
 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2011 рік` 

 

1. Загальні відомості 

 

1.1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" 

1.2. Організаційно-правова форма емітента 

Акціонерне товариство 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 

33270581 

1.4. Місцезнаходження емітента 

93403, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 5 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 

(06452) 6-93-39, (06452) 2-99-69 

1.6. Електронна поштова адреса емітента  

chao@azot.lg.ua  



 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 23.04.2012 

 
(дата) 

2.2. Річна інформація опублікована 

у 

   

 

(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 

2.3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці 

 

в мережі Інтернет 

 

 

(адреса 

сторінки) 
 

(дата) 

  

Зміст 

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації  

1. Основні відомості про емітента: 

 
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X 

б) інформація про державну реєстрацію емітента X 

в) банки, що обслуговують емітента X 

г) основні види діяльності X 

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

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

 
е) інформація про рейтингове агентство 

 
є) інформація про органи управління емітента 

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

(розміру часток, паїв) X 

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X 

4. Інформація про посадових осіб емітента: 

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

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

 



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

6. Інформація про загальні збори акціонерів X 

7. Інформація про дивіденди 

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

9. Відомості про цінні папери емітента: 

 
а) інформація про випуски акцій емітента X 

б) інформація про облігації емітента 

 
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 

 
г) інформація про похідні цінні папери 

 
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду 

 
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів 

 
10. Опис бізнесу X 

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

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

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

в) інформація про зобов'язання емітента X 

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

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

паперів 

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

що виникала протягом звітного періоду 

 
14. Інформація про стан корпоративного управління X 

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій 

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

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

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

 
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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

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

протягом звітного періоду 

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття 

 
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

 



іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду 

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

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

 
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

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

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 

 
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 

 
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 

 
20. Основні відомості про ФОН 

 
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 

 
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 

 
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 

 
24. Правила ФОН 

 
25. Річна фінансова звітність X 

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

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

інформації до Комісії) X 

27. Аудиторський висновок X 

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності) 

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

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

об'єкта) житлового будівництва) 

 
30. Примітки: 

ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" не є учасником будь - яких об'єднань 

пiдприємств. ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" не використовувало послуги 

рейтингових агенств у 2011 роцi. Iнформацiя про органи управлiння емiтента не надається так 

як ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" є акцiонерним товариством. Посадовi 

особи ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" акцiями емiтента не володiють. 

Товариство не є фiнансовою установою, тому звiт про корпоративне управлiння не 

заповнюється. За результатами звiтного та попереднього рокiв рiшення щодо виплати 

дивiдендiв не приймалось (дивiдендiв не було) - тому iнформацiя про дивiденди не надається. 

На протязi 2011 року товариство не здiйснювало випускiв облiгацiй та iнших цiнних паперiв, 

якi пiдлягають реєстрацiї: власних акцiй не випускало. Сертифiкати цiнних паперiв не 

замовлялись та не видавались. Товариство на протязi 2011 року не отримувало гарантiї вiд 

третiх осiб щодо виконання зобов'язань за випуском боргових цiнних паперiв та не 

здiйснювало випускiв таких паперiв. Особлива iнформацiя та iнформацiї про iпотечнi цiннi 

папери протягом звiтного перiоду не виникала. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй 

вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. 

Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що 

товариство на здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про випуски iпотечних 



сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних 

сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що 

товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН 

вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про 

випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски 

сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про виплатудивiдентiв вiдсутня у зв'язку з тим, що за 

попереднiй та звiтний перiоди дивiденди не виплачувались. Iнформацiя про осiб, що 

володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало 

випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тм, 

що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з 

тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена 

вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi вiдсутня, в зв'язку з тм, що 

товариство не готує фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, 

виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi) вiдсутнiй, в зв'язку з тим, 

що товариство не здiйснювало випуски цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими 

забезпечене об'єктами нерухомостi. 

  

3. Основні відомості про емітента 

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 

3.1.1. Повне найменування 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" 

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) 

ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" 

3.1.3. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство 

3.1.4. Поштовий індекс 

93403 

3.1.5. Область, район 

Луганська обл. 

3.1.6. Населений пункт 

м. Сєвєродонецьк 

3.1.7. Вулиця, будинок 

вул. Пивоварова, 5 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 



3.2.1. Серія і номер свідоцтва 

А01 №000678 

3.2.2. Дата державної реєстрації 

24.12.2004 

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво 

Виконавчий комiтет Сєвєродонецької мiської ради Луганської областi 

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 

1 056 700 000 

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 

1 056 700 000 

3.3. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

ПАТ "КБ "НАДРА" м. КИЇВ ЦЕНТР 

3.3.2. МФО банку 

380764 

3.3.3. Поточний рахунок 

26003156367001 

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

рахунком у іноземній валюті 

ПАТ "КБ "НАДРА" м. КИЇВ ЦЕНТР 

3.3.5. МФО банку 

380764 

3.3.6. Поточний рахунок 

26008156367501 

3.4. Основні види діяльності 

24.15.0 - Виробництво добрив та азотних сполук 

24.14.0 - Виробництво iншої основної органiчної хiмiчної продукцiї 



24.16.0 - Виробництво пластмас у первинних формах 

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

Вид діяльності 
Номер ліцензії 

(дозволу) 
Дата 

видачі 
Державний орган, що видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Медична практика АВ №511786 15.02.2010 Мiнiстерство охорони здоров'я 

України 
17.12.2014 

Опис Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї планується продовження термiну дiїї. 

Господарська дiяльнiсть, пов'язана 

iз створенням об'єктiв архiтектури 
АГ №575800 14.06.2011 Мiнiстерство регiонального 

розвитку та будiвництва України 
21.09.2012 

Опис Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї планується продовження термiну дiїї. 

Надання освiтнiх послуг, 

пов'язаних з одержанням 

професiйної освiти 

АВ №586393 02.08.2011 Мiнiстерство освiти i науки, 

молодi та спорту України 
10.03.2014 

Опис Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї планується продовження термiну дiї. 

Надання послуг фiксованого 

мiсцевого телефонного звязку з 

ємкiстю мережi до 10000 номерiв з 

правом технiчного обслуговування 

та експлуатацii телекомунiкацiйних 

мереж i надання в користування 

каналiв електрозв'язку на територiї 

м. Сєвєродонецьк Луганської 

ФВ №593200 07.11.2011 Нацiональна комiсiя з питань 

регулювання зв'язку України 
08.02.2017 

Опис Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiїї планується продовження термiну дiї. 

Проектування, монтаж, технiчне 

обслуговування засобiв 

протипожежного захисту та систем 

опалення, оцiнка протипожежного 

стану об'єктiв 

АГ №595115 13.05.2011 Державний департамент 

пожежної безпеки МНС України 
необмежений 

Опис - 

Постачання теплової енергiї АГ №578251 05.05.2011 Нацiональна комiсiя регулювання 

електроєнергетики України 

(НКРЕ) 

22.06.2012 

Опис Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї планується продовження термiну дiї. 

Виробництво теплової енергiї (крiм 

дiяльностi з виробництва теплової 

енергiї на теплоелектроцентралях, 

теплоелектростанцiях, атомних 

електростанцiях i когенерацiйних 

установках та установках з 

використанням нетрадицiйних або 

поновлюваних джерел енергiї) 

АГ №500189 05.05.2011 Нацiональна комiсiя регулювання 

електроенергетики України 

(НКРЕ) 

22.06.2012 

Опис Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї планується продовження термiну дiї. 

Транспортування теплової енергiї 

магiстральними та мiсцевими 

(розподiльчими) тепловими 

мережами 

АГ №500190 05.05.2011 Нацiональна комiсiя регулювання 

електроенергетики України 

(НКРЕ) 

22.06.2012 

Опис Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї планується продовження термiну дiї. 

Централiзоване водопостачання та 

водовiдведення 
АА №149635 21.10.2011 Луганська обласна державна 

адмiнiстрацiя 
21.10.2016 

Опис Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї планується продовження термiну дiї. 

Постачання електричної енергiї за 

нерегульованим тарифом 
АГ №500360 05.05.2011 Нацiональна комiсiя регулювання 

електроенергетики України 

(НКРЕ) 

28.10.2013 

Опис Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї планується продовження термiну дiї. 



Дiяльнiсть з використання джерел 

iонiзуючого випромiнювання 
АВ №491724 04.11.2009 Пiвденно - схiдна державна 

iнспекцiя з ядерної та радiацiйної 

безпеки державного комiтету 

ядерного р 

04.11.2014 

Опис Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї планується продовження термiну дiї. 

Надання послуг з перевезення 

небезпечних вантажiв залiзничним 

транспортом 

АВ №548927 06.05.2011 Мiнiстерство iнфраструктури 

України 
02.12.2013 

Опис Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї планується продовження термiну дiї. 

Виробництво особливо 

небезпечних хiмiчних речовин 

(згiдно з перелiком, що 

визначається Кабiнетом Мiнiстрiв 

України) 

АВ №582599 29.04.2011 Мiнiстерство промислової 

полiтики України 
02.03.2016 

Опис Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї планується продовження термiну дiї. 

Збирання, первинна обробка 

вiдходiв i брухту дорогоцiнних 

металiв та дорогоцiнного камiння, 

дорогоцiнного камiння 

органогенного утворення, 

напiвдорогоцiнного камiння 

АВ №563583 16.05.2011 Мiнiстерство фiнансiв України необмежений 

Опис - 

Спецiальний дозвiл на 

користування надрами 
Реєстрацiйний 

номер 
09.12.2005 Державна служба геологiї та надр 

України 
Тринадцять 

рокiв 

09.12.2018 

Опис Пiсля закiнчення строку дiї дозволу планується продовження термiну дiї. 

Право проведення санiтарно-

гiгiєнiчних дослiджень факторiв 

виробничого середовища та 

трудового процесу з метою 

атестацiї робочих мiсць за умовами 

працi 

№10/16 14.06.2011 Державний заклад "Луганська 

обласна санiтарно-

епiдемiологiчна станцiя" 

Мiнiстерства охорони здоров'я 

12.10.2012 

Опис Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї планується продовження термiну дiї. 

Проведення вимiрювань у сферi 

поширення державного 

метрологiчного нагляду згiдно 

заявленої галузi дiяльностi 

РЬ 234/2010 17.05.2011 Державне пiдприємство 

"Луганський регiональний 

науково-виробничий центр 

стандартизацiї, метрологiї т 

12.10.2012 

Опис Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї планується продовження термiну дiї. 

Придбання, зберiгання, реалiзацiя 

(вiдпуск), використання 

прекурсорiв (списку 2 таблицi IV ). 

"Перелiку наркотичних засобiв, 

психотропних речовин i 

перкурсорiв" 

АВ №582725 19.05.2011 Голова державного комiтету 

України з питань контролю за 

наркотиками В. Тимошенко 

11.02.2016 

Опис Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї планується продовження термiну дiї. 

Проведення вимiрювань у сферi та 

поза сферою поширення 

державного метрологiчного 

нагляду 

№06544-5-3-

103-ВЛ 

15.07.2010 Мiнiстерство промислової 

полiтики України 
15.07.2012 

Опис 
Пiсля закiнчення строку дiї свiдоцтва про атестацiю планується продовження 

термiну дiї. 

Проведення вимiрювань у сферi 

поширення державного 

метрологiчного нагляду 

№РЬ261/2010 10.11.2010 Державний комiтет України з 

питань технiчного регулювання 

та споживчої полiтики 

10.11.2012 

Опис 
Пiсля закiнчення строку дiї свiдоцтва про атестацiю планується продовження 

термiну дiї. 

 



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

вартість акцій (розміру часток, паїв)  

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 

засновника 

та/або учасника 
Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної кількості) 

Фонд державного майна України 00032945 
01133, -, - р-н, м. Київ, вул. Кутузова 

18/9 
0 

КОМПАНIЯ "WORLDWIDE 

CHEMIKAL LLC" 

("ВОРЛДВАЙД КЕМIКАЛ 

ЛЛС") 

- 
-, -, - р-н, Centerville Road, Suite 400, 

City of Wilmington, State of Delaware 

2711, - 
0 

"ОСТХЕМ ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД" 

(OSTCHEM VENTURES 

LIMITED) 
- 

-, -, - р-н, Темiстоклi Дервi, 48, 

Атiєнтiс Бiлдiнг, Квартира/Офiс 101, 

п/с 1066, Нiкосiя, Кiпр, - 
100 

Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи 
Серія, номер, дата видачі та найменування органу, 

який видав паспорт 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної кількості) 

Усього 100 

 

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 8716 осiб; 

середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 57 

осiб; 

чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу - немає; 

фонд оплати працi - 352235,7 тис. грн. Збiльшення фонду оплати працi в 2011 роцi по 

вiдношенню до 2010 року склало 42,2%. 

В ПРИВАНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ 

АЗОТ" ведеться планомiрна робота по пiдготовцi кадрового резерву пiдприємства. 

Чисельний i посадовий склад кадрового резерву з урахуванням факторiв, що впливають на 

потребу пiдприємства у вiдповiдностi зi стандартом пiдприємства "ОСНОВНI ПРИНЦИПИ 

ФОРМУВАННЯ Й ПIДГОТОВКИ КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ". Керiвники служб i структурних 

пiдроздiлiв щорiчно у вiдповiдностi зi стандартом формують списки кандидатiв кадрового 

резерву по пiдприємству, якi затверджуються Головою Правлiння. З метою оволодiння 

практичними навичками роботи у посадi, на яку фахiвець зарахований у кадровий резерв, 

затверджений склад кадрового резерву пiдприємства проходить навчання в Учбовому центрi. 

При цьому застосовуються форми навчання, що сприяють активному освоєнню досвiду, 

удосконаленню в прийняттi управлiнських рiшень. До них вiдносяться: доручення рiшення 

питань на рiвнi того керiвника, на посаду якого готується резервiст; вiдвiдування родинних 

пiдприємств для ознайомлення з передовими методами; залучення до участi у пiдготовцi й 

проведенню науково-технiчних нарад, конференцiй, виставок. Крiм того, ПРИВАТНИМ 

АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ " СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" 



проводиться пiдготовка й навчання молодих фахiвцiв у вищих навчальних закладах України 

по очнiй та заочнiй формам навчання. 

 

6. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

6.1.1. Посада 

Голова Правлiння 

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

Бугайов Леонiд Сергiйович 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

- - - 

6.1.4. Рік народження 

1964 

6.1.5. Освіта 

Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

21 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

Товариство "ОСТХЕМ Україна", головний спецiалiст з виробництва амiаку виробнично-

технiчного вiддiлу. 

6.1.8. Опис 

Дозвiл на публiкацiю паспортних даних не надано, непогашеної судимостi за кориснi та 

посадовi злочини не має. Виконання повноважень в вiдповiдностi зi Статутом пiдприємства. 

Змiни в особистому складi вiдповiдно з рiшенням акцiонера. 

 

6.1.1. Посада 

Заступник Голови Правлiння 

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

Волохов Iван Васильович 



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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

- - - 

6.1.4. Рік народження 

1942 

6.1.5. Освіта 

Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

46 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

ЗАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот", виконуючий обов'язки Голови Правлiння. 

6.1.8. Опис 

Дозвiл на публiкацiю паспортних даних не надано, непогашеної судимостi за кориснi та 

посадовi злочини не має. Виконання повноважень в вiдповiдностi зi Статутом пiдприємства 

та посадовою iнструкцiєю. Змiни в особистому складi вiдповiдно з рiшенням акцiонера. 

 

6.1.1. Посада 

Член Правлiння, директор з економiки та фiнансiв 

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

Iгнатов Євген Євгенович 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

- - - 

6.1.4. Рік народження 

1982 

6.1.5. Освіта 

Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

1 



6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

ЗАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот", виконуючий обов'язки директора з економiки та 

фiнансiв. 

6.1.8. Опис 

Дозвiл на публiкацiю паспортних даних не надано, непогашеної судимостi за кориснi та 

посадовi злочини не має. Виконання повноважень в вiдповiдностi зi Статутом пiдприємства 

та посадовою iнструкцiєю. Змiни в особистому складi вiдповiдно з рiшенням акцiонера. 

 

6.1.1. Посада 

Член Правлiння, комерцiйний директор 

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

Павлов Олександр Вiкторович 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

- - - 

6.1.4. Рік народження 

1974 

6.1.5. Освіта 

Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

11 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання", директор департаменту якостi. 

6.1.8. Опис 

Дозвiл на публiкацiю паспортних даних не надано, непогашеної судимостi за кориснi та 

посадовi злочини не має. Виконання повноважень в вiдповiдностi зi Статутом пiдприємства 

та посадовою iнструкцiєю. Змiни в особистому складi вiдповiдно з рiшенням акцiонера. 

 

6.1.1. Посада 

Член Правлiння, начальник юридичного вiддiлу 



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

Старченко Ярослав Григорiйович 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

- - - 

6.1.4. Рік народження 

1976 

6.1.5. Освіта 

Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

8 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

ПРАТ "ЛИНIК", керiвник групи претензiйно-позовної роботи правового департаменту. 

6.1.8. Опис 

Дозвiл на публiкацiю паспортних даних не надано, непогашеної судимостi за кориснi та 

посадовi злочини не має. Виконання повноважень в вiдповiдностi зi Статутом пiдприємства 

та посадовою iнструкцiєю. Змiни в особистому складi вiдповiдно з рiшенням акцiонера. 

 

6.1.1. Посада 

Головний бухгалтер 

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

Сiленко Наталiя Василiвна 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

- - - 

6.1.4. Рік народження 

1971 

6.1.5. Освіта 

Вища 



6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

17 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

ТОВ "ТНК-ВР БIЗНЕССЕРВIС-УКРАЇНА", головний фахiвець вiддiлу управлiння бiзнес-

процесами. 

6.1.8. Опис 

Дозвiл на публiкацiю паспортних даних не надано, непогашеної судимостi за кориснi та 

посадовi злочини не має. Виконання повноважень у вiдповiдностi до посадової iнструкцiї. 

Призначена на вакантну посаду у зв'язку iз звiльненням попереднього головного бухгалтера. 

 

6.1.1. Посада 

Голова ревiзiйної комiсiї 

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

Зайцев Володимир Миколайович 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

- - - 

6.1.4. Рік народження 

1971 

6.1.5. Освіта 

Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

12 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

ООО"Остхем Україна", керiвник Департаменту внутрiшнього аудиту. 

6.1.8. Опис 

Дозвiл на публiкацiю паспортних даних не надано, непогашеної судимостi за кориснi та 

посадовi злочини не має. Повноваження та обов'язки згiдно Статуту товариства та 

положення про ревiзiйну комiсiю. Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не 

отримував. Обраний членом ревiзiйної комiсiї згiдно рiшення чергових загальних зборiв 

товариства вiд 12.04.2011. 



 

6.1.1. Посада 

Член ревiзiйної комiсiї 

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

Старинський Анатолiй Павлович 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

- - - 

6.1.4. Рік народження 

1956 

6.1.5. Освіта 

Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

15 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

Мiнiстерство топлива та енергетики, керiвник Департаменту фiнансового та вiдомчого 

контролю. 

