi не включенi.
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XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

3248

2694

0

0

3248

2694

будівлі та споруди

1640

1116

0

0

1640

1116

машини та
обладнання

477

651

0

0

477

651

транспортні
засоби

772

569

0

0

772

569

0

0

0

0

0

0

359

358

0

0

359

358

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

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна
нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

3248

2694

0

0

3248

2694

Найменування
основних засобів

земельні ділянки
інші

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис Облiк основних засобiв за звiтний перiод здiйснювався у вiдповiдностi до чинного законодавства
та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку (П(с)БО) 7 «Основнi засоби».
Залишкова вартiсть власних основних засобiв станом на 31.12.2017 р. дорiвнює 2694 тис. грн.
(первiсна вартiсть – 8196 тис. грн., знос – 5502тис. грн.).
Амортизацiя основних засобiв нараховується щомiсячно протягом строку їх корисного
використання з використанням прямолiнiйного методу. Мiнiмально допустимi строки амортизацiї
основних засобiв визначаються згiдно з пiдпунктом 138.3.3 пункту 138.3 статтi 138 Податкового
кодексу України.
Облiк малоцiнних необоротних матерiальних активiв ведеться на рахунку 112. Амортизацiя
нараховується в розмiрi 100% вiд їх вартостi при введеннi в експлуатацiю.
За звiтний перiод нарахована амортизацiя основних засобiв в сумi 807 тис. грн.
Ступiнь зносу основних засобiв – 67,1%. Ступiнь використання основних засобiв – 100%.
В звiтному перiодi Товариством придбанi новi основнi засоби на суму 374 тис. грн., виконанi
ремонти вартiсть яких збiльшила первiсну вартiсть основних засобiв на суму 129 тис. грн. Вибуття
основних засобiв в звiтному перiодi вiдбувалось за залишкової вартiстю на суму 250 тис. грн.
(первiсна вартiсть – 1392 тис. грн., знос – 1142 тис. грн.).
Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв становить 1055 тис. грн.
В звiтному перiодi переоцiнка основних засобiв не проводилась, iндексацiя основних засобiв не
здiйснювалась.
Всi основнi засоби є власнiстю Товариства. Є основнi засоби, якi оформленi в iпотеку (заставу).
Iнших обмежень на використання майна немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
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Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

23702

27061

Статутний капітал
(тис. грн.)

1805

1805

Скоригований
статутний капітал (тис.
грн)

1805

1805

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй
ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 Нацiонального положення
(стандарту) бухгалтерського облiку 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi»,
затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013 року №73.
Розрахункова вартiсть чистих активiв (23702 тис. грн.) бiльше скоригованого статутного
капiталу (1805 тис. грн.). Це вiдповiдає вимогам п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України.

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв (23702 тис. грн.) бiльше скоригованого статутного
капiталу (1805 тис. грн.). Це вiдповiдає вимогам п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України.

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів

Вартість
активів
Найменування Гранична емітента
Дата
уповноваженого сукупна
за даними
№
прийняття
органу, що
вартість
останньої
з/п
рішення
прийняв
правочинів
річної
рішення
(тис.грн) фінансової
звітності
(тис. грн)

1

1

2

3

Черговими
загальними
зборами
акцiонерiв вiд
07.04.2017 року
(протокол №1)
07.04.2017
прийнято
рiшення про
попереднє
надання згоди на
вчинення
значних
правочинiв,

4

30000

5

44312
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Співвідношення
граничної
сукупної
вартості
правочинів до
вартості
активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

Предмет
правочину

6

7

8

67.7

Черговими
загальними
зборами
акцiонерiв вiд
07.04.2017 року
(протокол №1)
прийнято
рiшення про
попереднє
надання згоди на
вчинення
значних
правочинiв, а
саме попередньо
надати згоду
Товариству
вчиняти значнi
правочини з
iншими
суб"єктами
господарювання
протягом не
бiльше одного

07.04.2017

Дата розміщення
особливої
Веб-сай
інформації в
на яко
загальнодоступній
ін
інформаційній
базі даних Комісії

www.ag

Вартість
активів
Найменування Гранична емітента
Дата
уповноваженого сукупна
за даними
№
прийняття
органу, що
вартість
останньої
з/п
рішення
прийняв
правочинів
річної
рішення
(тис.грн) фінансової
звітності
(тис. грн)

1

2

3

4

5

Співвідношення
граничної
сукупної
вартості
правочинів до
вартості
активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