6.1.8. Опис 

Дозвiл на публiкацiю паспортних даних не надано, непогашеної судимостi за кориснi та 

посадовi злочини не має. Повноваження та обов'язки згiдно Статуту товариства та 

положення про ревiзiйну комiсiю. Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не 

отримував. Обраний членом ревiзiйної комiсiї згiдно рiшення загальних зборiв товариства 

вiд 12.04.2011. 

 

6.1.1. Посада 

Член ревiзiйної комiсiї 

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

Мельник Юрiй Миколайович 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

- - - 



6.1.4. Рік народження 

1976 

6.1.5. Освіта 

Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

2 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

ООО "Остхем Україна", аудитор Департаменту внутрiшнього аудиту. 

6.1.8. Опис 

Дозвiл на публiкацiю паспортних даних не надано, непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Повноваження та обов'язки згiдно Статуту товариства та 

положення про ревiзiйну комiсiю. Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не 

отримував. Обраний членом ревiзiйної комiсiї згiдно рiшення чергових загальних зборiв 

товариства вiд 12.04.2011. 

 

  

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

Найменування 

юридичної 

особи 

Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Дата 

внесення 

до 

реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

      

Прості 

іменні 
Прості на 

пред'явника 
Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

пред'явника 

"ОСТХЕМ 

ВЕНЧЕРС 

ЛIМIТЕД" 

[OSTCHEM 

VENTURES 

LIMITED] 

нерезидент -, -, - р-н, 

Термiстоклi Дервi, 

48, Атiєнтiс 

Бiлдiнг, 

Квартира/Офiс 101, 

п/с 1066, Нiкосiя, 

Кiпр, - 

 

1 056 700 000 100 1 056 700 000 0 0 0 

Прізвище, 

ім'я, по 

батькові 

фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав 

паспорт 

Дата 

внесення 

до 

реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

     

Прості 

іменні 
Прості на 

пред'явника 
Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

пред'явника 

Усього 1 056 700 000 100 1 056 700 000 0 0 0 



 

  

8. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів чергові позачергові 

 
X 

 

Дата проведення 12.04.2011 

Кворум зборів 100 

Опис Черговi загальнi збори акцiонерiв Закритого акцiонерного товариства "Сєвєродонецьке 

об'єднання Азот" були скликанi 12.04.2011 за рiшенням Правлiння Товариства з наступним 

порядком денним: 

1.Про обрання лiчильної комiсiї, голови, секретаря Загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ 

"Сєвєродонецьке об'єднання Азот", затвердження регламенту роботи Загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства. 

2.Звiт Правлiння про дiяльнiсть ЗАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" за 2010 рiк. 

3.Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2010 рiк. Висновки Ревiзiйної комiсiї щодо рiчного звiту та 

балансу ЗАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" за 2010 рiк. 

4.Звiт про дiяльнiсть Наглядової Ради Товариства за 2010 рiк. 

5.Затвердження рiчних результатiв дiяльностi ЗАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" за 

2010 рiк. 

6.Визначення порядку покриття збиткiв ЗАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" за 2010 рiк. 

7.Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2011 рiк. 

8.Припинення (вiдкликання) повноважень та обрання Голови та членiв Наглядової ради 

Товариства, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що 

укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка 

уповноважується на пiдписання цивiльно- правових договорiв з Головою та членами 

Наглядової ради. 

9.Припинення (вiдкликання) повноважень та обрання Голови та членiв Правлiння 

Товариства. 

10.Припинення (вiдкликання) повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства та обрання 

Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

11.Прийняття рiшення про перейменування Закритого акцiонерного товариства 

"Сєвєродонецьке об'єднання Азот" у ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ". 

12.Внесення змiн до Статуту ЗАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" шляхом викладення 

його у новiй редакцiї у зв'язку iз припиненням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до 

Закону України "Про акцiонернi товариства". 

13.Внесення змiн до Положень "Про Спостережну раду Закритого акцiонерного товариства 

"Сєвєродонецьке об'єднання Азот", "Про статус Почесного Президента закритого 

акцiонерного товариства "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" шляхом викладення їх у новiй 

редакцiї. 

14.Затвердження Положень "Про Правлiння", "Про Ревiзiйну комiсiю", "Загальнi збори 



акцiонерiв". 

15.Про скасування Положення "Про статус Президента закритого Акцiонерного товариства 

"Сєвєродонецьке об'єднання Азот". 

16.Про скасування "Положения о порядке рассмотрения вопросов относительно 

распоряжения и использования имущества ЗАО "Северодонецкое объединение Азот". 

17.Прийняття рiшення про вчинення, схвалення значних правочинiв, щодо вчинення яких є 

заiнтересованiсть, та їх виконання. 

Порядок денний був запропонований правлiнням ЗАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот", 

пропозицiї вiд iнших осiб не надходили. 

За результатами розгляду питань порядку денного прийнятi наступнi рiшення: обрана 

лiчильна комiсiя, голова, секретар Загальних зборiв акцiонерiв, затверджено регламент 

роботи; прийнятий до вiдома звiт Ревiзiйної комiсiї та висновки Ревiзiйної комiсiї щодо 

рiчного звiту та балансу ЗАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" за 2010 рiк; прийнятий до 

вiдома звiт про дiяльнiсть Наглядової Ради Товариства за 2010 рiк; затверджено звiт 

Правлiння ЗАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" про дiяльнiсть за 2010 рiк та баланс 

товариства на 31 грудня 2010 року; обранi джерела погашення збиткiв 2010 року; 

затвердженi запропонованi Правлiнням товариства основнi напрямки дiяльностi Товариства 

на 2011 рiк; припиненi повноваження членiв Наелядової ради ЗАТ "Сєвєродонецьке 

об'єднання Азот" та прийнято рiшення не обирати Голову та членiв Наглядової ради 

Товариства; припиненi повноваження та обранi Голова та члени Правлiння Товариства; 

припиненi повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства та обрана ревiзiйна комiсiя 

Товариства; Прийнято рiшення про перейменування Закритого акцiонерного товариства 

"Сєвєродонецьке об'єднання Азот" у ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗАТ"; затвердженi змiни до Статуту ЗАТ 

"Сєвєродонецьке об'єднання Азот" шляхом викладення його у новiй редакцiї; затвердженi 

змiни до Положення "Про статус Почесного Президента закритого акцiонерного товариства 

"Сєвєродонецьке об'єднання Азот" шляхом викладення його у новiй редакцiї та визнане 

таким, що втратило чиннiсть Положення "Про Спостережну раду Закритого акцiонерного 

товариства "Сєвєродонецьке об'єднання Азот", нову редакцiю Положення "Про 

Спостережну раду Закритого акцiонерного товариства "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" 

вирiшено не затверджувати; затвердженi Положення "Про Правлiння", "Про Ревiзiйну 

комiсiю", "Про Загальнi збори акцiонерiв"; скасовано Положення "Про статус Президента 

закритого акцiонерного товариства "Сєвєродонецьке об'єднання Азот"; скасовано 

"Положение о порядке рассмотрения вопросов относительно распоряжения и 

использования имущества ЗАО "Северодонецкое объединение Азот"; схваленi вчинення 

значних правочинiв, правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також вчиненi 

правочини та їх виконання. 

 

Вид загальних зборів чергові позачергові 

  
X 

Дата проведення 10.10.2011 

Кворум зборів 100 

Опис Юридичною особою, що володiє 100% акцiй товариства, у порядку, передбаченому ст. 49 

Закону України "Про акцiонернi товариства" за iнiцiативою Правлiння розглянутi питання 

та прийнятi рiшення про вчинення товариством значних правочинiв. 

 

Вид загальних зборів чергові позачергові 



  
X 

Дата проведення 01.11.2011 

Кворум зборів 100 

Опис Юридичною особою, що володiє 100% акцiй товариства, у порядку, передбаченому ст. 49 

Закону України "Про акцiонернi товариства" за iнiцiативою Правлiння розглянутi питання 

та прийнятi рiшення про схвалення укладених товариством значних правочинiв. 

 

Вид загальних зборів чергові позачергові 

  
X 

Дата проведення 21.12.2011 

Кворум зборів 100 

Опис Юридичною особою, що володiє 100% акцiй товариства, у порядку, передбаченому ст. 49 

Закону України "Про акцiонернi товариства" за iнiцiативою Правлiння розглянутi питання 

та прийнятi рiшення про схвалення укладених та вчинення товариством значних 

правочинiв. 

 

Вид загальних зборів чергові позачергові 

  
X 

Дата проведення 21.12.2011 

Кворум зборів 100 

Опис Юридичною особою, що володiє 100% акцiй товариства, у порядку, передбаченому ст. 49 

Закону України "Про акцiонернi товариства" за власною iнiцiативою розглянутi питання та 

прийнятi рiшення про створення Представництва ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" у м. Києвi, затверджене 

Положення про Представництво ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" у м. Києвi, а також доручено Головi 

Правлiння товариства вжити заходiв щодо державної реєстрацiї Представництва 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ 

АЗОТ" у м. Києвi. 

 

Вид загальних зборів чергові позачергові 

  
X 

Дата проведення 21.12.2011 

Кворум зборів 100 

Опис Юридичною особою, що володiє 100% акцiй товариства, у порядку, передбаченому ст. 49 

Закону України "Про акцiонернi товариства" за iнiцiативою Правлiння розглянутi питання 

та прийнятi рiшення про вчинення товариством значних правочинiв. 

 



Вид загальних зборів чергові позачергові 

  
X 

Дата проведення 29.12.2011 

Кворум зборів 100 

Опис Юридичною особою, що володiє 100% акцiй товариства, у порядку, передбаченому ст. 49 

Закону України "Про акцiонернi товариства" за iнiцiативою Правлiння розглянутi питання 

та прийнятi рiшення про вчинення товариством значного правочину. 

 

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент  

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 
Приватне акцiонерне товариство 

"Всеукраїнський депозитарiй цiнних 

паперiв" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889 

Місцезнаходження 04107, -, - р-н, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 498004 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 
Державна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009 

Міжміський код та телефон 0445854240 

Факс 0445854240 

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiюну 

депозитарну дiяльнiсть 

Опис Особа надає послуги щодо обслуговування 

випуску цiнних паперiв. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Юридична компанiя АВРК" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32799180 

Місцезнаходження 03150, -, - р-н, м. Київ, вул. 

Червоноармiйська, 64, офiс 1 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності - 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 
- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон - 



Факс - 

Вид діяльності Надання юридичних послуг 

Опис - 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова 

компанiя "Саламандра- Україна" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13934129 

Місцезнаходження 36000, -, - р-н, м. Полтава, вул. Пушкiна, 47 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ 569197 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 
Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.12.2010 

Міжміський код та телефон 0800201644 

Факс 0800501644 

Вид діяльності Страхування 

Опис - 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 
Товариство з додатковою вiлповiдальнiстю 

"Європейський консалтинговий центр 

"Євроконсалтинг" 

Організаційно-правова форма Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30215774 

Місцезнаходження 03187, -, - р-н, м. Київ, проспект Академiка 

Глушкова, 1 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності - 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 
- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон +380(44)526-96-50 

Факс +380(44)526-96-49 

Вид діяльності Юридичнi консалтинговi послуги 

Опис Фiрма надає юридичнi консультацiйнi 

послуги в сферi податкового 

законодавства. 

 



Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Аудиторсько-консалтингова група 

"Експерт" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32346015 

Місцезнаходження 02094, -, - р-н, м. Київ, вул. 

Червоногвардiйська, 5, ов. 202 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності №3187 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 
Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.04.2003 

Міжміський код та телефон +380(44)272-38-21 

Факс +380(44)272-53-21 

Вид діяльності Аудиторськi послуги 

Опис Фiрма надає аудиторсько- консультацiйнi 

послуги в сферi бухгалтерського, 

податкового законодавства, проводить 

аудиторську перевiрку фiнансової 

дiяльностi пiдприємства. 

 

  

11. Відомості про цінні папери емітента 

11.1. Інформація про випуски акцій  

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип 

цінного 

папера 

Форма 

існування та 

форма випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн.) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн.) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13.02.2006 66/1/06 ДКЦПФР UA1204721005 Іменні 

прості  
Бездокументарна 

Іменні 
1 1 056 700 000 1 056 700 000 100 

Опис 
Спосiб розмiщення акцiй приватний (закритий). На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтента у 2011 роцi не 

здiйснювалася. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства не було. Поданих заяв або намiрiв щодо подання заяв для допуску на 

бiржi немає. Додаткової емiсiї емiтент не здiйснював. 

 

  

12. Опис бізнесу 

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 



ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" створено згiдно з рiшенням Установчих 

зборiв вiз 24 грудня 2004р., шляхом реорганiзацiї Сєвєродонецiкого державного виробничого 

пiдприємства "Об'єднання Азот" у вiдповiдностi з Планом санацiї цього пiдприємства; та з 

моменту цого державної реєстрацiї Товариство є правонаступником прав та зобов'язань 

реорганiзованого Сєвєродонецького державного виробничого пiдприємства "Об'єднання 

Азот". 

 

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

відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, 

ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до 

попереднього звітного періоду 

Органiзацiйна структура управлiння товариством здiйснюється у вiдповiдностi до 

мiжнародної системи менеджменту якостi та сертифiкована мiжнародною компанiєю SGS 

(великобританiя) на вiдповiднiсть вимогам стандарту ISO 9001 : 2008. ПрАТ 

"СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" володiє 100% часток ТОВ Сєвєродонецька 

Бiотехнологiчна компанiя, яка протягом 2011 року дiяльностi не здiйснювала. 21.12.2011р. 

рiшенням акцiонера товариства створено вiдокремий пiдроздiл товариства - Представництво 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ 

АЗОТ" у м. Києвi, роль якого полягає в здiйсненнi представницьких функцiй i захистi 

iнтересiв товариства у взаємоiдносинах з третiми особами. Змiн в органiзацiйнiй структурi 

товариства у вiдповiдностi з попереднiм перiодом не було. 

 

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

звітного періоду, умови та результати цих пропозицій 

Пропозицiй щодо реорганiзацiй з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило. 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки 

вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

У 2011 роцi облiкова полiтика Пiдприємства здiйснювалась згiдно з Положенням, яке було 

затверджено наказом "Про затвердження Положення про облiкову полiтику пiдприємства" 

вiд 11.01.05 №17, та наказом вiд 31.03.11 №376.У бухгалтерському облiку Пiдприємства 

забезпечувалось вiдображення господарських операцiй згiдно з робочим Планом рахункiв, 

який є додатком №3 до наказу "Про затвердження Положення про облiкову полiтику 

пiдприємства" вiд 11.01.05 №17. Iнформацiя, що мiститься в прийнятих до облiку первинних 

документах, систематизувалася на рахунках бухгалтерського облiку в регiстрах 

синтетичного й аналiтичного облiку шляхом подвiйного захисту їх на взаємозалежних 

рахунках бухгалтерського облiку. Операцiї в iноземнiй валютi вiдображалися також у валютi 

розрахункiв i платежiв по кожнiй iноземнiй валютi окремо. Графiк документообiгу 

затверджено Головою правлiння вiд 19.01.08.Бухгалтерський облiк на пiдприємствi 

автоматизовано в повному обсязi i ведеться iз застосуванням програмних засобiв власної 

розробки.Ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi забезпечується центральною 

бухгалтерiєю на чолi з головним бухгалтером. З метою органiзацiї рiчної iнвентарiзацiї 

активiв та забов'язань, Пiдприємством видано накази "Про проведення рiчної iнвентаризацiї" 

вiд 02.09.2011 №984, вiд 30.09.2011 №1061, вiд 05.10.2011 №1079, вiд 26.10.2011 №1148, вiд 

31.10.2011 №1174, вiд24.11.2011 №1268, вiд 23.12.2011 №1390, в яких враховано основнi 



вимоги iнструкцiї по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно- 

матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв, затвердженої наказом Мiнфiну вiд 

11.08. №69. На виконання зазначених наказiв в перiод з 1 жовтня 2011 року по 1 сiчня 2012 

року проведена рiчна iнвентаризацiя активiв та забов'язань. Пiдсумки рiчної iнвентаризацiї 

активiв та забов'язань по Пiдприємству розглянутi на засiданнях центральної 

iнвентаризацiйної комiсiї Пiдприємства. Переоцiнка основних засобiв у 2011 роцi не 

проводилась. Ввод в експлуатацiю основних засобiв та нематерiальних активiв здiйснювався 

потiйно дiючими комiсiями на пiдставi первинних документiвАмортизацiя основних засобiв 

здiйснювалась протягом року прямолiнiйним методом. Амортизацiя малоцiнних 

необоротних матерiальних активiв нараховувалась в розмiрi 100% при вводi в експлуатацiю. 

Вибуття основних засобiв здiйснювалося в результатi лiквiдацiї, реалiзацiї об'єктiв на 

пiдставi приказiв постiйно дiючою комiсiєю. Амортизацiя нематерiальних активiв 

здiйснювалася протягом року прямолiнiйним методом. Вибуття виробничих запасiв 

здiйснювалося методом iдентифiкованої собiвартостi. Вибуття готової продукцiї з 

01.04.2011р. здiйснювалося методом середньозваженої собiвартостi. Уцiнка виробничих 

запасiв не проводилась. На пiдприємствi розраховується резерв сумнiвних та безнадiйних 

боргiв. Створена комiсiя з невиробничих витрат, яка розглядала питання щодо стану 

дебiторської заборгованостi, а також причини виникнення та заходи по її погашенню. 

 

Текст аудиторського висновку 

Основнi вiдомостi про аудитора. Незалежна аудиторська фiрма ТОВ "Аудиторсько-

консалтингова група "Експерт" (далi - Аудитор) дiє на пiдставi свiдоцтва про внесення в 

Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi №3178, видане згiдно з рiшенням Аудиторської 

палати України вiд 18.04.03р. №122, строк дiї продовжено до 14.02.13р. згiдно з рiшенням 

Аудиторської палати України вiд14.02.08р. №187/3.Код за ЄДРПОУ - 32346015. Юридична 

адреса: 02092 м. Київ, вул. Червоноармiйська, 5, оф. 202. Фактичне мiсцезнаходження: 

04053, м. Київ, вул.Кудрявська, 8Б, оф. 2. Реєстрацiйнi данi: зареєстровано Деснянською 

районною в м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 24.03ю03р., № запису 10661050005000701, 

свiдоцтво про державнуреєстрацiю серiї А00 №753084. Керiвник: Олексiєнко Дмитро 

Володимирович. Iнформацiя про аудитора: сертифiкат аудитора серiї "А" №005322, виданий 

на пiдставi рiшення Аудиторської палати України вiд27.06.02р. за №111, термiн дiї - до 

27.06.12р.Телефон/факс:(044)2725321. Основнi вiдомостi про товариство.Повна назва: 

Приватне акцiонерне товариство "Сєвєродонецьке об'єднання АЗОТ" (надалi - Товариство). 

Код за ЄДРПОУ - 33270581. Мiсцезнаходження Товариства: 93400, Україна, Луганська обл., 

м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова,5. Дата реєстрацiї 24.12.04р., свiдоцтво серiї А01 

№000678, видане виконавчим комiтетом Сєвєродонецької мiської ради Луганської областi. У 

вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства" Товариство змiнило тип 

закритого акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство та внесло змiни у 

свiдоцтво про державну реєстрацiю 18.04.2011р. Товариство дiяло на пiдставi Статуту, 

викладеного у новiй редакцiї, затвердженого Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 

(Протокол №9 вiд 12.04.11р.) та зареєстрованого за №13811050013000337 18.04.11р. 

(державний реєстратор - Єлiсєєва О.О.). Основнi види дiяльностi за КВЕД:- 24.15.0 - 

виробництво добрив та азотних сполук;- 24.14.0 - виробництво iншої основної органiчної 

хiмiчної продукцiї;- 24.16.0 - виробництво пластмас у первинних формах;- 24.66.0 - 

виробництво iншої хiмiчної продукцiї для промислових цiлей;- 45.21.1- будiвництво 

будiвель;- 51.55.0 - оптова торгiвля хiмiчними продуктами. Основнi вiдомостi про умови 

договору на проведення аудиту.Згiдно з договором №742 вiд28.02.12р. Аудитор у строк з 

12.03.12р. по 23.03.12р. провiв перевiрку доданих до цього висновку фiнансових звiтiв 

Товариства за перiод з 01.01.11р. по 31.12.11р., що включають Баланс станом на 31.12.11р., 

Звiт про фiнансовi результати, Звiт про рух грошових коштiв, Звiт про власний капiтал за 

2011 рiк, примiтки, якi вiдображають важливi аспекти облiкової полiтики, та iншi пояснення 



до вказаних звiтiв. Стан бухгалтерського облiку та звiтностi.Перевiрку Товариства проведено 

на предмет дотримання вимог Законiв України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову 

звiтнiсть в Українi", "Про господарськi товариства", "Про акцiонернi товариства", "Про 

державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", "Про цiннi папери та фондовий 

ринок", "Про аудиторську дiяльнiсть", Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, iнших 

нормативних актiв України. До перевiрки були наданi наступнi документи:- статут 

Товариства;- свiдоцтво про реєстрацiю в органах державної виконавчої влади та статистики;- 

головна книга;- аналiтичнi вiдомостi;- розрахунки;- первиннi документи (акти, банкiвськi, та 

касовi документи);- фiнансова та податкова звiтнiсть за 2011 рiк. Товариство у 2011 роцi вело 

бухгалтерський облiк за журнально-ордерною системою з використанням плану рахункiв 

бухгалтерського облiку активiв, капiталу, забов'язань i господарських операцiй пiдприємств i 

органiзацiй, затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.99р. №291 (iз 

змiнами та доповненнями) (далi - Iнструкцiя №291). Вiдповiдно до Закону України вiд 

16.07.99р. №996-XIV "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" основнi 

принципи i процедури, що використовувалися Товариством для ведення бухгалтерського 

облiку та формування фiнансової звiтностi, визначенi в Наказi про облiкову полiтику №17 

вiд 11.01.05р. (iз змiнами та доповненнями). Принципи облiкової полiтики Товариства 

застосовувались при веденнi бухгалтерського облiку та не змiнювались протяго 2011 року. 

На протязi 2011 року Товариство згiдно з вимогами чинного законодавства дотримувалось 

наступних принципiв облiку:- автономностi пiдприємства, за яким пiдприємство 

розглядається як юридична особа, що вiдокремлена вiд власникiв. Тому особисте майно i 

забов'язання власникiв не повиннi вiдображатись у фiнансовiй звiтностi пiдприємства;- 

безперервностi дiяльностi, що передбачає оцiнку активiв i забов'язань пiдприємства, 

виходячи з припущення, що його дiяльнiсть триватиме далi;- перiодичностi, що припускає 

розподiл дiяльностi пiдприємства на певнi перiоди часу з метою складання фiнансової 

звiтностi;- iсторичної (фактичної) собiвартостi, що визначає прiоритет оцiнки активiв, 

виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;- нарахування та вiдповiдностi доходiв i 

витрат, за яким для визначення фiнансового результату звiтного перiоду слiд зiставити 

доходи звiтного перiоду з витратами, якi були здiйсненi для отримання цих доходiв. При 

цьому доходи i витрати вiдображалися в облiку i звiтностi у момент їх виникнення, 

незалежно вiд часу надходження i сплати грошей;- повного висвiтлення, згiдно з яким 

фiнансова звiтнiсть повинна мiстити всю iнформацiю про фактичнi та потенцiйнi наслiдки 

операцiй та подiй, яка може вплинути на рiшення, що приймаються на її основi;- 

послiдовностi, який передбачає постiйне (рiк у рiк) застосування пiдприємством обраної 

облiкової полiтики;- обачностi, згiдно з яким методи оцiнки, що застосовуються в 

бухгалтерському облiку, повиннi запобiгати заниженню оцiнки забов'язань та витрат i 

завищенню оцiнки активiв i доходiв пiдприємства;- єдиного грошового вимiрника, якицїй 

передбачає вимiрювання та узагальнення всiх операцiй пiдприємства у його фiнансовiй 

звiтностi в єдинiй грошовiй одиницi. Загальний стан бухгалтерського облiку Товариства 

можна оцiнити як такий, що вiдповiдає вимогам управлiнського персоналу. Для забезпечення 

достовiрностi даних бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi Товариства згiдно з 

наказами №984 вiд 02.09.11р. була проведена iнвентаризацiя товарно-матерiальних 

цiнностей за станом на:- 01.10.2011р. - на центральних складах основної дiяльностi, в цехах 

та пiдроздiлах: МНМА, сировини, допомiжних матерiалiв, палива, тари, запасних частин, 

вiдходiв виробництва, готової продукцiї, незавершеного виробництва в цехах, з урахуванням 

забалансових рахункiв (iнструмент, iнвентар, спецодяг).- 01.11.2011р. - обладнання на 

складах i у монтажi, основних засобiв, нематерiальних активiв i металобрухту на збереженнi 

в цехах.- 01.12.2011р. - незавершеного капiтального будiвництва, незакiнчених капiтальних 

ремонтiв, затрат на створення (придбання) нематерiальних активiв, розрахункiв вiдносно 

стану дебiторської i кредиторської заборгованостi та iнших активiв.- 31.12.201р. - 

довгострокових фiнансових iнвестицiй, грошових коштiв, бланкiв сурової звiтностi, витрат 

майбутнiх перiодiв. Iнвентаризацiя була проведена згiдно з Iнструкцiєю "Про iнвентаризацiю 

основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових 

коштiв i документiв та розрахункiв", затвердженою наказом Мiнiстерства фiнансiв України 



вiд 11.08.94р. №69 (зi змiнами i доповненнями). Складання i подання фiнансової звiтностi 

користувачам здiйснювалось своєчасно. Опис вiдповiдальностi управлiнського персоналу 

щодо пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв. Вiдповiдальнiсть за 

пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв вiдповiдно до нацiональних 

стандартiв бухгалтерського облiку несе управлiнський персонал Товариства. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та 

використання систем облiку i внутрiшнього контролю, якi забезпечують пiдготовку та 

достовiрне представлення фiнансових звiтiв, вiдсутнiсть в них суттєвих викривлень 

внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а 

також облiкових оцiнок для вiдповiдних обставин. Опис обсягу аудиту i вiдповiдальностi 

Аудитора за надання висновку щодо перевiрених фiнансових звiтiв. Аудитор вiдповiдає за 

висловлення думки щодо перевiрених фiнансових звiтiв на основi результатiв проведеної 

ним аудиторської перевiрки. Перевiрка проведена вiдповiдно до Стандартiв аудиту. Цi 

стандарти вимагають вiд Аудитора дотримання етичних вимог, а також планування й 

виконання аудиту для отримання обгрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не 

мiстять суттєвих викривлень. Процес аудиту передбачає виконання аудиторських процедур з 

метою отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр 

процедур залежить вiд судження аудитора включно з оцiнкою суттєвого викривлення 

фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок.Оцiнюючи ризики, аудитор 

розглядає тi аспекти внутрiшнього контролю, що стосуються складання Товариством 

фiнансової звiтностi для розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не 

з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Товариства. Також 

аудит включає оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть 

облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення 

фiнансових звiтiв. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту 700 

"Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", 705 "Модифiкацiя думки 

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

звiтi незалежного аудитора", 710 "Порiвняльна iнформацiя - вiдповiднi показники i 

порiвняльна фiнансова звiтнiсть", 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в 

документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть", iнших мiжнародних 

стандартiв та практики аудиту в Українi, а також у вiдповiдностi до Положення щодо 

пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками 

фондового ринку, затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 

ринку вiд 19.12.06р. №1528, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 23.01.07р. 

№53/13320, Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв.(крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затвердженого рiшенням Державної 

комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.11р. №1360, зареєстрованого в 

Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.11р. №1358/20096. На нашу думку, проведена 

аудиторська перевiрка забезпечує прийнятну основу для формування аудиторського 

висновку. Висновок Аудитора щодо фiнансової звiтностi. Пояснювальнiй параграф:- ми не 

спостерiгали за проведенням в Товариствi iнвентаризацiї;- оцiнка дебiторської 

заборгованостi проведена на пiдставi документiв наданих Товариством. На думку Аудитора, 

за вийнятком впливу коригувань, що могли б бути потрiбними, якщо б Аудитор був у змозi 

пiдтвердити кiлькiсть запасiв та стан дебiторської заборгованостi, не погашеної на дату 

завершення аудиторської перевiрки, фiнансовi звiти Товариства справедливо i достовiрно 

вiдображають в усiх суттєвих аспектах його фiнансовий стан на 31.12.11р., а також 

режультат її дiяльностi, рух грошових коштiв та змiни у власному капiталi за перiод з 

01.01.11р. по 31.12.11р. згiдно зi стандартами бухгалтерського облiку, прийнятими до 

застосування в Українi. Ми пiдтверджуємо, що принципи облiкової полiтики Товариства 

застосовувалися при веденнi бухгалтерського облiку та не змiнювалися протягом перiоду з 

01.01.11р. по 31.12.11р. Класифiкацiя та оцiнка актиiв Товариства вiдповiдає вимогам 

Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi. Розмiр забов'язань у фiнансовiй 

звiтностi вiдповiдає реальностi та результатам їх iнвентаризацiї за звiтний перiод. Структура 



та призначення власного капiталу визначенi Товариством об'єктивно та адекватно. Облiк 

правдиво i неупереджено вiдображає стан справ щодо розмiру фiнансового результату 

дiяльностi Товариства у перiод з 01.01.11р. по 31.12.11р. Данi окремих форм фiнансової 

звiтностi Товариства вiдповiдають однi одним та даним бухгалтерського облiку. Фiнансова 

звiтнiсть Товариства складена з припущенням подальшого безперервного функцiонування. 

Розкриття iнформацiї щодо окремих компонентiв фiнансових звiтiв. Формування викладеної 

Аудитором думки щодо фiнансової звiтностi Товариства базується на результатах перевiрки 

окремих її статей. В ходi аудиту зроблено наступнi висновки про розкриття цих статей у 

фiнансовiй звiтностi Товариства. Розкриття iнформацiї за видами активiв вiдповiдно до 

встановлених нацiональних (положень) стандартiв бухгалтерського облiку.Нематерiальнi 

активи та їх амортизацiя. Облiк нематерiальних активiв здiйснювався вiдповiдно до 

Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 8 "Нематерiальнi активи", затвердженого 

наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18.10.99р. №242 та зареєстрованого в 

Мiнiстерствi юстицiї України 02.11.99р. за №750/4043 (зi змiнами та доповненнями). 

Первисна вартiсть нематерiальних активiв станом на 31.12.11р. складала 14343 тис. 

грн.Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснювалося iз застосуванням 

прямолiнiйного методу. Станом на 31.12.11р. накопичена амортизацiя нематерiальних 

активiв складала 10956 тис. грн. Залишкова вартiсть нематерiальних активiв станом 

на31.12.11р. складала 3387 тис. грн. Основнi засоби, iншi необоротнi матерiальнi активи та їх 

знос.Аналiтичний та синтетичний облiк основних засобiв та iнших необоротних 

матерiальних активiв здiйснювався вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського 

облiку 7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 

27.04.00р. №92, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 18.05.00р. за №288/4509 (зi 

змiнами та доповненнями). Протягом перiоду, що перевiрявся, Товариство проводило 

операцiї з придбання, ремонту, продажу та лiквiдацiї основних засобiв. Зазначенi операцiї в 

бухгалтерському облiку вiдображались згiдно з вимогами Положення (стандарту) 

бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби". Первисна вартiсть основних засобiв та iнших 

необоротних матерiальних активiв Товариства, за якою вони вiдображенi в балансi станом на 

31.12.11р., складала 2461359 тис. грн. Амортизацiя основних засобiв нараховувалась 

прямолiнiйним методом. Метод нарахування амортизацiї на протязi перiоду, що перевiрявся, 

Товариством не змiнювався. Данi про суму зносу основних засобiв, наведенi в Балансi, 

вiдповiдають даним регiстрiв облiку.Станом на 31.12.11р. знос основних засобiв та iнших 

необоротних матерiальних активiв складав 1873835 тис. грн., залишкова вартiсть - 587524 

тис. грн. У 2011 роцi переоцiнка основних засобiв та iнших необоротних матерiальних 

активiв не проводилась. Капiтальнi iнвестицiї. Облiк капiтальних iнвестицiй проводився 

вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби". Вартiсть 

капiтальних iнвестицiй за даними бухгалтерського облiку станом на 31.12.11р. складала 

95845 тис. грн., зокрема:- капiтальне будiвництво - 58087 тис. грн.;- придбання 

(виготовлення) основних засобiв - 4073 тис. грн.;- придбання (виготовлення) iнших 

необоротних матерiальних активiв - 1688 тис. грн.;- придбання (створення) нематерiальних 

активiв - 4305 тис. грн.;- iншi - 27692 тис. грн. Фiнансовi iнвестицiї та iншi необоротнi 

активи. Облiк фiнансових iнвестицiй здiйснювався вiдповiдно до Положення (стандарту) 

бухгалтерського облiку 12 "Фiнансовi iнвестицiї", затвердженого наказом Мiнiстерства 

фiнансiв України вiд 26.04.00р. №91 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 

17.05.00р. за №284/4505 (зi змiнами та доповненнями). Вартiсть довгострокових фiнансових 

iнвестицiй станом на 31.12.11р. складала 14428,0 тис. грн., зокрема - iншi фiнансовi 

iнвестицiї. Вартiсть довгострокових фiнансових iнвестицiй за даними балансу станом на 

31.12.11р.: Iншi фiнансовi iнвестицiї в:- частки i паї у статутному капiталi iнших 

пiдприємств: за 2011рiк - 0,0 тис. грн.;. на 31.12.11р. - 79,0 тис. грн.;- акцiї: за 2011 рiк - -18,0 

тис. грн.; на31.12.11р. - 5898,0 тис. грн.;- облiгацiї: за 2011 рiк - -24,0 тис. грн.; на 31.12.11р. - 

8451,0 тис. грн.;- iншi: за 2011 рiк - 0,0 тис. грн.; на 31.12.11р. - 0,0 тис. грн.;- iтого: за 2011 

рiк - -42,0 тис. грн.; на 31.12.11р. - 14428,0 тис. грн. Документальне оформлення та 

вiдображення в облiку операцiй з цiнними паперами вiдповiдало вимогам законодавства. 

Фiнансовi результати вiд реалiзацiїї цiнних паперiв визначалися i вiдображалися в облiку 



достовiрно. Запаси. Облiк товарно- матерiальних цiнностей проводився згiдно з вимогами 

Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 "Запаси", затвердженого наказом 

Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.10.99р. №246, зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї 

України 02.11.99р. за №751/4044 (iз змiнами та доповненнями). В Товариствi для цiлей 

бухгалтерського i управлiнського облiку запаси розподiлялися на:- сировину i матерiали;- 

пально-мастильнi матерiали;- iншi матерiали;- малоцiннi та швидкозношуванi предмети. 

Одиницею облiку запасiв є кожне найменування товарно-матерiальних цiнностей. Сировина, 

основнi i допомiжнi матерiали оцiненi по собiвартостi придбання. Витрати на придбання 

включали:- цiну закупiвлi (суми, сплаченi постачальникам згiдно з договорами);- витрати на 

транспортування;- iншi витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням запасiв. При вибуттi 

запасiв (вiдпуск у виробництво, продаж, безкоштовна передача) їхня оцiнка здiйснювалася за 

методом середньозваженої собiвартостi. При вибуттi iнших товарно-матерiальних цiнностей 

застосовувався метод iдентифiкацiйної собiвартостi вiдповiдної одиницi ТМЦ. Методи 

оцiнки при вибуттi запасiв були незмiнними протягом перiоду, що перевiрявся. В 2011 роцi 

запаси були уцiненi Товариством на221 тис. грн.Станом на 31.12.11р. вартiсть виробничих 

запасiв складала 408956 тис. грн. Кошти i розрахунки.Безготiвковi розрахунки мiж 

Товариством та контрагентами здiйснювались через уповноваженi банки згiдно з 

договорамина розрахунково-касове обслуговування шляхом перерахування коштiв з рахунку 

платника на рахунок одержувача коштiв. У перiод, що перевiрявся, облiк касових операцiй 

здiйснювався Товариством у вiдповiдностi до вимог Положення про ведення касових 

операцiй у нацiональнiй валютi в Українi, затвердженого постановою Правлiння 

Нацiонального банку України вiд 15.02.04р. №637, зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї 

13.01.05р. за №40/10320 (iз змiнами та доповненнями). Прибутковi i видатковi касовi ордери 

оформлювалися своєчасно i у вiдповiдностi до зазначеного Положення.Залишок грошових 

коштiв в нацiональнiй валютi станом на 31.12.11р. складав 74660 тис. грн., в iноземнiй 

валютi - в гривневому еквiвалентi по офiцiйному курсу НБУ в сумi 922908 тис. грн. 

Дебiторська заборгованiсть. Облiк дебiторської заборгованостi здiйснювався в 2011 роцi у 

вiдповiдностi до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська 

заборгованiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.10.99р. за 

№237 (iз змiнами та доповненнями). Поточна дабiторська заборгованiсть за товари, роботи, 

послуги включалася до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Величина 

резерву сумнiвних боргiв на дату балансу визначалася на основi аналiзу платоспроможностi 

окремих дебiторiв, що вiдповiдає вимогам нацiональних стандартiв та вимогам облiкової 

полiтики Товариства. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги:- чиста 

реалiзацiйна вартiсть: на 31.12.10р. - 54467 тис. грн.; на 31.12.11р. - 163633 тис. грн.;- 

первiсна вартiсть: на 31.12.10р. - 60142 тис. грн.; на 31.12.11р. - 172899 тис. грн.;- резерв 

сумнiвних боргiв: на 31.12.10р. - (5675) тис. грн.; на 31.12.11р. - (9266) тис. грн. Дебiторська 

заборгованiсть за розрахунками станом на 31.12.11р. (у порiвняннi з даними станом на 

31.12.10р.) складала: Вид дебiторської заборгованостi:- з бютжетом: на31.12.10р. - 264063 

тис. грн.; на 31.12.11р. - 396645 тис. грн.;- за виданими авансами: на 31.12.10р. - 92296 тис. 