Предмет
правочину

6

7
року з дати
прийняття такого
рiшення
граничною
сумарною
вартiстю, що не
перевищує 30000
тис.грн. або її
еквiвалент в
iноземнiй валютi
за офiцiйним
курсом
Нацiонального
банку України,
що дiятиме на
дату вчмнення
вiдповiдного
правочину.
Вказанi
правочини
стосуються :
одержання
Товариством
грошових коштiв
(кредитiв/позик,
прийняття
грошових
зобов’язань),
авалювання
векселiв,
овердрафтiв,
факторингу,
гарантiй,
акредитивiв
та/або одержання
будь-яких iнших
банкiвських
продуктiв/послуг;
передача майна
(майнових прав)
Товариства в
заставу/iпотеку
та/або укладання
iнших договорiв
забезпечення
виконання
зобов’язань
Товариства;

26

Дата розміщення
особливої
Веб-сай
інформації в
на яко
загальнодоступній
ін
інформаційній
базі даних Комісії

8

Вартість
активів
Найменування Гранична емітента
Дата
уповноваженого сукупна
за даними
№
прийняття
органу, що
вартість
останньої
з/п
рішення
прийняв
правочинів
річної
рішення
(тис.грн) фінансової
звітності
(тис. грн)

1

2

3

4

5

Співвідношення
граничної
сукупної
вартості
правочинів до
вартості
активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

Предмет
правочину

6

7

Дата розміщення
особливої
Веб-сай
інформації в
на яко
загальнодоступній
ін
інформаційній
базі даних Комісії

8

договорiв
вiдступлення
права вимоги
та/або
переведення
боргу;
депозитних
договорiв;
договорiв лiзингу
(оренди);
договорiв
поставки,
купiвлi-продажу,
надання послуг
Товариством
вiдповiдно до
умов, вiзначених
наглядовою
радою
товарисмства.
Опис:

Черговими загальними зборами акцiонерiв вiд 07.04.2017 року (протокол №1) прийнято рiшення про попереднє надання згоди
значних правочинiв, а саме попередньо надати згоду Товариству вчиняти значнi правочини з iншими суб"єктами господарюванн
бiльше одного року з дати прийняття такого рiшення граничною сумарною вартiстю, що не перевищує 30000 тис.грн. або її е
iноземнiй валютi за офiцiйним курсом Нацiонального банку України, що дiятиме на дату вчмнення вiдповiдного правочину. Вка
стосуються : одержання Товариством грошових коштiв (кредитiв/позик, прийняття грошових зобов’язань), авалювання векселiв
факторингу, гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг; передача майна (майно
Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв забезпечення виконання зобов’язань Товариства; договорiв вiдст
вимоги та/або переведення боргу; депозитних договорiв; договорiв лiзингу (оренди); договорiв поставки, купiвлi-продажу, над
Товариством вiдповiдно до умов, вiзначених наглядовою радою товарисмства.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 44312 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупн
правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 67.7%. Загальна кiльткiсть голо
складає 7155085шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвались для участi у зборах - 6682642 шт. Кiлькiсть голосуючих
проголосували "за" - 6682642шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" - 0 шт.
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XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
Дата
виникнення
події

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

Вид інформації

1

2

3

07.04.2017

07.04.2017

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів

07.04.2017

07.04.2017

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

31.08.2017

31.08.2017

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків
простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного
товариства)

20.12.2017

21.12.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ПП "Аудиторська фiрма Верiф-Аудит" Директораудитор Шамаєва Наталiя Анатолiївна

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

30681472
33027 м. Рiвне, вул Орлова, 36/32

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

4583 04.09.2013

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**

д/н

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

0443
30.01.2014

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***

із застереженням

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

д/н

Номер та дата договору на проведення аудиту

26/03-18
05.03.2018
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Дата початку та дата закінчення аудиту

05.03.2018
15.03.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

15.03.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

14000

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

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Приватне пiдприємство аудиторська фiрма "ВерiфАудит" Директор Шамаєва Наталiя Анатолiївна