грн.; на 31.12.11р. - 72556 тис. грн.;- з нарахованих доходiв: на 31.12.10р. - 0,0 тис. грн.; на 

31.12.11р. - 0,0 тис. грн.;- iз внутрiшнiх розрахункiв: на 31.12.10р. - 0,0 тис. грн.; на 31.12.11р. 

- 0,0 тис. грн.;- iнша поточна дебiторська заборгованiсть: на 31.12.10р. - 169018 тис. грн.; на 

31.12.11р. - 188324 тис. грн.;- разом: на 31.12.10р. - 525377 тис. грн.; на 31.12.11р. - 657525 

тис. грн. Резерв сумнiвних боргiв по iншiй дебiторськiй заборгованостi станом на 31.12.11р. 

складав 1861 тис. грн.Iншi оборотнi активи. Вартiсть iнших оборотних активiв на 31.12.11р. 

становила 31172 тис. грн. (станом на 31.12.10р. - 19850 тис. грн.). Витрати майбутнiх 

перiодiв. У складi витрат майбутнiх перiодiв вiдображались витрати, що мали мiсце 

протягом поточного або попереднiх звiтних перiодiв, але належать до наступних звiтних 

перiодiв (пiдписка на перiодичнi видання, страховi платежи тощо). Витрати майбутнiх 

перiодiв станом на 31.12.11р. складали 556 тис. грн. (станом на 31.12.10р. - 652 тис. грн.). На 

думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами активiв подано в фiнансовiй звiтностi 

достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України. 

Розкриття iнформацiї за забов'язаннями. Забезпечення наступних витрат i платежiв. У складi 



забезпечень наступних витрат i платежiв вiдображались нарахованi у звiтному перiодi 

майбутнi витрати та платежi (забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам, додаткове 

пенсiйне забезпечення, реструктуризацiю), величина яких на дату складання балансу 

визначалась шляхом попереднiх оцiнок. 

Забезпечення для вiдшкодування витрат на реструктуризацiю створенi згiдно з затвердженим 

керiвництвом Товариства плану реструктуризацiї з конкретними заходами, строками їх 

виконання у 2009 - 2012 роках, залишок станом на 31.12.11р. складав71870,0 тис. грн. 

Станом на 31.12.11р. забезпечення i резерви складають 82997 тис. грн. Довгостроковi 

зобов'язання. Сума довгострокових зобов'язань станом на 31.12.11р. складалв 381459 тис. 

грн. Основна сума довгострокових зобов'язань за кредитним договором №36/5-1/2011/980-

К16 вiд 21.12.11р. з КБ "Надра" станом на 31.12.11р. у розмiрi 381395 тис. грн. Строк 

погашення - 31.12.18р. Кредиторська заборгованiсть. Визнання, оьлiк та оцiнка зобов'язань 

здiйснювались вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 11 

"Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.00р. №20 (iз 

змiнами та доповненнями). Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом 

на31.12.11р. складала 2159363 тис. грн. (станом на 31.12.10р. - 531662 тис. грн.). 

Кредиторська заборгованiсть за векселями станом на 31.12.11р. у товариствi складала 30 тис. 

грн. Заборгованiсть є просроченою. Кредиторська заборгованiсть за рахунками станом на 

31.12.11р. (в порiвняннi з даними станом на 31.12.10р.) склала: Вид кредиторської 

заборгованостi:- з одержаних авансiв: на 31.12.10р. - 355107 тис. грн.; на 31.12.11р. - 400354 

тис.грн.;- з бюджетом: на 31.12.10р. - 5329 тис. грн.; на 31.12.11р. - 6922 тис. грн.ж-з 

позабюджетних платежiв: на 31.12.10р. - 0,0 тис. грн.; на 31.12.11р. - 0,0 тис. грн.;- зi 

страхування: на 31.12.10р. - 5368 тис. грн.; на 31.12.11р. - 5446 тис. грн.;- з оплати працi: на 

31.12.10р. - 12318 тис. грн.; на 31.12.11р. - 14048 тис. грн.;- з учасниками: на 31.12.10р. - 0,0 

тис. грн.; на 31.12.11р. - 0,0 тис. грн.;- iз внутрiшнiх розрахункiв: на 31.12.10р. - 0,0 тис. грн.; 

на 31.12.11р. - 0,0 тис. грн.ж- iншi поточнi зобов'язання: на 31.12.10р. - 7617 тис. грн.; на 

31.12.11р. - 12997 тис. грн.;- разом: на 31.12.10р. - 385739 тис. грн.; на 31.12.11р. - 439767 

тис. грн. Розрахунки по заробiтнiй платi та з пiдзвiтними особами проводились у 2011 роцi 

вiдповiдно до чинного законодавства. Нарахування та сплата єдиного соцiального внеску 

здiйснювалось Товариством згiдно з дiючим законодавством. На думку аудитора, розкриття 

iнформацiї за видами зобов'язань подано в фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно 

вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України. Облiк доходiв. Визнання 

та оцiнка доходiв Товариством за 2011 рiк проводилися у вiдповiдностi до вимог Положення 

(стандарту) бухгалтерського облiку 15 "Дохiд", затвердженого наказом Мiнiстерства 

фiнансiв України вiд 29.11.99р. №290 (iз змiнами та доповненнями). Дохiд визнавався пiд час 

збiльшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлювало зростання власного 

капiталу. Визнанi доходи класифiкувались в бухгалтерському облiку за такими групами:- 

дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, рослуг);- iншi операцiйнi доходи;- 

фiнансовi доходи;- iншi доходи.Облiк витрат. Облiк витрат виробництва та обiгу, порядок 

розподiлу загальновиробничих витрат Товариства з 201 рiк проводився у вiдповiдностi до 

вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 "Витрати", затвердженого наказом 

Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.12.99р. №318 (iз змiнами та доповненнями). Витрати 

вiдображалися в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням 

зобов'язань. Витрати визнавались витратами звiтного перiоду одночасно з визнанням доходу, 

для отримання якого вони здiйсненi. Витрати, якi неможливо було прямо пов'язати з доходом 

певного перiоду, вiдображалися у складi витрт того звiтного перiоду, в якому вони були 

здiйсненi. Облiк податку на прибуток. Облiк податку на прибуток здiйснювався вiдповiдно 

до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 17 "Податок на прибуток", затвердженого 

наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.12.00р. №353 (iз змiнами та доповненнями). 

Витрати з податку на прибуток вiд звичайної дiяльностi за 2011 рiк склали 88961 тис. грн. 

Дана сума складається з суми зменшення вiдстрочених податкових активiв на суму 89002 

тис. грн. та зменшення вiдстрочених податкових зобов'язань на суму 41 тис. грн. Рокриття 

iнформацiї про власний капiтал. Статутний фонд Товариства станом на 31.12.11р. складав 



1056700 тис. грн. (один мiльярд п'ятдесят шiсть мiльйонiв сiмсот тисяч) гривень, згiдно суми, 

зафiксованої в Статутi. Протягом перiоду, що первiрявся, розмiр статутного капiталу не 

змiнювався, акцiї товариства не вилучались, додаткового випуску не вiдбувалось. Статутний 

капiтал Товариства подiлено на 1056700000 (один мiльярд п'ятдесят шiсть мiльйонiв сiмсот 

тисяч) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1 гривна кожна. Форма iснування - 

бездокументарна. Реєстрацiйний номер випуску 66/1/06.Iнформацiя про депозитарiй: 

Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв", Україна, 

04107, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7- Г. Код ЄДРПОУ 35917889. Лiцензiя АВ №498004 вiд 

19.11.09р. Iнформацiя про зберiгача: ПАО АТ "Райфайзен Банк Аваль", Україна, 01011, м. 

Київ, вул. Лєскова, 9. Код ЄДРПОУ 14305909. Лiцензiя ДКЦПФР АВ №498040 вiд24.11.09р. 

Iнформацiя про власникiв iменних цiнних паперiв Товариства станом на 31.12.11р. :- назва 

юридичної особи: ОСТХЕМ ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД, Кiпр;- код ЄДРПОУ: - мiсцезнаходження, 

телефон/факс: Кiпр 1066 Кiпр Nicosia Themistokli Dervi, 48 ATHIENITIS BUILDING;- 

кiлькiсть акцiй, шт.: 1056700000;- частка у статутному капiталi: 100%. Станом на 31.12.11р. 

статутний капiтал сформовано повнiстю.Аналiтичний облiк по рахунку 40 "Статутний 

капiтал" здiйснювався згiдно iнструкцiї "Про застосування рахункiв бухгалтерського облiку 

активiв, капiталу, зобов'язань i господарських пiдприємств i органiзацiй", затвердженим 

наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.99р. №291 та зареєстрованим у Мiнiстерствi 

юстицiї України 31.12.99р. за №893/4186 (iз змiнами i доповненнями).Iнший додатковий 

капiтал станом на 31.12.11р. складав 37605,0 тис. грн. (станом на 31.12.10р. - 232487,0 тис. 

грн.). Станом на 31.12.11р. резервний капiтал Товариства вiдсутен. У перевiряємому перiодi, 

резервний капiтал у сумi 151189 тис. грн. та iнший додатковий капiтал у сумi 194056 тис. 

грн., якi ранiше були сформованi за рахунок нерозподiленого прибутку були спрямованi на 

часткове погашення збиткiв, на пiдставi Протоколу №9 вiд 12.04.11р. чергових загальних 

зборiв акцiонерiв. Ведення облiку коштiв власного капiталу вiдповiдало вимогам чинного 

законодавства. Структура та призначення власного капiталу визначенi Товариством 

об'єктивно та адекватно. Змiст i форма звiту про власний капiтал вiдповiдають тПоложенню 

(стандарту) бухгалтерського облiку 5 "Звiт про власний капiтал", затвердженого наказом 

Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.99р. №87 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї 

України 21.06.99р. за №399/3692. Нерозподiлений збиток станом на 31.12.11р. складав 

735225,0 тис. грн. Вилучений та неоплачений капiтал станом на 31.12.11р. в Товариствi 

вiдсутнi. Структура та призначення власного капiталу визначенi Товариства об'єктивно та 

адекватно. Змiст i форма звiту про власний капiтал вiдповiдають Положенню (стандарту) 

бухгалтерського облiку 5 "Звiт про власний капiтал", затвердженого наказом Мiнiстерства 

фiнансiв України вiд 31.03.99р. №87 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 

21.06.99р. за №399/3692.На думку аудитора, розкриття iнформацiї про власний капiтал в 

балансi Товариства в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам чинного законодавства. Розкриття 

iнформацiї щодо вартостi чистих активiв. Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства 

визначається як рiзниця мiж вартiстю активiв та вартiстю зобов'язань. Розрахунок вартостi 

чистих активiв Товариства здiйснюється для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром 

статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статi 155 "Статутний капiтал акцiонерного 

товариства" Цивiльного кодексу України. Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства 

проведений у вiдповiдностi до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих 

активiв акцiонерних товариств, затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв 

та фондового ринку вiд 17.11.04р. №485. Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 

31.12.11р. складала 359080 тис. грн., i є меншою розмiру статутного капiталу, що не 

вiдповiдає вимогам чинного законодавства. Дотримання вимог лiквiдностi професiйних 

учасникiв фондового ринку. У звiтному перiодi Товариство не здiйснювало господарської 

дiяльностi як професiйний учасник фондового ринку. Забезпечення випуску цiнних паперiв 

вiдповiдно до законодавства України. Протягом 2011 року i станом на 31.12.11р. Товариство 

не мало зобов'язань за випусками цiнних паперiв, що потребують додаткового забезпечення. 

Вiдповiднiсть iпотечного покриття iпотечних облiгацiй. Протягом 2011 року Товариство не 

виступало емiтентом iпотечних облiгацiй.Iнформацiя щодо обсягу чистого прибутку. 

Визначення фiнансового результату вiдбувалося згiдно з чинним законодавством. Чистий 



збиток за 2011 рiк складав 735225 тис. грн.. При визначеннi фiнансових результатiв 

дiяльностi у 2011 роцi Товариство дотримувалось вимог нацiональних стандартiв 

бухгалтерського обдiку, зокрема П(С)БО 15 "Дохiд" та П(С)БО 16 "Витрати". Стан 

виконання зобов'язань за борговими цiнними паперами. Протягом 2011 року Товариство не 

здiйснювало операцiй з борговими цiнними паперами. Вiдповiднiсть розмiру власного 

капiталу компанiї з управлiння активами, яка має в управлiннi активи недержавних 

пенсiйних фондiв.Товариство у перiодi, що перевiрявся, не виконувало функцiї компанiї з 

управлiння активами та не мала в управлiннi активiв недержавних пенсiйних фондiв. 

Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на 

фiнансово-господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi цого 

цiнних паперiв. Протягом 2011 року Товариство проводило наступнi дiї, якi можуть 

вплинути нафiнансово-господарський стан Товариства: За рiшенням рiчних загальних зборiв 

акцiонерiв ПАТ "Сєвєродонецьке об'єднання АЗОТ" вiд 27.04.11р. (протокол №9 вiд 

12.04.2011р.) вiдбулися наступнi змiни в складi посадових осiб емiтента: Вiдкликано 

представникiв вiд компанiї "WORLDWID CHEMICAL LLC":- Голова Наглядової ради Ровт 

Олександр Семенович (згода на публiкацiю паспортних даних не отримана). Посадова особа 

емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.- Член Наглядової 

ради Букрєєв Юрiй Васильйович (згода на публiкацiю паспортних даних не отримана). 

Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. -

Член Наглядової ради Балабанов Руслан Вiкторович (згода на публiкацiю паспортних даних 

не отримана). Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. - Голова Ревiзiйної комiсiї Iзмайлова Лейла Бакiєвна (згода на публiкацiю 

паспортних даних не отримана). Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має.- Член Ревiзiйної комiсiї Овчарова Любов 

Володимiрiвна (згода на публiкацiю паспортних даних не отримана). Посадова особа 

емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Представникiв вiд 

Фонду державного майна України: -Член Наглядової ради Пендзин Олег Володимирович 

(згода на публiкацiю паспортних даних не отримана). Посадова особа емiтента непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. - Член Наглядової ради Наконечний Олег 

Володимирович (згода на публiкацiю паспортних даних не отримана). Посадова особа 

емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. - Член Реiзiйної 

комiсiї Шклярук Михайло Миколайович (згода на публiкацiю паспортних даних не 

отримана). Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

не має.Згiдно зi вказаним рiшенням загальних зборiв акцiонерiв прийнято рiшення з 

урахуванням ст. 46 Закону України "Про господарськi товариства", ст. 51 Закону України 

"Про акцiонернi товариства" не обирати Голову та членiв Наглядової ради Товариства. 

Також було вiдкликано: - Виконуючий обов'язки Голови правлiння Волохов Iван 

Васильйович (згода на публiкацiю паспортних даних не отримана). Посадова особа емiтента 

непогашеної судимостi за злочини з корисливих мотивiв чи злочини у сферi господарської, 

службової дiяльностi не має. - Член Правлiння Клiтинський Сергiй Олександрович (згода на 

публiкацiю паспортних даних не отримана). Посадова особа емiтента непогашеної судимостi 

за злочини з корисливих мотивiв чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не 

має. - Член Правлiння Твердохлiбов Володимир Васильйович (згода на публiкацiю 

паспортних даних не отримана). Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за злочини 

з корисливих мотивiв чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має.- Член 

Правлiння Халiн Євген Володимирович (згода на публiкацiю паспортних даних не 

отримана). Посадова особа емiтента судимостi за злочини з корисливих мотивiв чи злочини у 

сферi господарської, службової дiяльностi не має. Обрано: - Голова Правлiння Бугайов 

Леонiд Сергiйович (згода на публiкацiю паспортних даних не отримана). Посадова особа 

емiтента судимостi за злочини з корисливих мотивiв чи злочини у сферi господарської, 

службової дiяльностi не має.- Заступник Голови Правлiння Волохов Iван Васильйович (згода 

на публiкацiю паспортних даних не отримана). Посадова особа емiтента непогашеної 

судимостi за злочини з корисливих мотивiв чи злочини у сферi господарської, службової 

дiяльностi не має. - Член Правлiння Павлов Олександр Вiкторович (згода на публiкацiю 



паспортних даних не отримана). Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за злочиниз 

корисливих мотивiв чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. - Член 

Правлiння Iгнатов Євген Євгенович (згода на публiкацiю паспортних даних не отримана). 

Посадова особа емiтента непогашеної судимостi з корисливих мотивiв чи злочини у сферi 

господарської, службової дiяльностi не має. - Член Ревiзiйної комiсiї Зайцев Володимир 

Миколайович (згода на публiкацiю паспортних даних не отримана). Посадова особа емiтента 

непогашеної судимостi за злочини з корисливих мотивiв чи злочини у сферi господарської, 

службової дiяльностi не має. - Член Ревiзiйної комiсiї Старинський Анатолiй Павлович 

(згода на публiкацiю паспортних даних не отримана) Посадова особа емiтента непогашеної 

судимостi за злочини з корисливих мотивiв чи злочини усферi господарської,службової 

дiяльностi не має. - Член Ревiзiйної комiсiї Мельник Юрiй Миколайович (згода на 

публiкацiю паспортних даних не отримана). Посадова особа емiтента непогашеної судимостi 

за злочини з корисливих мотивiв чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не 

має. Протягом 2011 року Товариством був вчинений значний правочин згiдно рiшення 

акцiонера Товариства вiд 21.12.11р. - укладен з ПАТ КБ "НАДРА" кредитний договiр про 

вiдкриття кредитної лiнiї в розмiрi 400000 тис. грн. строком до 31.12.2018р., з процентною 

ставкою 12% рiчних на поповнення власних обiгових коштiв, згiдно з яким був отриман 

кредит у сумi 381395 тис. грн., вартiсть якого перевищує 25% статутного капiталу 

Товариства. Кредит був отриманий пiд заставу - договiр iпотеки належного Товариству 

об'єкту нерухомостi за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 5 на 

загальну заставну суму 798115 тис. грн. Згiдно рiшення акцiонера Товариства вiд 10.10.11р. , 

ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання АЗОТ" був укладений договiр строкового банкiвського 

вкладу грошових коштiв з ПАТ КБ "НАДРА" у сумi 84000000 грн. доларiв США строком дiї 

до з процентною ставкою 5% рiчних та наданi в заставу банку майновi права на отримання 

грошових коштiв по вищевказаному договору в якостi майнового поручительства за 

зобов'язаннями ТОВ "ЛАСФАНО УКРАЇНА" по кредитному договору з ПАТ КБ "НАДРА" в 

сумi 602372753,84 грн. термiном на 12 мiсяцiв пiд 11% рiчних. Згiдно рiшення акцiонера 

Товариства вiд 29.12.11р. ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання АЗОТ" укладено договiр 

поруки з ПАТ КБ "НАДРА" та ТОВ "ТД КОНТIНIУМ_ ГАЛИЧИНА" щодо забезпечення 

платiжних зобов'язань останнiх за кредитним договором з вiльним режимом кредитування у 

сумi 400000 тис. грн. пiд 10% рiчних строком до 31.12.18р. Аудитори стверджують, що 

пртягом звiтного року Товариство не проводило iнших дiй якi можуть iстотно вплинути на 

фiнансово-господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його 

цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та 

фондовий ринок". Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей фiнансової звiтностi iншiй 

iнформацiї що подається до ДКЦПРФ України разом iз фiнансовою звiтнiстю. Суттєвих 

невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягає аудиту та iншою iнформацiєю, що 

розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до комiсiї разом з фiнансовою 

звiтнiстю (МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що 

мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть"), перевiркою не встановлено. Стан 

виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi). Значний правочин - правочин (крiм правочину з 

розмiщення товариством власних акцiй), учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова 

вартiсть майна (робiт, послуг),що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi 

активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;Аудитор виконав 

процедури на вiдповiднiсть законодавству у частинi вимог до закону. Товариство у 2011 роцi 

вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" мало виконання значних 

правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi). Вартiсть активiв станом на 31.12.10р. складає 2086700 тис. грн.. Сума 

мiнiмального правочину, яка пiдлягає аудиторським процедурам складає 208670 тис. грн. На 

пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв ми можемо зробити висновок, що 

товариство дотримувалось вимог законодавства при виконаннi значних правочинiв. Стан 

корпоративного управлiння. Стан корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам чинного 

законодавства. Наглядова рада Товариства не прйняла рiшення щодо запровадження в 



товариствi посади внутрiшнього аудитора. Цю функцiю в Товариствi виконує Контрольно-

ревiзiйний вiддiл. Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i 

виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, пеовноти i 

точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль. 

Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв Товариства, достовiрнiсть звiтностi 

та включає попереднiй, первинний (поточний) i подальший контроль. Керiвництво 

Товариства в поаївнiй мiрi розумiє перспективу розвитку внутрiшнього аудиту та його 

значимiсть i важнiсть.Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення 

фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. Ризикiв суттєвого викривлення фiнансової 

звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується 

шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi") перевiркою не встановлено. Аналiз 

фiнансового стану та дотримання вимог лiквiдностi.Джерелами визначення показникiв 

фiнансового стану були:- баланс станом на 31.12.11р. (форма №1);- звiт про фiнансовi 

результати за 2011 рiк (форма №2);- звiт про рух грошових коштiв за 2011 рiк (форма №3);- 

звiт про власний капiтал за 2011 рiк (форма №4);- примiтки до рiчної фiнансової звiтностi 

за2011 рiк (форма №5). Фiнансова стiйкiсть та платоспроможнiсть Товариства 

характеризується наступними показниками (додакток №1): Коефiцiєнт загальної лiквiдностi 

(коефiцiєнт покриття) характеризує обсяг поточних зобов'язань по кредитах i розрахунках, 

який можливо погасити за рахунок усiх мобiлiзованих коштiв:К.заг. лiкв. = Роздiл IIактиву 

(ряд. 260) : Роздiл IV пасиву (ряд. 620)(розраховується як вiдношення Оборотних активiв 

(260) до Поточних зобов'язань (620). Зазначений коефiцiєнт станом на 31.12.11р. становив 

1,04 (у порiвняннi станом на 31.12.10р. - 1,44). Теоретичне значення 1,0 - 2,0. Коефiцiєнт 

поточної лiквiдностi розраховується як вiдношення найбiльш лiквiдних оборотних засобiв 

(грошових засобiв та їх еквiвалентiв, поточних фiнансових iнвестицiй та дебiторської 

заборгованостi) до поточних зобов'язань пiдприємства. Вiн вiдображає платiжнi можливостi 

пiдприємства щодо сплати поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення 

розрахункiв з дебiторами. К.пот. лiкв. = (РоздiлII активу (ряд. 260) - Запаси (ряд. 100 + ряд. 

110 + ряд. 120 + ряд. 130 + ряд. 140) ) : Роздiл IV пасиву (ряд. 620). Зазначений коефiцiєнт 

станом на 31.12.11р. становив 0,71 (у порiвняннi станом на 31.12.10р. - 0,78). Теоретичне 

значення цього коефiцiєнту 0,6 - 0,8. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi обчислюється як 

вiдношення грошових засобiв та їх еквiвалентiв i потчних фiнансових iнвестицiй до 

поточних зобов'язань. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує яка частина боргiв 

пiдприємства може бути сплачена негайно.К.абс. лiкв. = (Поточнi фiнансовi iнвестицiї (ряд. 

220) + Грошовi кошти (ряд.230 + ряд.240)) : Роздiл IV пасиву (ряд.620). Зазначений 

коефiцiєнт станом на 31.12.11р. становив 0,38 (у порiвняннi станом на 31.12.10р. - 0,13). 

Теоретичне значення цього коефiцiєнту не менше 0,25 - 0,5. Коефiцiєнт спiввiдношення 

залучених i власних коштiв (структури капiталу) - коефiцiєнт фiнансової звiтностi, що 

характеризує кiлькiсть залучених коштiв на 1 грн. власних коштiв. Розраховується як 

вiдношення суми забезпечень наступних витрат i витрат платежiв, довгострокових 

зобов'язань, поточних зобов'язань та доходiв майбутнiх перiодiв до власного капiталу.К. спiв. 

= (Роздiл III пасиву (ряд. 480) + Роздiл IV пасиву (ряд. 620)) : Роздiл i пасиву (ряд. 380). 

Зазначений коефiцiєнт станом на31.12.11р. становив 8,3 (у порiвняннi станом на 31.12.10р. - 

0,84). Теоретичне значення коефiцiєнта - 0,5 - 1,0. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi 

(автономiї), розраховується як вiдношення власного капiталу пiдприємства до пiдсумку 

балансу пiдприємства i показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, 

авансованих у його дiяльностi. К. фiн. авт. = Роздiл I пасиву (ряд.380) : Валюта балансу (ряд. 

640)Зазначений коефiцiєнт станом на 31.12.11р. становив 0,11 (у порiвняннi станом на 

31.12.10р. - 0,52), в той час як теоретичне значення коефiцiєнта складає - 0,25 - 0,5. 

Коефiцiєнт покриття балансу характеризує те, наскiльки лiквiднi кошти покривають 

зобов'язання. Теоретичне значення - 2,0 - 2,5.К. покр. = Роздiл II активу (ряд. 260) : (Роздiл III 

пасиву (ряд.480) + Роздiл IV пасиву (ряд.620)Зазначений коефiцiєнт станом на 31.12.11р. 

становив 0,91 (у порiвняннi станом на 31.12.10р. - 1,44). Коефiцiєнт рентабельностi активiв 

розраховується як вiдношення чистого прибутку (збитку) пiдприємства до середньорiчної 

вартостi активiв i характеризує ефективнiсть використання активiв пiдприємства. теоретичне 



значення - >0.К.рент.акт. = Форма 2 (ряд. 220 або ряд.225) : Форма 1 (ряд.280(гр.3) + ряд. 

280(гр.4))/2 . Зазначений коефiцiєнт станом на 31.12.11р. мав вiд'ємне значення становив -

0,27 (у порiвняннi станом на 31.12.10р. -0,18). Результати проведеного аналiзу свiдчать, що 

фiнансовий стан Товариства в порiвняннi з 2010 роком погiршився. Товариство має велику 

залежнiсть вiд залучених коштiв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; 

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

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

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

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

цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює 

діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його 

становище на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції 

(послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за 

основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у 

загальному обсязі постачання 

Основними товарами (у вартiсному вираженнi), що виробляються пiдприємством, є:1.амiак, 

карбамiд, амiачна селiтра;2. метанол, оцтова кислота, вiнiлацетат;3. адiпiнова кислота. При 

будiвництвi зазначених виробництв уже було передбачено, що бiльша частина зазначених 

продуктiв призначена для поставки на експорт (сезоннiсть попиту на добрива, низький 

рiвень промислової переробки на територiї України). Конкурентне середовище по зазначених 

групах товарiв значно вiдрiзняється й отже, на пiдприємствi визначенi рiзнi пiдходи до 

формування каналiв збуту продукцiї. При цьому, при проведеннi збутової полiтики 

загальним є наступнi пiдходи:1. продажi ведуться на "спотi", тобто вiдсутнiсть будь-яких 

формул при визначеннi рiвня цiн продажiв;2. щомiсячне узгодження умов продажiв (цiна, 

кiлькiсть, строки поставки);3. використання трейдерських i дистриб'юторських структур при 

продажах. Особливостi й вiдмiнностi при формуваннi продажiв по групах товарiв 

наступнi.Амiак, карбамiд, амiачна селiтра - характеризується високим рiвнем конкуренцiї як 

на внутрiшньому ринку України (6 профiльних виробникiв: ВАТ "Одеський припортовий 

завод" (м. Одеса), ПАТ "АЗОТ" (м. Черкаси), ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" (м. Горлiвка), ВАТ 

"РIВНЕАЗОТ" (м. Рiвне), ПАТ "Днепразот" (м. Днепродзержинськ) i ПрАТ 

"СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" (м. Сєвєродонецьк), та i на експортних ринках. 

Основнi конкуренти в регiональному розрiзi: країни Близького Сходу (Саудiвська Аравiя, 

Бахрейн, Iран), Пiвденно - Схiдної Азiї, Тринiдад i Тобаго, Китай, Єгипет. Основнi експортнi 

ринки: Iндiя, Пакистан, Iндонезiя iн. Ринки Європи й США характеризуються високим 



рiвнем виробництва й споживання товарiв даної групи, наявнiстю заходiв тарифного 

регулювання (антидемпiнговi мита на амiачну селiтру (Євросоюз i США), амiак (США) i 

донедавна на карбамiд (Євросоюз). Уцей час на територiї ЄС набуло чинностi законодавство 

R.E.A.C.H, що по оцiнках багатьох виробникiв i постачальникiв суттєво вплине на 

можливiсть поставок i отже, розцiнюється як один з методiв / способiв нетарифного 

регулювання. Продажi на основних ринках збуту здiйснюються на основi тендерiв, що 

оголошуються державними органами або компанiями. На пiдставi тендерних пропозицiй 

формується план закупiвель, серед компанiй, що надали кращi пропозицiї. Досить складна 

процедура прийняття участi в тендерi, необхiднiсть кредитування покупцiв 

(сiльськогосподарських виробникiв) на строк до 3-4 мiсяцiв суттєво обмежує можливостi 

участь вуиробникiв хiмпродукцiї в тендерi безпосередньо. Обмежений доступ до кредитних 

ресурсiв, високi процентнi ставки на кредити в Українi, заборгованiсть по вiдшкодуванню 

ПДВ iз боку держави та iншi фактори не дозволяють безпосередньо пiдприємствам- 

виробникам конкурувати на тендерах. Тому в тендерах беруть участь i перемагають, як 

правило, великi траснацiональнi компанiї (напр. Transammonia, Helm i iн.). Яскраво 

виражений сезонний попит на карбамiд i iншi добрива (а також сировиннi продукти, 

використовуванi для виробництва добрив, наприклад: амiак, фосфорний апатит). 

Пожвавлення споживання добрив протягом року не завжди приводить до значного росту 

цiнових умов у силу ряду обставин, а саме:- наявнiсть великої пропозицiї вiльного товару в 

регiональному розрiзi (виробники Перської затоки, Чорного й Балтiйського морiв, Китай та 

iн.);- зниження кредитування сiльгоспвиробникiв на основних продовольчих ринках i як 

наслiдок скорочення посiвних площ основних сiльськогосподарських культур;- достатнiй 

запас потужностей по виробництву мiнеральних добрив, зупинених у зв'язку iз кризою, а 

також запланований запуск нових потужностей в 2010 - 2011 р.р. Амiачна селiтра й карбамiд 

використовуються як мiнеральнi добрива, амiак як мiнеральне добриво i як сировина для 

виробництва мiнеральних добрив. У звязку iз цим спостерiгається чiтка залежнiсть 

споживання внутрiшнього ринку мiндобрив - пiдвищений попит у перiод весняної й осiнньої 

посiвних кампанiй, у перiод зими для створення запасу пiд веснянi польовi роботи, i спад 

(застiй) на внутрiшньому ринку в перiод iз травня по липень. у цей час (травень-липень) 

активiзуються продажi на експорт. Реалiзацiя зазначених продуктiв, як на експорт, так i на 

внутрiшнiй ринок, в основному здiйснюється через декiлька основних оптових покупцiв, 

однак певний обсяг реалiзується по прямих договорах з бiльш дрiбними споживачами. Для 

розширення ринку збуту наше пiдприємство освоїло вiдвантаження карбамiду й амiачної 

селiтри в бiг-бегах 0,5 т i 1 т, вiдвантаження в контейнерах, палетування продукцiї, завдяки 

чому вiдправки зазначених прдуктiв стали можливi (i бiльш кращi) як для великих 

вiтчизняних агрохолдингiв, оснащених технiкою для вивантаження зазначеної тари, так i на 

експорт у Чехiю, Iндiю й iншi країни. У цей момент проробляється питання унiфiкацiї тари - 

нанесення маркування на мiшки, бiг-беги на шести рiзних мовах, що виключить час 

наробiтку тари пiд кожне окреме замовлення й дозволить швидше здiйснювати 

вiдвантаження продукцiї. Вiдвантаження продукцiї на експорт проводится в основному через 

морськi порти України Чорного моря судновими партiями. Доставка товару в порт 

проводиться залiзничним транспортом, а амiаку - залiзничним транспортом i по 

трубопроводу. З метою забезпечення своєчасного вiдвантаження продукцiї на експорт 

ведеться постiйна робота iз забезпечення необхiдною кiлькiстю рухливого складу як 

власного, так i орендованого в операторських компанiй. Метанол, оцтова кислота, 

вiнiлацетат - монопольне положення на ринку України в частинi виробницива, але значна 

конкуренцiя з росiйськими виробниками (особливо метанол i вiнiлацетат). Основнi експортнi 

ринки: країни колишнього СРСР, країни Схiдної Європи, Туреччина й iн. Конкурентнi 

виробники в регiональному розрiзi: Росiя, країни Європи, Китай. Продажi на основних 

ринках здiйснюються на пiдставi контрактiв, що укладаються, як з безпосереднiми 

споживачами так i iз трейдерськими компанiями. Метанол на нашому пiдприємствi 

використовується для виробництва оцтової кислоти й формалiну, а надлишки реалiзуються 

на ринку. Увесь товар вiдвантажується на внутрiшньому ринку. Основнi споживачi: 

газодобувнi пiдприємства й виробники палива. Ємкiсть українського ринку метанолу 



оцiнюється близько 90-100 тис. тн у рiк. Частка нашого пiдприємства становить 70%.Оцтова 

кислота на нашому пiдприємствi використовується для виробництва вiнiлацетату, а 

надлишки реалiзуються на ринку.На внутрiшньому ринку прослiдковується сезонне 

зростання продажiв оцтової кислоти в перiод квiтень- вересень. Реалiзовується товар в 

основному через трейдерськi компанiї, що мають свiй автотранспорт для його доставки 

споживачам. Частка експорту в загальному обсязi продажiв оцтової кислоти становить 80-

85%. Основними споживачами нашої оцтової кислоти на зовнiшньому ринку є Туреччина, 

Росiя й країни Євросоюзу. Вiнiлацетет на нашому пiдприємствi використовується для 

виробництва полiвiнiлацетатних дисперсiй i лакiв, а надлишки реалiзуються на ринку. Частка 

експорту в загальнiй кiлькостi продажiв становить бiльш 90%. Основними споживачами 

нашого вiнiлацетату на зовнiшньому ринку є Туреччина, Росiя, Бiлорусь i країни Євросоюзу. 

Ємкiсть внутрiшнього ринку вiнiлацетату оцiнюється близько 7-8 тис. тн у рiк. Частка 

нашого пiдприємства на ринку України (з урахуванням внутрiшнтозаводського споживання) 

оцiнюється близько 75%.Адипiнова кислота - наявнiсть ще 1 виробника (ВАТ "Рiвнеазот" (м. 

Рiвне) в Українi.Основнi ринки збуту: Китай, країни Європи, Iндiя, Росiя. Велика кiлькiсть 

виробникiв на зазначених ринках (за винятком Росiї). Спотовий продаж iз трейдерськими 

компанiями. Рентабельнiсть продажiв сильно залежить вiд рiвня цiн на основну сировину - 

бензол (нафтовий або кам'яновугiльний).Практично 100% виробленої кислоти 

вiдвантажуються пiдприємством на експорт. В 2011 роцi географiя збуту продукцiї була 

розширена за рахунок поставок у країни Пiвденно- Схiдної Азiї. На спотовi цiни звичайний 

вплив виявляють виробники Азiатського регiону. В 2011 роцi вiдвантаження адiпiнової 

кислоти проводилися автотранспортом у країни Євросоюзу й Туреччину, у критих 

залiзничних вагонах з наступним перетаруванням у контейнери, а також у морських 

контейнерах через Порти України Чорного моря. Поставки проводилися через трейдерiв. 