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

30681472
33027 м. Рiвне, вул.Орлова, 36/32

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

4583 04.09.2013

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**

0000

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

0443
30.01.2014

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***

із застереженням

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

д/н

Номер та дата договору на проведення аудиту

26/03-18
26.03.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту

26.03.2018
11.04.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

11.04.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

14000

Текст аудиторського висновку (звіту)
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ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО
АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ВЕРIФ-АУДИТ"
свiдоцтво про внесення в Реєстр суб”єктiв аудиторської дiяльностi № 4583 видане 04.09.2013 р. Аудиторською Палатою України ,свiдоцтво про вiдповiднiсть системи
контролю якостi № 0443, затверджено рiшенням АПУ№288/4 вiд 30.01.2014 р.
Звiт незалежного аудитора
щодо фiнансової звiтностi
Приватного акцiонерного товариства
«АГРОХIМЦЕНТР» за 2017 рiк
Аудиторський звiт призначається уповноваженим особам, якi надiленi найвищими повноваженнями ПрАТ «АГРОХIМЦЕНТР» i може бути викорис¬таний для подання до
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом.
I. ЗВIТ ЩОДО АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI.
Думка iз застереженням
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПрАТ « АГРОХIМЦЕНТР» за 2017 рiк, яка включає Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31 грудня 2017 р., Звiт про фiнансовi
результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2017 рiк, Звiт про рух грошових коштiв за 2017 рiк, Звiт про власний капiтал за 2017 рiк, Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за
2017 рiк. На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в роздiлi «Основа для думки iз застереженням» нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, складена
в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, прийнятих в Українi.
Основа для думки iз застереженням
Аудитор не змiг отримати прийнятнi аудиторськi докази в достатньому обсязi щодо «Iншої дебiторської заборгованостi», оскiльки Товариством не створений резерв
сумнiвних боргiв у сумi 2292,5 тис. грн. на заборгованiсть ПАТ «Брокбiзнесбанк», який являється банкрутом i його дiяльнiсть в стадiї припинення ще з 2014 року. Не
створений резерв сумнiвних боргiв iншої дебiторської заборгованостi привiв до викривлення активiв та пасивiв балансу: зменшення «Iншої дебiторської заборгованостi» на
суму 2292,5 тис. грн. та зменшення «Нерозподiленого прибутку (непокритого збитку)» на суму 2292,5 тис. грн.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, рiк видання 2015, що
затвердженi для обов’язкового застосування при виконаннi завдань в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської падати України (далi – АПУ) № 344 вiд
04.05.2017 р. Нашу вiдповiдальнiсть вiдповiдно до цих стандартiв додатково викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту.
Ми є незалежними по вiдношенню до ПрАТ «АГРОХIМЦЕНТР» та дотримувались iнших етичних вимог, викладених у Кодексi етики професiйних бухгалтерiв,
затверджених Радою з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесностi, об’єктивностi, професiйної
компетентностi та належної ретельностi, конфiденцiйностi та професiйної поведiнки.
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, прийнятих в Українi, та за
таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих
викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Пiдприємства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi,
розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для
бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив
цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Пiдприємства.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск
звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обґрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди
виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в
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сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
• iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у
вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення
суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски,
неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
• отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення
думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю ;
• оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
• доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на
основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї
продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до
вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на
аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй
основi.
• оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що
покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати,
включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi
стосунки й iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних
заходiв.
II. ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХАКТIВ.
Про власний капiтал.
Структура та призначення власного капiталу вiдповiдає загальним вимогам законодавства України про господарськi товариства, а його облiк вiдповiдає iнструкцiям та
положенням, що мiстять вимоги до облiку власного капiталу.
Структура, розмiр, призначення власного капiталу визначенi пiдприємством об’єктивно та адекватно.
Формування та сплата статутного капiталу.
Статутний капiтал зареєстрований в розмiрi 1 804 500,00 (один мiльйон вiсiмсот чотири тисячi п’ятсот гривень 00 копiйок) гривень, який подiлено на 7 128 000 (сiм
мiльйонiв сто двадцять вiсiм тисяч) штук простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 (двадцять пять копiйок ) гривня кожна, вiдповiдає установчим документам
(редакцiя статуту код реєстрацiї 221658046449 Протокол загальних зборiв акцiонерiв №1 вiд 07.04.2017року).
Станом на 31.12.2017 року статутний капiтал сплачений на 100 %.
Резервний капiтал станом на 31.12.2017 року становить 943 тис. грн.