Додатково враховувалися вимоги до впакування й маркування (застосування пакувальних 

матерiалiв, нанесення додаткових стiкерiв мовою країни призначення i т.д.), що також 

дозволило розширити ринок збуту. Були виконанi всi вимоги Європейських регламентiв по 

маркуванню продукцiї й перевиданню паспортiв безпеки. Основними споживачами 

адiпiнової кислоти нашого пiдприємства в 2011 роцi були: Китай, Iндiя, Пiвденна Корея, 

Сiнгапур, Туреччина, Iталiя. В 2011 роцi: 1.Впровадженi наступнi iнновацiйнi технологiї:- 

удосконалена схема виробництва калiєвої й натрiєвої селiтри шляхом включення в роботу 

додаткової лiнiї виробництва натрiєвої селiтри; - впроваджена в експлуатацiю установка 

отримання кисню технологiчного газоподiбного (газифiкованого) у балонах; - виконана 

реконструкцiя каркасно - засипних фiльтрiв у швидкi фiльтри (у цеху нейтралiзацiї й 

очищення промислових стокiв); - змiнена схема охолодження теплообмiнного устаткування 

агрегату М-100 шляхом виключення зi схеми водо-зворотного циклу №15 (ВЗЦ-15), що 

дозволило бiльш повно використовувати потужностi ВЗЦ-4;- уведена в експлуатацiю 

установка по реагентнiй обробцi води в цеху амiаку 1-Б; - удосконалена схема складування й 

вiдвантаження амiачної селiтри за допомогою установлення додаткового стрiчкового 

конвеєра (транспортера) у складi готової продукцiї;- виконана реконструкцiя електропривода 

тиристорного (ТЕП - 320/115) у цеху з виробництва кетонiв й органiчних кислот. 2. Освоєний 

новий вид продукцiї й технологiя виробництва кисню технологiчного газоподiбного 

(медичного). 3. Велись роботи з реалiзацiї iнвестицiйного проекту "Когенерацiйна установка 

2 х 12,9 мВт". Впровадження даного заходу дозволить знизити собiвартiсть продукцiї за 

рахунок генерацiїї власних, бiльш дешевих, енергоресурсiв (електроенергiя, пара 

технологiчна). 4. Уведене в експлуатацiю встаткування: - автоматична лiнiя по рiзанню й 

зашиттю полiпропiленових мiшкiв (у цеху виробництва виробiв з полiетилену); - 

конденсатор сокової пари S = 500м2 (у цеху виробництва амiачної, калiєвої й натрiєвої 

селiтри). 5. У рамках "Плану по модернiзацiї й капiтальним ремонтам на 2011 рiк" 

здiйснувалася реалiзацiя заходiв щодо впровадження приладiв контролю госпрозрахункових 

параметрiв технологiчних процесiв, замiнi АСУТП нижнього й верхнього рiвня, змiнi 

морально й фiзично застарiлого обладнання, удосконалюванню приладiв облiку й контролю 

над продукцiєю, що вiдвантажується, оснащенню лабораторiй пiдприємства сучасними 

приладами для контролю якостi продукцiї. Виходячи iз прогнозованих фiнансових 



можливостей пiдприємства розроблений "План заходiв щодо iнвестицiй, капiтальних 

ремонтiв i основних засобiв на 2012 рiк". Кiлькiсть постачальникiв за основними видами 

сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання 

становить 21. 

 

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

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

господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання 

або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування 

За перiод з 2007 по 2011р. пiдприємством було введено в експлуатацiю основних засобiв на 

суму 753870 тис. грн., в тому числi будинкiв, споруд та передавальних пристроїв на суму 

200432,3 тис. грн., машин та обладнання на суму 489562 тис. грн., транспортних засобiв на 

суму 43638 тис. грн. Найбiльш вагомими iнвестицiйними проектами за весь перiод стало 

введення в експлуатацiю ректифiкацiйної колони зневоднення виробництва оцтової кислоти 

на суму 31208 тис. грн., реконструкцiя вiддiлення виробництва калiєвої та натрiєвої селiтри 

на суму14035 тис. грн., реконструкцiя цеха подiлу повiтря з установкою блока ВРУ КТА на 

суму 80618 тис. грн., реконструкцiя виробництва карбамiду зi збiльшенням потужностi до 

1200т/добу, схеми механiчного обезводнення осаду 3-го комплексу виробничого рiчного 

водопостачання на суму 12847 тис. грн.За перiод з 2007 по 2011р. вiдбулося вибуття засобiв 

на загальну суму93348 тис. грн., в тому числi будинкiв, споруд та передавальних пристроїв 

на суму 40460 тис. грн., машин та обладнання на суму 298523 тис. грн., транспортних засобiв 

на суму 18436 тис. грн.За перiод з 2007 по 2011р. освоєно 761425 тис. грн. iнвестицiй, в тому 

числi в основний капiтал 409716 тис. грн. Освоєння iнвестицiй вiдбувалося за рахунок 

власних коштiв пiдприємства. 

 

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

правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання 

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

необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні 

активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення 

або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, 

в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та 

закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її 

завершення 

Вартiсть основних засобiв ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" по балансу 

станом на 31.12.2011р. становить: - По перiснiй вартостi - 2461359 тис. грн. - По залишковiй 

вартостi - 587524 тис. грн. Станом на 31.12.2011р. вартiсть наданих в оренду основних 

засобiв становить 1586 тис. грн. Вартiсть орендованих основних засобiв становить 1171076 

тис. грн., в т.ч.:-земельних дiлянок - 1086687 тис. грн.;- основних засобiв - 84389 тис. грн. 

Значним правочином емiтента є укладання договору iпотеки вiд 21.12.2011р. №1390 на суму 

400000 тис. грн. Основне мiсцезнаходження: м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 5. 

Використання основних засобiв спрямоване на виробництво продукцiї. Ступiнь їх 

використання зумовлена можливостями обсягiв реалiзацiї. В 2011 роцi вiдсоток 

використання виробничих потужностей склав 91,1%. Виробнича потужнiсть амiаку цеха 1-А 

- 520000 т/рiк (використання потужностi 112,8%), виробнича потужнiсть амiаку цеха 1-Б - 

450000 т/рiк (використання потужностi 98,9%), виробнича потужнiсть метанола - 190000 

т/рiк (використання потужностi 84,0%), виробнича потужнiсть формалiну - 101400 т/рiк 

(використання потужностi 42,6%), виробнича потужнiсть оцтової кислоти - 150000 т/рiк 



(використання потужностi 94,4%), виробнича потужнiсть вiнiлацетату - 40000 т/рiк 

(використання потужностi 42,6%), виробнича потужнiсть дисперсiїї полiвiнiлацетатної 

(100%) - 12500 т/рiк (використання потужностi 13,6%), виробнича потужнiсть смоли КФМТ - 

46000 т/рiк (використання потужностi 63,6%), виробнича потужнiсть ацетилену - 18856 т/рiк 

(використання потужностi29,1%), виробнича потужнiсть карбамiду - 400000 т/рiк 

(використання потужностi 106,2%), виробнича потужнiсть селiтри амiачної 480000 т/рiк 

(використання потужностi 108,0%), виробнича потужнiсть вуглеамонiйних солей- 10000 т/рiк 

(використання потужностi110,1%), виробнича потужнiсть кислоти адiпiнової - 29500 т/рiк 

(використання потужностi 109,7%), виробнича потужнiсть полiвiнiлацетатного спирту 

(сухого) - 1055 т/рiк (використання потужностi 13,2%). виробнича потужнiсть селiтри 

калiєвої* - 14500 т/рiк (використання потужностi 33.0%), виробнича потужнiсть селiтри 

натрiєвої* - 20000 т/рiк (використання потужностi 131,6%), потужнiсть виробництва калiєвої 

i натрiєвої селiтри* - 14500 т/рiк (використання потужностi 168,95%). 

* В звязку з закiнченням в 2011 р. реконструкцiїї установки виробництва калiєвої i натрiєвої 

селiтри (Приказ №856 вiд 27.07.2011 р.), внесенi змiни в баланс виробничих потужностей 

пiдприємства за 2011 р. - замiсть потужностi виробництва калiєвої i натрiєвої селiтри (14500 

т/рiк) установлено, окремо, потужнiсть селiтри натрiєвої (20000 т/рiк) i потужнiсть селiтри 

калiєвої (14500 т/рiк).Для постiйного безперебiйного використання активiв пiдприємства 

своєчасно у рамках Природоохоронного законодавства України розробляються та 

отримуються необхiднi дозволи та лiмiти на викиди забруднюючих речовин в атмосферу, 

скидiв у водойми, утворення, розмiщення промислових вiдходiв.Планами пiдприємства 

передбачено проведення капiтальних ремонтiв основних засобiв з метою забезпечення 

пiдтримки їх в працездатному станi. Значних фiнансових коштiв на капiтальне будiвництво 

та розширення основних засобiв не планується. 

 

 

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

від законодавчих або економічних обмежень 

Основними проблемами, якi впливали на виробничо-господарську дiяльнiсть ПрАТ 

"Сєвєродонецьке об'єднання Азот" у 2011 роцi, є наступнi: - Висока цiна природного газу. 

Так, протягом 2011 року зросла цiна постачання природного газу з 280$ до 412$, прирiст 

цiни 132$ або 1104,98 грн/тм3. Виросла й цiна транспортування з 194,90 грн/тм3 до 262,25 

грн/тм3 без ПДВ.- Наявнiсть значної суми невiдшкодованого ПДВ. Так, на 31.12.2011р. 

заборгованiсть держави по поверненню ПДВ пiдприємству склала 386,8 млн. грн, з яких 

заявлено по строку бюджетного вiдшкодування 272,2 млн. грн. 

 

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

компенсацій за порушення законодавства 

За 2011 рiк пiдприємству було пред'явлено 3141 тис. грн. штрафних санкцiй. В тому числi за 

не працевлаштування iнвалiдiв було нараховано 2860 тис. грн. Також було сплачено 

задовiльнення претензiй на суму 87 тис. грн., та штраф за невиконання плана залiзничних 

перевезень за порушення умов договорних вiдносин на суму 89 тис. грн. За порушення 

законодавства про охорону природних ресурсiв було сплачено 56 тис. грн. 

 



Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Дiяльнiсть ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" фiнансується за рахунок 

власних та залучених коштiв. Керiвництво ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ 

АЗОТ" у 2012 роцi продовжує пошук заємних коштiв для фiнансування стратегiчної 

програми розвитку пiдприємства. 

 

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

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

цих договорів 

Станом на 31.12.2011 року укладено, але не виконано 78 угод загальною вартiстю 

2078398940,76 грн. 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

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

які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" планує продовжити виконання заходiв, 

спрямованих на розширення ринкiв збуту продукцiї з метою збiльшення виробництва, 

оптимiзацiї використання дiючих виробничих потужностей.Товариство планує продовжити 

виконання заходiв, щодо енергозбереження та зниження використання природного газу, 

полiпшення умов працi та забезпечення стабiльного виробництва з високим ступенем 

надiйностi. За умови фiнансової спроможностi важливим завданням для Товариства є 

модернiзацiя та поновлення основних засобiв. 

 

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

дослідження та розробку за звітний рік 

Полiтику пiдприємства по пiдвищенню науково-технiчного рiвня й полiпшення органiзацiiї 

виробництва, удосконалення технологiчних процесiв, розробки й впровадження нових 

технологiй i методик контролю виробництва здiйснює Науковий Центр пiдприємства. На 

забезпечення супроводу дiючих виробництв пiдприємства на основi проведення 

обслiдницьких робiт, видачi рекомендацiй i висновкiв, участi у впровадженнi заходiв щодо 

розширення, реконструкцiї, технiчному переозброєнню й пiдтримцi працездатностi дiючих 

виробництв пiдприємства Науковим Центром в 2011 роцi було витрачено 5869855 грн. 

 

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

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

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

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

Провадження за позовом Калюжного Я.М. щодо вiдновлення на роботi та стягнення 

заробiтної плати за вимушений прогул в розмiрi 58512,72 грн. порушено 25.11.2009р. 



Сєвєродонецьким мiським судом позов задоволено 03.04.2012р. Рiшення буде оскаржене до 

Апеляцiйного суду Луганської обл. Позов Фiрсова О.М. про вiдновлення на роботi, 

провадження порушено 22.10.2008р. Сєвєродонецьким мiським судом позов задоволено. 

Знаходиться на розглядi в Апеляцiйному судi Луганської обл. Позов Жмурко О.П. про 

вiдновлення на роботi, провадження порушено 26.04.2010р. Сєвєродонецьким мiським судом 

позов задоволено. Знаходиться на розглядi в Апеляцiйному судi Луганської обл. Позов 

Толокольнiкової Л.Г. про вiдновлення на роботi, провадження порушено 01.09.2008р. 

Сєвєродонецьким мiським судом позов задоволено. Знаходиться на розглядi в Вищому 

спецiалiзованому судi з розгляду цивiльних i кримiнальних справ. Позов Нестеренко С.Ф. 

про вiдновлення на роботi, провадження порушено 28.06.2008р. Сєвєродонецьким мiським 

судом позов задоволено. Знаходиться на розглядi в Вищому спецiалiзованому судi з розгляду 

цивiльних i кримiнальних справ. Позов Костенко Г.Є. про стягнення надбавки за науковий 

стаж в розмiрi 117353,55 грн. Сєвєродонецьким мiським судом позов задоволено. 

Знаходиться на розглядi в Апеляцiйному судi Луганської обл. Позов до Луганського 

обласного вiддiлення Антимонопольного комiтету України про виключення з Перелiку 

суб'єктiв природних монополiй, справа порушена 22.06.2007р., знаходиться на розглядi у 

Донецькому апеляцiйному адмiнiствативному судi. Позов ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз 

України" про повернення 154096,882 тис. куб. м. природного газу, провадження порушено 

29.11.2011. Знаходиться на розглядi у Донецькому апеляцiйному господарському судi. Позов 

до СГНI по роботi з велекими платниками податкiв про визнання нечинним податкового 

повiдомлення-рiшення про зменшення суми бютжетного вiдшкодування з ПДВ за лютий 

2011р. на суму 50532527,00 грн., крiм того штрафнi санкцiї на суму01,00 грн., провадження 

порушено 08.06.2011р. Знаходиться на розглядi у Вищому адмiнiстративному судi України. 

Позов до СГНI по роботi з великими платниками податкiв про визнання нечинними 

податковi повiдомлення-рiшення про зменшення суми бюджетного вiдшкодування з ПДВ за 

сiчень 2011р. на суму 53239903,00 грн., крiм того штрафнi санкцiї на суму 01,00 грн., про 

визначення суми забов'язання з ПДВ за сiчень 2011р. на суму 04,00 грн. крiм того штрафнi 

санкцiї на суму 01,00 грн., про зменшення розмiру вiд'ємного значення суми ПДВ за сiчень 

2011р. на суму 49653044,00 грн., крiм того штрафнi санкцiї на суму 01,00 грн., провадження 

порушено 16.05.2011р. Знаходиться на розглядi у Вищому адмiнiстративному судi України. 

Позов до СГНI по роботi з великими платниками податкiв про визнання начинним 

податкового повiдомлення-рiшення про зменшення суми бюджетного вiдшкодування з ПДВ 

за квiтень - листопад 2010р. на загальну суму 106891890,00грн., провадження порушено 

12.05.2011р. Знаходиться на розглядi у Вищому адмiнiстративному судi України. Позов ДК 

"Газ України" НАК "Нафтогаз України" щодо стягнення 508907144,67 грн., провадження 

вiдкрито 11.01.2011р. Господарським судом Луганської обл. позов задоволено частково. 

Вищим господарським судом справа направлена на новий розгляд у Господарський суд 

Луганської обл. Позов ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України" щодо стягнення 

317861912,00 грн., провадження вiдкрито 04.05.2011р. Господарським судом Луганської обл. 

позов задоволено частково. Вищим господарським судом справа направлена на новий 

розгляд у Господарський суд Луганської обл.Позов до ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз 

України" щодо визнання договору недiйсним, провадження порушено05.12.2011р. на 

розглядi у Вищому господарському судi.Позов до ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз 

України" щодо визнання договору недiйсним, провадження порушено 22.12.2011р. 

Господарським судом м. Києва провадження зупинено у звязку з реорганiзацiєю вiдповiдача. 

Позов до ДП "Одеська залiзниця" щодо стягнення 34699,38 грн. за нестачу вантажу, 

провадження вiдкрито 17.10.2011р. Господарським судом Одеської обл. позов задоволено 

частково. Апеляцiйна скарга вiдповiдача не задоволена. Вiдповiдачем подана касацiйна 

скарга. 

 

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

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



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

довільній формі 

Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2009-2011роки:- обсяг 

товарної продукцiї в дiючих цiнах: 2009р. - 2187103 тис.грн., 2010р. - 3278099 тис. грн., 

2011р. - 6240698 тис. грн.- вiдсоток використання виробничих потужностей: 2009р. - 52,3%, 

2010р. - 66,3%, 2011р. - 91,1%.- обсяг реалiзованої продукцiї: 2009р. - 2168042 тис. грн., 

2010р. - 3329280 тис. грн., 2011р. - 6064157 тис. грн.- чистий збиток (-): 2009р. - -200369 тис. 

грн., 2010р. - -345225 тис. грн., 2011р. - -735225 тис. грн.  

 

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність 

емітента 

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

Найменування основних 

засобів 
Власні основні засоби 

(тис. грн.) 
Орендовані основні 

засоби (тис. грн.) 
Основні засоби, всього (тис. 

грн.) 

 

на 

початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на 

початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на 

початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 554 358 572 267 0 0 554 358 572 267 

будівлі та споруди 310 098 317 787 0 0 310 098 317 787 

машини та обладнання 221 002 209 678 0 0 221 002 209 678 

транспортні засоби 20 455 25 633 0 0 20 455 25 633 

інші 2 803 19 169 0 0 2 803 19 169 

2. Невиробничого призначення: 16 451 15 257 0 0 16 451 15 257 

будівлі та споруди 12 469 11 553 0 0 12 469 11 553 

машини та обладнання 3 443 2 431 0 0 3 443 2 431 

транспортні засоби 386 713 0 0 386 713 

інші 153 560 0 0 153 560 

Усього 570 809 587 524 0 0 570 809 587 524 

Опис 

У Пiдприємства на кiнець звiтного перiоду Власнi основнi засоби зросли на 

16715 тис. грн., в тому числi Виробничого призначення на 17909 тис. грн. 

Основнi засоби Невиробничого призначення зменшилися за рахунок вибуття на 

1194 тис. грн. 

У рядку "Будiвлi та споруди виробничого призначення" наведенi земельнi 

дiлянки залишковою вартiстю 4256 тис. грн. 

Пiдприємство на пiдставi договору довiчного управлiння має на балансi основнi 

засоби виробничого комплексу полiетилену, переданi в довiчне управлiння 

фiрмою - нерезидентом. На початок звiтного перiоду вартiсть прийнятих в 

управлiння активiв складала 23179 тис. грн.; вiдповiдно на кiнець перiоду 

вартiсть цих активiв складає 23220 тис. грн. 



 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн.) 
359 080 1 095 131 

Статутний капітал (тис.грн.) 1 056 700 1 056 700 

Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 1 056 700 1 056 700 

Опис За перiод 2011р. вартiсть статутного капiталу не змiнювалася. Вартiсть чистих активiв зменшилась 

на 736051 тис. грн. у звязку з ростом збиткiв на 735225 тис. грн. за звiтний перiод. У пiдприємства 

були наявнi резерви на погашення збиткiв 2010р. за рахунок резервного капiталу на суму 151169 

тис. грн., а також додаткового капiталу на суму 194056 тис. грн. 

Висновок - 

 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата погашення 

Кредити банку X 381 395 X X 

у тому числі: 
 

ПАТ "Комерцiйний Банк Надра" 28.12.2011 381 395 12 31.12.2018 

Зобов’язання за цінними паперами X 141 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 141 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними паперами) 

(за кожним видом): 
X 0 X X 

-  0 0 30.12.1899 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним видом): 
X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 7 261 X X 

Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X 



Інші зобов'язання X 2 591 869 X X 

Усього зобов'язань X 2 980 666 X X 

Опис Станом на 31.12.2011р. пiдприємство має заборгованiсть перед 

постачальниками за природний газ в сумi 2145283 тис. грн., а також 

аванси, отриманi за продукцiю в сумi 400354 тис. грн. 

 

  

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 
з/п 

Основні 

види 

продукції 
Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

  

у натуральній 

формі (фізична 

од.вим.) 

у грошовій 

формі 

(тис.грн.) 

у відсотках до 

всієї виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

од.вим.) 

у грошовій 

формі 

(тис.грн.) 

у відсотках до 

всієї виробленої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Амiачна 

селiтра 
518282 тн 1186922 19 516006,6 тн 1180334,9 19,5 

2 Карбамiд 

М-3 
410497 тн 1153246 18,5 612415 тн 1807952,4 29,8 

3 Амiак 

рiдк. 
536216 тн 1976770 31,7 382986 тн 1366250,7 22,5 

4 Оцтова 

кислота 

синт. 

129357 тн 516015 8,3 123901,8 тн 485383,6 8 

5 Кислота 

адiпiнова 
32376 тн 474190 7,6 29364,9 тн 434847,4 7,2 

6 Iнша 0 933555 15 0 789388 13 

  

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ 
з/п 

Склад витрат 
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у 

відсотках) 

1 2 3 

1 Матерiальнi затрати 84,17 

2 Виплати на оплату працi з 

вiдрахуваннями 
7,15 

3 Iншi 8,68 

 

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 2009 1 0 

2 2010 1 0 

3 2011 7 6 

 

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

 
Так Ні 

Реєстраційна комісія 
 

X 

Акціонери 
 

X 

Реєстратор 
 

X 

Депозитарій 
 

X 

Інше 

(запишіть) 

Збори проводились у порядку ст. 49 Закону України "Про акцiонернi 

товариства". 

 

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

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

 
Так Ні 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
 

X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків 
 

X 

 

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

останнього разу? 

 
Так Ні 

Підняттям карток 
 

X 

Бюлетенями (таємне голосування) 
 

X 

Підняттям рук 
 

X 

Інше 

(запишіть) 

Збори проводились у порядку ст. 49 Закону України "Про акцiонернi 

товариства". 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 



 
Так Ні 

Реорганізація 
 

X 

Внесення змін до статуту товариства 
 

X 

Прийняття рішення про зміну типу товариства 
 

X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства  
X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства  
X 

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення 

про припинення їх повноважень  
X 

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття 

рішення про дострокове припинення їх повноважень  
X 

Інше 

(запишіть) 

узгодження значних правочинiв 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного 

голосування? ні 

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?  

 
(осіб) 

Кількість членів наглядової ради 0 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0 

Кількість представників держави 0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0 

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 0 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років? 6 

 



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

 
Так Ні 

Стратегічного планування 
 

X 

Аудиторський 
 

X 

З питань призначень і винагород 
 

X 

Інвестиційний 
 

X 

Інше 

(запишіть) 

- 

Інше 

(запишіть) 

- 

 

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

роботу з акціонерами? (так/ні) ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 
Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою 
 

X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій  
X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства 
 

X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди X 
 

Інше 

(запишіть) 

- 

 

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

товариства? 

 
Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі 
 

X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту 
 

X 

Особисті якості (чесність, відповідальність) 
 

X 

Відсутність конфлікту інтересів 
 

X 



Граничний вік 
 

X 

Відсутні будь-які вимоги 
 

X 

Інше (запишіть) 

- 
 

X 

 

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

ознайомився зі своїми правами та обов'язками? 

 
Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства  
X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками  
X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 
 

X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк 

або не було обрано нового члена  
X 

Інше 

(запишіть) 

- 

 

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

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років? 2 

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів 

загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління? 

 

Загальні 

збори 

акціонерів 

Засідання 

наглядової 

ради 

Засідання 

правління 

Члени правління (директор) так так ні 

Загальний відділ ні ні ні 

Члени наглядової ради (голова наглядової ради) ні ні ні 



Юридичний відділ (юрист) ні ні ні 

Секретар правління ні ні так 

Секретар загальних зборів ні ні ні 

Секретар наглядової ради ні ні ні 

Корпоративний секретар ні ні ні 

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з 

акціонерами 
ні ні ні 

Інше (запишіть) 

- 

ні ні ні 

 

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

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

вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальні 

збори 

акціонерів 

Наглядова 

рада 

Виконавчий 

орган 

Не 

належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів 

діяльності (стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності 

(бізнес-планів) 
так ні ні ні 

Затвердження річного фінансового 

звіту або балансу або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та відкликання голови 

правління 
так ні ні ні 

Обрання та відкликання членів 

правління 
так ні ні ні 

Обрання та відкликання голови 

наглядової ради 
ні ні ні так 

Обрання та відкликання членів 

наглядової ради 
ні ні ні так 

Обрання та відкликання голови та 

членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для 

голови та членів правління 
так ні ні ні 



Визначення розміру винагороди для 

голови та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про 

притягнення до майнової 

відповідальності членів правління 

так ні ні ні 

Прийняття рішення про додатковий 

випуск акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, 

реалізацію та розміщення власних 

акцій 

так ні ні ні 

Затвердження аудитора так ні ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких 

існує конфлікт інтересів 
ні ні ні так 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

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

від імені акціонерного товариства? (так/ні) так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

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

ні 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 
Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів X 
 

Положення про наглядову раду 
 

X 

Положення про виконавчий орган (правління) X 
 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства 
 

X 

Положення про ревізійну комісію X 
 

Положення про акції акціонерного товариства 
 

X 

Положення про порядок розподілу прибутку 
 

X 

Інше (запишіть) Положення про статус Почесного Президента 

 



Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджуєть

ся на загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступн

ій інформаційній 

базі даних 

ДКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів 

Документи 

надаються 

для 

ознайомленн

я 

безпосереднь

о в 

акціонерном

у товаристві 

Копії 

документі

в 

надаютьс

я на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщуєтьс

я на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерног

о 

товариства 

Фінансова 

звітність, 

результати 

діяльності 

так так так так так 

Інформація 

про 

акціонерів, 

які 

володіють 

10 відсотків 

та більше 

статутного 

капіталу 

ні так так ні ні 

Інформація 

про склад 

органів 

управління 

товариства 

ні ні так так так 

Статут та 

внутрішні 

документи 

ні ні так ні ні 

Протоколи 

загальних 

зборів 

акціонерів 

після їх 

проведення 

ні ні так ні ні 

Розмір 

винагороди 

посадових 

осіб 

акціонерног

о 

товариства 

ні ні так ні ні 

 



Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) ні 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 
Так Ні 

Не проводились взагалі 
 

X 

Менше ніж раз на рік 
 

X 

Раз на рік X 
 

Частіше ніж раз на рік 
 

X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора? 

 
Так Ні 

Загальні збори акціонерів X 
 

Наглядова рада 
 

X 

Правління або директор 
 

X 

Інше 

(запишіть) 

- 

 

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) 

ні 

 

З якої причини було змінено аудитора? 

 
Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень 
 

X 

Не задовольняли умови договору з аудитором 
 

X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів 
 

X 

Інше 

(запишіть) 

- 

 



Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році? 

 
Так Ні 

Ревізійна комісія X 
 

Наглядова рада 
 

X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X 
 

Стороння компанія або сторонній консультант X 
 

Перевірки не проводились 
 

X 

Інше 

(запишіть) 

- 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу? 

 
Так Ні 

З власної ініціативи X 
 

За дорученням загальних зборів 
 

X 

За дорученням наглядової ради 
 

X 

За зверненням виконавчого органу 
 

X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 

відсотків голосів  
X 

Інше 

(запишіть) 

- 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? 

(так/ні) ні 

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів 

протягом наступних трьох років?  

 
Так Ні 



Випуск акцій 
 

X 

Випуск депозитарних розписок 
 

X 

Випуск облігацій 
 

X 

Кредити банків X 
 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів 
 

X 

Інше (запишіть) 

- 
 

X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом 

наступних трьох років? 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором 
 

Так, плануємо розпочати переговори 
 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році 
 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років 
 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох 

років  

Не визначились X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових 

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

 

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

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

 

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

депозитарній системі України (далі - особа)? 

 
Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень особи 
 

X 

Не задовольняли умови договору з особою 
 

X 

Особу змінено на вимогу: 
  



акціонерів 
 

X 

суду 
 

X 

Інше 

(запишіть) 

- 

 

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

управління? (так/ні) ні 

 

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

корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління 

прийнятий:  

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 

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

оприлюднено:  

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного 

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

розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: 

 

 

Звіт про корпоративне управління 

 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи 

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

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

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

їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік 

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

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

заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг 

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до 

фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, 

або про відсутність таких заходів 



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

ключові характеристики або про відсутність такої системи 

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи 

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

консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку 

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

встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність 

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

що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір 

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

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

інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність 

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

здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського 

висновку 

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової 

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

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

батькові) 

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 

загальний стаж аудиторської діяльності 

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі 

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року 

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 

внутрішнього аудитора 

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років 

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та 

факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена 

аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання 

ринків фінансових послуг 

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів 

фінансових послуг, зокрема: 

наявність механізму розгляду скарг 

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

розглядати скарги 



стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання 

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

скарг) 

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою 

та результати їх розгляду 

 

КОДИ 

Дата 01.01.2012 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" 
за ЄДРПОУ 33270581 

Територія Луганська область, м.Сєверодонецьк за КОАТУУ 4412900000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 
Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Орган державного 

управління  за СПОДУ  

Вид економічної 

діяльності 
Виробництво добрив та азотних сполук за КВЕД 24.15.0 

Середня кількість працівників (1): 8716 

Одиниця виміру: тис.грн. 

Адреса: 93403, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 5 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 

за міжнародними стандартами фінансової звітності  

 

Баланс 

на 31.12.2011 p. 

Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 
На початок 

звітного періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи 
   

Нематеріальні активи: 
   



залишкова вартість 010 4 262 3 387 

первісна вартість 011 13 525 14 343 

накопичена амортизація 012 ( 9 263 ) ( 10 956 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 020 83 204 95 845 

Основні засоби: 
   

залишкова вартість 030 570 809 587 524 

первісна вартість 031 2 327 460 2 461 359 

знос 032 ( 1 756 651 ) ( 1 873 835 ) 

Довгострокові біологічні активи: 
   

справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 

первісна вартість 036 0 0 

накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції: 
   

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0 

інші фінансові інвестиції 045 14 470 14 428 

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0 

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0 

Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ) ( 0 ) 

Відстрочені податкові активи 060 91 889 2 928 

Гудвіл 065 0 0 

Інші необоротні активи 070 0 0 

Гудвіл при консолідації 075 0 0 

Усього за розділом I 080 764 634 704 112 

II. Оборотні активи 
   

Виробничі запаси 100 343 261 408 956 

Поточні біологічні активи 110 0 0 

Незавершене виробництво 120 108 728 29 616 

Готова продукція 130 149 711 417 639 

Товари 140 957 842 

Векселі одержані 150 0 0 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 
   

чиста реалізаційна вартість 160 54 467 163 633 

первісна вартість 161 60 142 172 899 



резерв сумнівних боргів 162 ( 5 675 ) ( 9 266 ) 

Дебіторська заборгованість за рахунками: 
   

за бюджетом 170 264 063 396 645 

за виданими авансами 180 92 296 72 556 

з нарахованих доходів 190 0 0 

із внутрішніх розрахунків 200 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 169 018 188 324 

Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти: 
   

в національній валюті 230 76 860 74 660 

у тому числі в касі 231 86 514 

в іноземній валюті 240 42 203 922 908 

Інші оборотні активи 250 19 850 31 172 

Усього за розділом II 260 1 321 414 2 706 951 

III. Витрати майбутніх періодів 270 652 553 

ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 

Баланс 280 2 086 700 3 411 616 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал 
   

Статутний капітал 300 1 056 700 1 056 700 

Пайовий капітал 310 0 0 

Додатковий вкладений капітал 320 0 0 

Інший додатковий капітал 330 232 487 37 605 

Резервний капітал 340 151 169 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -345 225 -735 225 

Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 ) 

Накопичена курсова різниця 375 0 0 

Усього за розділом I 380 1 095 131 359 080 

Частка меншості 385 0 0 



II. Забезпечення таких витрат і платежів 
   

Забезпечення виплат персоналу 400 0 0 

Інші забезпечення 410 73 599 71 870 

Сума страхових резервів 415 0 0 

Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0 

Цільове фінансування (2) 420 0 0 

Усього за розділом II 430 73 599 71 870 

ІІІ. Довгострокові зобов'язання 
   

Довгострокові кредити банків 440 0 381 395 

Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0 

Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 470 64 64 

Усього за розділом ІІІ 480 64 381 459 

IV. Поточні зобов'язання 
   

Короткострокові кредити банків 500 0 0 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 475 47 

Векселі видані 520 30 30 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 531 662 2 159 363 

Поточні зобов’язання за розрахунками: 
   

з одержаних авансів 540 355 107 400 354 

з бюджетом 550 5 329 6 922 

з позабюджетних платежів 560 0 0 

зі страхування 570 5 368 5 446 

з оплати праці 580 12 318 14 048 

з учасниками 590 0 0 

із внутрішніх розрахунків 600 0 0 

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами 

вибуття, утримуваними для продажу 
605 0 0 

Інші поточні зобов'язання 610 7 617 12 997 

Усього за розділом IV 620 917 906 2 599 207 

V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 

Баланс 640 2 086 700 3 411 616 

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у 

галузі статистики. 

(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 0 



 

Керівник  

 

Головний бухгалтер  

КОДИ 

Дата 01.01.2012 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" 
за ЄДРПОУ 33270581 

Територія Луганська область, м.Сєверодонецьк за КОАТУУ 4412900000 

Орган державного 

управління  за СПОДУ  

Організаційно-

правова форма 

господарювання 
Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
Виробництво добрив та азотних сполук за КВЕД 24.15.0 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 

за міжнародними стандартами фінансової звітності  

Одиниця виміру: тис.грн. 

Звіт про фінансові результати 

за 2011 рік 

Форма №2 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 
За попередній 

період 

1 2 3 4 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 6 490 902 3 596 931 

Податок на додану вартість 015 ( 426 743 ) ( 267 648 ) 

Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 ) 

 
025 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші вирахування з доходу 030 ( 2 ) ( 3 ) 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 035 6 064 157 3 329 280 



послуг) 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 6 000 286 ) ( 3 277 544 ) 

Валовий прибуток: 

прибуток 
050 63 871 51 736 

збиток 055 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні доходи 060 136 727 107 378 

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 

сільськогосподарської діяльності 
061 0 0 

Адміністративні витрати 070 ( 102 439 ) ( 73 800 ) 

Витрати на збут 080 ( 462 900 ) ( 238 057 ) 

Інші операційні витрати 090 ( 225 902 ) ( 218 818 ) 

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів 

сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 

сільськогосподарської діяльності 
091 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансові результати від операційної діяльності: 

прибуток 
100 0 0 

збиток 105 ( 590 643 ) ( 371 561 ) 

Доход від участі в капіталі 110 0 0 

Інші фінансові доходи 120 39 373 

Інші доходи (1) 130 5 216 84 352 

Фінансові витрати 140 ( 520 ) ( 451 ) 

Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 160 ( 59 770 ) ( 94 192 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 

прибуток 
170 0 0 

збиток 175 ( 645 678 ) ( 381 479 ) 

у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від 

переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок 

припинення діяльності 
176 0 0 

у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки 

необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення 

діяльності 
177 ( 0 ) ( 0 ) 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180  ( 88 961 ) ( 0 ) 

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185  0 36 264 

Фінансові результати від звичайної діяльності: 
190 0 0 



прибуток 

збиток 195 ( 734 639 ) ( 345 215 ) 

Надзвичайні: 

доходи 
200 0 1 

витрати 205 ( 586 ) ( 11 ) 

Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 ) 

Частка меншості 215 0 0 

Чистий: 

прибуток 
220 0 0 

збиток 225 ( 735 225 ) ( 345 225 ) 

Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 

(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 0 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ  

Найменування показника 
Код 

рядка 
За звітний 

період 
За попередній 

період 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 230 5 901 381 3 092 077 

Витрати на оплату праці 240 343 754 253 884 

Відрахування на соціальні заходи 250 158 996 121 134 

Амортизація 260 122 798 121 021 

Інші операційні витрати 270 496 908 236 848 

Разом 280 7 023 837 3 824 964 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ  

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний 

період 
За попередній 

період 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 300 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 0 0 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0 

 

Керівник  



 

Головний бухгалтер  

КОДИ 

Дата 31.12.2011 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" 
за ЄДРПОУ 33270581 

Територія Луганська область, м.Сєверодонецьк за КОАТУУ 4412900000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 
Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
Виробництво добрив та азотних сполук за КВЕД 24.15.0 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 

за міжнародними стандартами фінансової звітності  

Одиниця виміру: тис.грн. 

Звіт про рух грошових коштів 

За 2011 pік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

Стаття Код 
За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від:    

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 6 338 422 3 648 846 

Погашення векселів одержаних 015 0 0 

Покупців і замовників авансів 020 163 699 185 425 

Повернення авансів 030 243 703 9 362 

Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 893 2 811 

Бюджету податку на додану вартість 040 29 947 213 252 

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 1 105 



Отримання субсидій, дотацій 050 0 0 

Цільового фінансування 060 5 331 82 

Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 241 298 

Інші надходження 080 2 978 072 2 017 305 

Витрачання на оплату: 
   

Товарів (робіт, послуг) 090 ( 342 848 ) ( 3 475 560 ) 

Авансів 095 ( 5 389 885 ) ( 145 012 ) 

Повернення авансів 100 ( 124 118 ) ( 34 687 ) 

Працівникам 105 ( 291 918 ) ( 194 057 ) 

Витрат на відрядження 110 ( 1 660 ) ( 2 385 ) 

Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 0 ) ( 0 ) 

Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 1 000 ) ( 0 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 179 129 ) ( 123 405 ) 

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 ( 89 629 ) ( 62 324 ) 

Цільових внесків 140 ( 11 033 ) ( 2 392 ) 

Інші витрачання 145 ( 2 856 327 ) ( 2 172 817 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 472 762 -135 153 

Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 472 762 -135 153 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
   

Реалізація: 
   

фінансових інвестицій 180 0 0 

необоротних активів 190 6 866 4 192 

майнових комплексів 200 0 0 

Отримані: 
   

відсотки 210 2 202 0 

дивіденди 220 0 0 

Інші надходження 230 56 400 112 432 

Придбання: 
   

фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 27 ) 

необоротних активів 250 ( 42 422 ) ( 155 862 ) 

майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 23 046 -39 265 



Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 23 046 -39 265 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
   

Надходження власного капіталу 310 0 0 

Отримані позики 320 381 395 80 

Інші надходження 330 0 70 196 

Погашення позик 340 ( 80 ) ( 23 938 ) 

Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 360 ( 0 ) ( 270 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 381 315 46 068 

Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 381 315 46 068 

Чистий рух коштів за звітний період 400 877 123 -128 350 

Залишок коштів на початок року 410 119 063 250 158 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 1 382 -2 745 

Залишок коштів на кінець року 430 997 568 119 063 

 

Керівник  

 

Головний бухгалтер  

КОДИ 

Дата 31.12.2011 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" 
за ЄДРПОУ 33270581 

Територія Луганська область, м.Сєверодонецьк за КОАТУУ 4412900000 

Орган державного 

управління  за СПОДУ  

Організаційно-

правова форма 

господарювання 
Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
Виробництво добрив та азотних сполук за КВЕД 24.15.0 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 

за міжнародними стандартами фінансової звітності  



Одиниця виміру: тис.грн. 