Додатковий капiтал станом на 31.12.2017 року становить 12039 тис. грн.
Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2017 року становить 8 915 тис. грн.
Про вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства.
З метою виконання положень статтi 155 Цивiльного кодексу України «Статутний капiтал Акцiонерного товариства» проведене порiвняння вартостi чистих активiв з
розмiром Статутного капiталу, у результатi чого встановлене, що чистi активи на 31.12.2017 року 23702 тис. грн. та перевищують Статутний капiтал пiдприємства, який
становить 1805 тис. грн., що вiдповiдає дiючому законодавству, а саме:
Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента:
Найменування За звiтний перiод За попереднiй перiод
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показника (тис. грн.) (тис. грн.)
Розрахункова вартiсть чистих активiв 23702 27061
Статутний капiтал 1805 1805
Скоригований статутний капiтал 1805 1805
Опис: Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення
вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. № 485.
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 21897 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю
чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 21897 тис. грн.
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 25256 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю
чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 25256 тис. грн.
Висновок. Вартiсть чистих активiв даного акцiонерного товариства бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.
Про виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства станом на 31.12.2016 р.) вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства».
ПрАТ « АГРОХIМЦЕНТР»в 2017 роцi мало виконання значних правочинiв (квалiфiкованих згiдно ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства»).
Аудиторською перевiркою дотримання ПрАТ «АГРОХIМЦЕНТР» вимог законодавства вiдносно значних правочинiв встановлено:
• Вартiсть активiв на 31.12.2016 р. становить 44312 тис.грн.
• Сума мiнiмального правочину, яка пiдлягала аудиторським процедурам становить: 4431,2 тис.грн.
На пiдставi наданих документiв щодо виконання значних правочинiв, ми можемо зробити висновок, що ПрАТ «АГРОХIМЦЕНТР» в звiтному перiодi дотримувалось вимог
законодавства про виконання значних правочинiв.
Про стан корпоративного управлiння, внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства».
Станом на 31.12.2017 р. акцiями Товариства володiють фiзичнi особи-акцiонери та одна юридична особа.
Формування складу органiв корпоративного управлiння ПрАТ «АГРОХIМЦЕНТР» здiйснюється вiдповiдно до роздiлу 8 Статуту.
Корпоративне управлiння здiйснюється у вiдповiдностi до Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 р. №514-VI. В Товариствi посада внутрiшнього
аудитора (служба внутрiшнього аудиту) не передбачена. Система внутрiшнього контролю в Товариствi покладена на ревiзора. Кодексу корпоративного управлiння
Товариство не приймало.
Органи управлiння ПрАТ «АГРОХIМЦЕНТР», за положеннями статутних документiв, представленi:
- загальними зборами акцiонерiв (вищий орган управлiння);
- Правлiння та Наглядова Рада.
Зазначенi органи управлiння ПрАТ «АГРОХIМЦЕНТР» дiють згiдно з нормами чинного законодавства України та на пiдставi вiдповiдним чином затверджених Положень
щодо кожного органу управлiння у спосiб, передбачений Статутом ПрАТ «АГРОХIМЦЕНТР».
Посадовi особи ПрАТ «АГРОХIМЦЕНТР», що вiдповiдальнi за пiдготовку та представлення фiнансової звiтностi:
- керiвник –Голова Правлiння – Педос Анатолiй Iванович;
- головний бухгалтер –Андреєва Алла Олександрiвна.
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту, вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi
товариства» можна зробити висновок, що прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у Товариствi, в цiлому, вiдповiдає вимогам Закону України «Про
акцiонернi товариства» та вимогам Статуту.
Про наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж попередньою фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв
та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.
Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту,
та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА № 720.
Аудитор не отримав достатнi та прийнятнi аудиторськi докази вiдносно того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена у зв’язку з iнформацiєю, що розкривається
емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї.
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На пiдставi наданих документiв ПрАТ «АГРОХIМЦЕНТР» протягом звiтного перiоду вiдбувались подiї, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента й
привести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв i визнаються частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» , а саме:
Дата розмiщення Вид iнформацiї Дата виникнення подiї
21.12.2017 16:50:14 Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 20.12.2017
31.08.2017 15:59:04 Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй 31.08.2017
24.04.2017 16:01:52 Вiдомостi про прийняття рiшення про виплату дивiдендiв 07.04.2017
07.04.2017 16:06:43 Вiдомостi про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв 07.04.2017
Вiд iменi ПП «Аудиторська фiрма «Верiф-Аудит» звiт незалежного аудитора пiдписаний
Директор , Аудитор
ПП «Аудиторська фiрма «Верiф-Аудит»
Аудитор (сертифiкат аудитора № 003936,
виданий 24.09.1999 р.,
чинний до 24.09.2018 р.) ______________________ Шамаєва Наталiя Анатолiївна
Адреса аудитора: 33027 м. Рiвне, вул. Орлова, буд .36/32
Дата звiту незалежного аудитора: 11.04.2018 р.

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «Агрохімцентр» (тис.грн.)
Найменування показника
Усього активів
Основні засоби (за залишковою вартістю)
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Гроші та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Власний капітал
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення
Чистий фінансовий результат:прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн.)
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період
Звітний
Попередн
2017
ій 2016
33454
44312
2694
3248
12860
15116
11553
19118
3502
2868
8915
12274
23702
27061
1805
1805
9752
17251
(2985)
(1804)
7218000
7218000
(0,41355)

(0,24993)