 

Звіт про власний капітал 

за 2011 рік 

Форма №4 

Код за 

ДКУД 
1801005 

Стаття 
Код 

рядка 
Статутний 

капітал 
Пайовий 

капітал 

Додатковий 

вкладений 

капітал 

Інший 

додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподі- 

лений 

прибуток 

Неоплачений 

капітал 
Вилучений 

капітал 
Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Залишок на 

початок року 
010 1 056 700 0 0 232 487 151 169 -345 225 0 0 1 095 131 

Коригування:           

Зміна облікової 

політики 
020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок 
030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на 

початок року 

050 1 056 700 0 0 232 487 151 169 -345 225 0 0 1 095 131 

Переоцінка 

активів: 
          

Дооцінка 

основних засобів 
060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка основних 

засобів 
070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка 

незавершеного 

будівництва 

080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка 

незавершеного 

будівництва 

090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка 

нематеріальних 

активів 

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка 

нематеріальних 

активів 

110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

 
120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

130 0 0 0 0 0 -735 225 0 0 -735 225 

Розподіл 

прибутку: 
          

Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 

прибутку до 

статутного 

капіталу 

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 

резервного 

капіталу 

160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 

учасників:  
         

Внески до 

капіталу 
180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 
190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу:           

Викуп акцій 

(часток) 
210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених 

акцій (часток) 
220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплений 

акцій (часток) 
230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

частки в капіталі 
240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 

номінальної 

вартості акцій 
250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 

капіталі:           

Списання 

невідшкодованих 

збитків 
260 0 0 0 -194 056 -151 169 345 225 0 0 0 

Безкоштовно 

отримані активи 
270 0 0 0 -11 0 0 0 0 -11 



 
280 0 0 0 -815 0 0 0 0 -815 

Разом змін в 

капіталі 
290 0 0 0 -194 882 -151 169 -390 000 0 0 -736 051 

Залишок на 

кінець року 
300 1 056 700 0 0 37 605 0 -735 225 0 0 359 080 

 

Керівник  

 

Головний бухгалтер  

КОДИ 

Дата 31.12.2011 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" 
за ЄДРПОУ 33270581 

Територія Луганська область, м.Сєверодонецьк за КОАТУУ 4412900000 

Орган державного 

управління 
 за СПОДУ  

Організаційно-

правова форма 

господарювання 
Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
Виробництво добрив та азотних сполук за КВЕД 24.15.0 

Одиниця виміру тис.грн. 

 

Примітки до річної фінансової звітності 

за 2011 pік 

Форма №5 

I. Нематеріальні активи 

Код за 

ДКУД 
1801008 

Групи 

нематеріальних 

активів 

Код 

рядка 
Залишок на початок 

року 
Надійшло 

за рік 

Переоцінка 

(дооцінка +, 

уцінка -) 
Вибуло за рік 

Нараховано 

амортизації 

за рік 

Втрати від 

зменшення 

корисності 

за рік 

Інші зміни за рік 
Залишок на 

кінець року 

  

первісна 

(пероцінена) 

вартість 

накопи-

чена 

аморти-

зація 
 

первісної 

(пере-

оціненої 

вартості) 

накопи-

ченої 

аморти-

зації 

первісна 

(пере-

оцінена 

вартість) 

накопи-

чена 

аморти-

зація 
  

первісної 

(пере-

оціненої 

вартості) 

накопи-

ченої 

аморти-

зації 

первісна 

(пере-

оцінена 

вартість) 

накопи-

чена 

аморти-

зація 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Права 

користування 

010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



природними 

ресурсами 
Права користування 

майном 
020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права на комерційні 

позначення 
030 0 0 0 0 0 0 0 6 0 78 29 78 35 

Права на об'єкти 

промислової 

властивості 

040 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 

Авторське право та 

суміжні з ним права 
050 11 374 8 112 780 0 0 1 1 1 518 0 0 0 12 153 9 629 

 
060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші нематеріальні 

активи 
070 2 116 1 151 40 0 0 1 1 171 0 -78 -29 2 077 1 292 

Разом 080 13 525 9 263 820 0 0 2 2 1 695 0 0 0 14 343 10 956 
Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права 

власності 
(081) 

0 

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0 

вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0 

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових 

асигнувань 
(084) 

0 

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує 

обмеження права власності 
(085) 

0 

 

II. Основні засоби  

Групи 

основних 

засобів 

Код 

рядка 
Залишок на початок 

року 
Надійшло 

за рік 

Переоцінка 

(дооцінка +, 

уцінка -) 
Вибуло за рік 

Нараховано 

амортизації 

за рік 

Втрати від 

зменшення 

корисності 

Інші зміни за 

рік 
Залишок на кінець 

року 
у тому числі 

          

одержані за 

фінансовою 

орендою 

передані в 

оперативну 

оренду 

  

первісна 

(пероцінена) 

вартість 
знос 

 

первісної 

(пере-

оціненої) 

вартості 

зносу 

первісна 

(пере-

оцінена) 

вартість 

знос 
  

первісної 

(пере-

оціненої) 

вартості 

зносу 

первісна 

(пере-

оцінена) 

вартість 

знос 

первісна 

(пере-

оцінена) 

вартість 

знос 

первісна 

(пере-

оцінена) 

вартість 

знос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Земельні 

ділянки 
100 4 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 256 0 0 0 0 0 

Інвестиційна 

нерухомість 
105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Капітальні 

витрати на 

поліпшення 

земель 

110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Будинки, 

споруди та 

передавальні 

пристрої 

120 1 135 111 816 800 59 076 0 0 14 555 1 833 39 626 0 3 264 3 219 1 182 896 857 812 0 0 1 326 710 

Машини та 

обладнання 
130 1 069 921 845 476 86 683 0 0 11 898 1 155 67 543 0 -100 534 

-

79 801 
1 044 172 832 063 0 0 123 122 



Транспортні 

засоби 
140 87 222 66 381 23 250 0 0 15 764 1 428 7 106 0 19 745 16 048 114 453 88 107 0 0 130 107 

Інструменти, 

прилади, 

інвентар 

(меблі) 

150 6 361 5 223 3 555 0 0 118 113 3 135 0 54 143 43 065 63 941 51 310 0 0 5 5 

Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Багаторічні 

насадження 
170 62 10 1 0 0 1 0 1 0 0 0 62 11 0 0 0 0 

Інші основні 

засоби 
180 0 0 1 766 0 0 62 41 1 625 0 23 593 17 479 25 297 19 063 0 0 0 0 

Бібліотечні 

фонди 
190 179 179 8 0 0 0 0 8 0 0 0 187 187 0 0 0 0 

Малоцінні 

необоротні 

матеріальні 

активи 

200 23 280 21 529 2 429 0 0 1 213 1 090 3 726 0 -211 -10 24 285 24 155 0 0 1 1 

Тимчасові 

(нетитульні) 

споруди 
210 24 24 66 0 0 0 0 5 0 0 0 90 29 0 0 0 0 

Природні 

ресурси 
220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інвентарна 

тара 
230 1 044 1 029 695 0 0 19 3 72 0 0 0 1 720 1 098 0 0 1 1 

Предмети 

прокату 
240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші 

необоротні 

матеріальні 

активи 

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом 260 2 327 460 1 756 651 177 529 0 0 43 630 5 663 122 847 0 0 0 2 461 359 1 873 835 0 0 1 586 946 

 

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним 

законодавством обмеження права власності 
(261) 

0 

вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 372 863 

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, 

реконструкція тощо) 
(263) 

2 048 

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 998 647 

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0 

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0 

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0 

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0 

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 1 171 076 

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0 

Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0 

  

III. Капітальні інвестиції 



Найменування показника Код рядка За рік 
На кінець 

року 

1 2 3 4 

Капітальне будівництво 280 46 797 58 087 

Придбання (виготовлення) основних засобів 290 35 513 4 073 

Придбання (виготовлення) інших необоротних 

матеріальних засобів 
300 2 764 1 688 

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 1 661 4 305 

Придбання (вирощування) довгострокових 

біологічних активів 
320 0 0 

Інші 330 80 124 27 692 

Разом 340 166 859 95 845 

 

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0 

Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0 

 

IV. Фінансові інвестиції  

Найменування показника 
Код 

рядка 
За рік На кінець року 

   
довгострокові поточні 

1 2 3 4 5 

А. Фінансові інвестиції за методом участі в 

капіталі в: 

асоційовані підприємства 

350 0 0 0 

дочірні підприємства 360 0 0 0 

спільну діяльність 370 0 0 0 

Б. Інші фінансові інвестиції в: 

частки і паї у статутному капіталі інших 

підприємств 

380 0 79 0 

акції 390 -18 5 898 0 

облігації 400 -24 8 451 0 

інші 410 0 0 0 

Разом (розд. А + розд. Б) 420 -42 14 428 0 

 



З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: 

за собівартістю  

(421) 
14 428 

за справедливою вартістю (422) 0 

за амортизованою вартістю (423) 0 

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: 

за собівартістю 

(424) 
0 

за справедливою вартістю (425) 0 

за амортизованою собівартістю (426) 0 

 

V. Доходи і витрати  

Найменування показника Код рядка Доходи Витрати 

1 2 3 4 

А. Інші операційні доходи і витрати 

Операційна оренда активів 
440 1 283 157 

Операційна курсова різниця 450 8 804 13 008 

Реалізація інших оборотних активів 460 18 849 6 909 

Штрафи, пені, неустойки 470 277 3 141 

Утримання об'єктів житлово-комунального 

соціально-культурного призначення 
480 2 138 31 779 

Інші операційні доходи і витрати 490 105 376 170 908 

у тому числі: 

відрахування до резерву сумнівних боргів 
491 X 10 161 

непродуктивні витрати і втрати 492 X 11 299 

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за 

інвестиціями в: 

асоційовані підприємства 

500 0 0 

дочірні підприємства 510 0 0 

спільну діяльність 520 0 0 

В. Інші фінансові доходи і витрати 

Дивіденди 
530 0 X 

Проценти 540 X 509 

Фінансова оренда активів 550 0 0 

Інші фінансові доходи і витрати 560 39 11 



Г. Інші доходи та витрати 

Реалізація фінансових інвестицій 
570 0 0 

Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0 

Результат оцінки корисності 590 0 0 

Неопераційна курсова різниця 600 1 865 2 

Безоплатно одержані активи 610 14 X 

Списання необоротних активів 620 X 2 609 

Інші доходи і витрати 630 3 337 57 159 

 

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, 

послугами) 
(631) 

0 

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 

товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами 
(632) 

0 % 

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості 

продукції основної діяльності 
(633) 

0 

 

VI. Грошові кошти  

Найменування показника Код рядка На кінець року 

1 2 3 

Каса 640 514 

Поточний рахунок у банку 650 5 069 

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 991 964 

Грошові кошти в дорозі 670 21 

Еквіваленти грошових коштів 680 0 

Разом 690 997 568 

 

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких 

обмежено 
(691) 

0 

 

VII. Забезпечення і резерви  

Види забезпечень і резервів 
Код 

рядка 

Залишок 

на 

початок 

року 

Збільшення за 

звітний рік 

Викорис-

тано у 

звітному 

році 

Сторновано 

використану 

суму у 

звітному 

Сума 

очікуваного 

відшкодування 

витрат іншою 

Залишок 

на 

кінець 

року 



році стороною, що 

врахована при 

оцінці 

забезпечення 

   
нараховано 

(створено) 

додаткові 

відраху-

вання     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Забезпечення на виплату 

відпусток працівникам 
710 0 8 401 0 3 128 5 273 0 0 

Забезпечення наступних 

витрат на додаткове 

пенсійне забезпечення 
720 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних 

витрат на виконання 

гарантійних зобов’язань 
730 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних 

витрат на реструктуризацію 
740 73 599 0 0 1 729 0 0 71 870 

Забезпечення наступних 

витрат на виконання 

зобов’язань щодо 

обтяжливих контрактів 

750 0 0 0 0 0 0 0 

 
760 0 0 0 0 0 0 0 

 
770 0 0 0 0 0 0 0 

Резерв сумнівних боргів 775 6 074 10 161 0 4 448 660 0 11 127 
Разом 780 79 673 18 562 0 9 305 5 933 0 82 997 

 

VIII. Запаси  

Найменування показника 
Код 

рядка 

Балансова 

вартість на 

кінець року 
Переоцінка за рік 

   

збільшення 

чистої вартості 

реалізації* 
уцінка 

1 2 3 4 5 

Сировина і матеріали 800 210 538 0 219 

Купівельні напівфабрикати та 

комплектуючі вироби  
810 0 0 0 

Паливо 820 3 090 0 0 

Тара і тарні матеріали 830 7 524 0 2 

Будівельні матеріали  840 113 044 0 0 

Запасні частини 850 73 070 0 0 

Матеріали сільськогосподарського 

призначення 
860 24 0 0 

Поточні біологічні активи 870 0 0 0 

Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 1 666 0 0 

Незавершене виробництво 890 29 616 0 0 



Готова продукція 900 417 639 0 0 

Товари 910 842 0 0 

Разом 920 857 053 0 221 

* Визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" 

 

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: 

відображених за чистою вартістю реалізації  

(921) 
851 519 

переданих у переробку (922) 608 

оформлених в заставу (923) 0 

переданих на комісію (924) 4 926 

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 34 430 

Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0 

IX. Дебіторська заборгованість  

Найменування показника 
Код 

рядка 

Всього на 

кінець 

року 
у т.ч. за строками не погашення  

   
до 12 

місяців 
від 12 до 

18 місяців 
від 18 до 36 

місяців 

1 2 3 4 5 6 

Дебіторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги 
940 172 899 163 944 12 1 624 

Інша поточна дебіторська заборгованість 950 188 324 396 101 165 396 

 

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 601 

Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0 

X. Нестачі і втрати від псування цінностей  

Найменування показника 
Код 

рядка 
Сума 

1 2 3 

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 11 299 

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 111 

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо 

винуватців за якими на кінець року не прийнято 

(позабалансовий рахунок 072) 
980 3 201 



XI. Будівельні контракти  

Найменування показника 
Код 

рядка 
Сума 

1 2 3 

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0 

Заборгованість на кінець звітного року: 
  

валова замовників 1120 0 

валова замовникам 1130 0 

з авансів отриманих 1140 0 

Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0 

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за 

незавершеними будівельними контрактами 
1160 0 

XII. Податок на прибуток  

Найменування показника 
Код 

рядка 
Сума 

1 2 3 

Поточний податок на прибуток 1210 0 

Відстрочені податкові активи: 

на початок звітного року 
1220 91 930 

на кінець звітного року 1225 2 928 

Відстрочені податкові зобов’язання: 

на початок звітного року 
1230 41 

на кінець звітного року 1235 0 

Включено до Звіту про фінансові результати - 

усього 
1240 88 961 

у тому числі: 

поточний податок на прибуток 
1241 0 

зменшення (збільшення) відстрочених податкових 

активів 
1242 89 002 

збільшення (зменшення) відстрочених податкових 

зобов’язань 
1243 -41 

Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0 

у тому числі: 

поточний податок на прибуток 
1251 0 

зменшення (збільшення) відстрочених податкових 

активів 
1252 0 



збільшення (зменшення) відстрочених податкових 

зобов’язань 
1253 0 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань  

Найменування показника 
Код 

рядка 
Сума 

1 2 3 

Нараховано за звітний рік 1300 124 542 

Використано за рік - усього 1310 165 130 

в тому числі на: 

будівництво об’єктів 
1311 46 797 

придбання (виготовлення) та поліпшення основних 

засобів 
1312 116 672 

з них машини та обладнання 1313 61 409 

придбання (створення) нематеріальних активів 1314 1 661 

погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0 

 
1316 0 

 
1317 0 

 

  

XIV. Біологічні активи 

Групи біологічних 

активів 
Код 

рядка 
Обліковуються за первісною вартістю 

Обліковуються за 

справедливою вартістю 

  

залишок на початок 

року 
надійшло 

за рік 
вибуло за рік 

нараховано 

амортизації 

за рік 

втрати від 

зменшення 

корисності 

вигоди від 

відновлення 

корисності 

залишок на кінець 

року 

залишок 

на 

початок 

року 

надійшло 

за рік 

зміни 

вартості 

за рік 

вибуло 

за рік 

залишок 

на 

кінець 

року 

  

первісна 

вартість 
накопичена 

амортизація  

первісна 

вартість 
накопичена 

амортизація    

первісна 

вартість 
накопичена 

амортизація      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Довгострокові 

біологічні 

активи - 

усього 

в тому числі: 

1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
продуктивна 

худоба 
1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

багаторічні 

насадження 
1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
інші 

довгострокові 

біологічні 

активи 

1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Поточні 

біологічні 

активи - 

усього 

в тому числі: 

1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

тварини на 

вирощуванні 

та відгодівлі 

1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

біологічні 

активи в стані 

біологічних 

перетворень 

(крім тварин 

на 

вирощуванні 

та відгодівлі) 

1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

 1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 
інші поточні 

біологічні 

активи 

1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового 

фінансування 
(1431) 

0 

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, 

первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, 

утрачених унаслідок надзвичайних подій 

(1432) 
0 

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують 

передбачені законодавством обмеження права власності 
(1433) 

0 

 

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та 

додаткових біологічних активів  

Найменування 

показника 
Код 

рядка 

Вартість 

первісного 

визнання 

Витрати, 

пов'язані з 

біологічними 

перетвореннями 

Результат від 

первісного 

визнання 
Уцінка 

Виручка 

від 

реалізації 

Собівартість 

реалізації 

Фінансовий 

результат (прибуток 

+, збиток -) від 

    
дохід витрати 

   
реалізації 

первісного 

визнання 

та 

реалізації 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Продукція та 

додаткові біологічні 

активи рослинництва 

- усього 

1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

у тому числі:           

зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
з них: 

пшениця 

1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 



цукрові буряки 

(фабричні) 
1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
плоди (зерняткові, 

кісточкові) 
1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

інша продукція 

рослинництва 
1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

додаткові біологічні 

активи рослинництва 
1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

Продукція та 

додаткові біологічні 

активи тваринництва 

- усього 

1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

у тому числі:           

приріст живої маси - 

усього 
1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

з нього: 

великої рогатої 

худоби 

1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
інша продукція 

тваринництва 
1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

додаткові біологічні 

активи тваринництва 
1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
 1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
Сільськогосподарська 

продукція та 

додаткові біологічні 

активи - разом 

1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

 

Керівник  

 

Головний бухгалтер  

 


