
                                                Додаток 38 
        до Положення про розкриття інформації емітентами 
        цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) 

      
     Титульний аркуш 
 
 
              28.04.2021 
             (дата реєстрації емітентом  
                  електронного документа) 
 

               № 2 
                  вихідний реєстраційний 
                  номер електронного документа) 
 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 
2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення) 

Генеральний 
директор 

      
Смирнов Олександр Миколайович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

 
 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2020 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування 
емітента 

Акцiонерне товариство "РАДСАД" 

2. Організаційно-правова 
форма емітента 

Приватне акцiонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код 
юридичної особи. 

00413989 

4. Місцезнаходження 
емітента 

57160 Миколаївська область Миколаївський селище Радiсний Сад Миру, 1 

5. Міжміський код, телефон 
та факс емітента 

д/н 

6. Адреса електронної 
пошти 

info.radsad@bayaderagroup.com 

7. Дата та рішення 
наглядової ради емітента, 
яким затверджено річну 
інформацію, або дата та 
рішення загальних зборів 
акціонерів, яким 
затверджено річну 
інформацію емітента (за 
наявності) 

Рішення наглядової ради емітента 
№23/04/1 від 23.04.2021 

8. Найменування, 
ідентифікаційний код 
юридичної особи, країна 
реєстрації юридичної особи 
та номер свідоцтва про 
включення до Реєстру осіб, 
уповноважених надавати 
інформаційні послуги на 
фондовому ринку, особи, 
яка здійснює діяльність з 
оприлюднення 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку 
України" 
21676262 
Україна 
DR/00001/APA 



регульованої інформації від 
імені учасника фондового 
ринку (у разі здійснення 
оприлюднення). 

9. Найменування, 
ідентифікаційний код 
юридичної особи, країна 
реєстрації юридичної особи 
та номер свідоцтва про 
включення до Реєстру осіб, 
уповноважених надавати 
інформаційні послуги на 
фондовому ринку, особи, 
яка здійснює подання 
звітності та/або 
адміністративних даних до 
Національної комісії з 
цінних паперів та 
фондового ринку (у разі, 
якщо емітент не подає 
Інформацію до 
Національної комісії з 
цінних паперів та 
фондового ринку 
безпосередньо). 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку 
України" 
21676262 
Україна 
DR/00002/ARM 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

Річну інформацію 
розміщено на власному 
веб-сайті учасника 
фондового ринку 

  

www.radsad.com  28.04.2021 

(URL-адреса сторінки)   (дата) 

 



Зміст    

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

1. Основні відомості про емітента. X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.  

4. Інформація щодо корпоративного секретаря.  

5. Інформація про рейтингове агентство.  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 
емітента.  

7. Судові справи емітента.  

8. Штрафні санкції щодо емітента.  

9. Опис бізнесу. X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або 
учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): X 

1) інформація про органи управління; X 

2) інформація про посадових осіб емітента; X 

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X 

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; X 

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим 
особам емітента в разі їх звільнення;  

3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).  

11. Звіт керівництва (звіт про управління): X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; X 

2) інформація про розвиток емітента; X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і 
доходів або витрат емітента: 

X 

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика 
щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються 
операції хеджування; 

X 

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності 
та/або ризику грошових потоків; X 

4) звіт про корпоративне управління: X 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; X 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати X 

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені 
законодавством вимоги; X 

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); X 

інформація про наглядову раду; X 

інформація про виконавчий орган; X 

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; X 

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; X 

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на 
загальних зборах емітента; X 



порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; X 

повноваження посадових осіб емітента. X 

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, 
кількості, типу та/або класу належних їм акцій. X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає 
більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.  

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за 
якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з 
голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, 
меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. 

 

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а 
також прав та обов'язків акціонерів (учасників). X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність 
публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до 
біржового реєстру: 

X 

1) інформація про випуски акцій емітента; X 

2) інформація про облігації емітента;  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  

4) інформація про похідні цінні папери емітента;  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.  

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового 
будівництва). 

 

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) 
такого емітента.  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка 
розміру статутного капіталу такого емітента.  

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі 
необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження 
таких цінних паперів. 

 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права 
голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за 
результатами обмеження таких прав передано іншій особі. 

X 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.  

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: X 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X 

3) інформація про зобов'язання емітента; X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції;  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. X 

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

26. Інформація про вчинення значних правочинів.  

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.  

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.  



29. Річна фінансова звітність. X 

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 
фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). X 

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення 
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).  

32. Твердження щодо річної інформації. X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) 
такого емітента, яка наявна в емітента.  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність 
осіб, які здійснюють контроль над емітентом.  

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 
протягом звітного періоду. X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  

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

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; 

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін 
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; 

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 
іпотечних активів до складу іпотечного покриття; 

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних 
активів та інших активів на кінець звітного періоду; 

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, 
які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року. 

 

38. 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. 

 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  

41. Основні відомості про ФОН.  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  

45. Правила ФОН.  

46. Примітки. X 
 
Примітки : Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi" не включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" не включена до складу рiчної 
iнформацiї, оскiльки емiтенту не належать акцiї (частки, паї) в iнших юридичних особах, якi перевищують 5 
вiдсоткiв. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента, 
оскiльки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звiтного року. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" не 
включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних 
пiдроздiлiв. 
Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не 
мав судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв 
емiтента. 
Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї щодо емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї  - за звiтний перiод 
емiтент не мав штрафних санкцiй. 



Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв 
емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу 
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим 
особам емiтента в разi їх звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу 
II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" не включена 
до складу рiчної iнформацiї, оскiльки серед акцiонерiв Товариства вiдсутнi його засновники. 
Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 
1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв 
емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика 
щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї 
хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi 
та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс 
корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi 
законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення 
про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 
4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на 
загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 
1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 



Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, 
типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає 
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." не включена до складу рiчної iнформацiї 
оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за 
якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими 
акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому 
значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також 
прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної 
пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до 
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 
цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не 
випускав облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї, 
оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки 
емiтент не випускав похiднi цiннi папери. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до 
складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не придбавав власнi цiннi папери. 
Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого 
емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка 
розмiру статутного капiталу такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - у працiвникiв емiтента 
немає у власностi акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу . 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi 
необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних 
паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки у емiтента вiдсутнi будьякi обмеження щодо обiгу 
цiнних паперiв. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу 
за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких 
прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" не включена до 
складу рiчної iнформацiї емiтента оскiльки емiтент не виплачував дивiденди або iншi доходи за цiнними паперами, 
протягом звiтного перiоду. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю)" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" не включена до 
складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, 
добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв 
економiчної дiяльностi. 



Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не включена до складу рiчної iнформацiї, 
оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або 
виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до 
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 
цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та 
обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 
5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Вiдомостi про аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 
фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску 
боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) 
такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки така iнформацiя у 
емiтента вiдсутня. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi 
здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки така iнформацiя вiдсутня у 
емiтента. 
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала 
протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї - на 
кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної 
iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) 
зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї - на 
кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за 
iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi 
iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець 
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту " Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових 
iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного 
перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та 
iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду 
емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi 
складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець 
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за 
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до 
складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав 
зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв " не включена до складу рiчної iнформацiї - на 
кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних  сертифiкатiв. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець 
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних  сертифiкатiв. 
Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного 
перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець 
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН " не включена до складу рiчної 
iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН. 



Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець 
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН. 
Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не 
мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН. 
 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування  Акцiонерне товариство "РАДСАД" 

2. Скорочене найменування (за наявності).  АТ "РАДСАД" 

3. Дата проведення державної реєстрації  04.04.2000 

4. Територія (область)  Миколаївська область 

5. Статутний капітал (грн.)  129280.00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 
державі 

0.000 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, 
що передано до статутного капіталу державного 
(національного) акціонерного товариства та/або 
холдингової компанії 

0.000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 323 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

01.11 
 ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР (КРІМ РИСУ), БОБОВИХ КУЛЬТУР І 
НАСІННЯ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР 

 01.21  ВИРОЩУВАННЯ ВИНОГРАДУ 

 01.24  ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНЯТКОВИХ І КІСТОЧКОВИХ ФРУКТІВ 

  

10. Банки, що обслуговують емітента 

1)  Найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у 
національній валюті 

 ПАТ "Банк Восток" 

2)  МФО банку  307123 

3)  IBAN  UA653071230000026040010123730 

4)  Найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній 
валюті 

 д/н 

5)  МФО банку  д/н 

6)  IBAN  д/н 

 



18. Опис бізнесу 

 
 Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 
 
Акціонерне товариство "Радсад" (надалі Товариство) (код ЄДРПОУ 00413989) 
зареєстроване 04 квітня 2000 року відповідно до чинного законодавства України. 
Місцезнаходження Товариства: вул. Миру, 1,селище Радісний Сад Миколаївський район, 
Миколаївська область 57160, Україна. 
Основним видом діяльності Товариства є 01.11 Вирощування зернових культур (крім 
рису), бобових культур і насіння олійних культур, 01.21 Вирощування винограду 
Товариство має такі ліцензії: 
- Ліцензія на виробництво алкогольних напоїв,видана Державною фіскальною 
службою України, реєстраційний номер № 246, термін дії з 26.04.2016р. до 
26.04.2021р. ; 
- Ліцензія на право здійснення господарської діяльності з придбання, 
зберігання, використання, знищення прекурсорів, Серія АЕ № 299224, видана 
Державною службою України з контролю за наркотиками, номер рішення про видачу 
ліцензії №54 від 25.06.2015р. Строк дії якої з 25.06.2015р.по 25.06.2020р. та 
Ліцензія на право здійснення господарської діяльності з придбання, зберігання, 
використання, знищення прекурсорів, видана Державною службою України з лікарських 
засобів та контролю за наркотиками, строк дії якої з 04.06.2020 по 04.06.2025  
Акцiонерне товариство "Радсад" - спецiалiзоване господарство з вирощування 
винограду та переробки його на виноматеріали. 
В структурі підприємства основним є агрономічне управління, що розподілене на 
відділення виноградарства, яке у свою чергу поділене на п'ять виноградарських 
бригад, та відділення рільництва, у складі якого знаходиться зерносховище. 
Управління інженерно-технічного забезпечення складається з таких виробничих 
підрозділів: дві механічні майстерні з машинно-тракторним парком, транспортний 
відділ з автопарком, ремонтно-механічна майстерня, енергетична служба. Управління 
виробництвом (виноробство) має в своєму складі службу виноробства, цех первинного 
виноробства, та технологічний відділ. Для зручності управління в структуру додано 
підрозділ складського господарства. Загальногосподарське керівництва складають 
такі підрозділи, як керівництво, бухгалтерія, планово-економічний відділ, 
юридичний відділ, відділ забезпечення безпеки виробничої діяльності, відділ 
матеріально-технічного постачання, відділ кадрового адміністрування, відділ 
технічної підтримки, канцелярія та відділ охорони праці. Для обслуговування 
основного виробництва на підприємстві слугують такі допоміжні підрозділи, як 
їдальня, господарський відділ, комунальний відділ, ремонтно-будівельна служба. 
    Підприємство утримує 819 га виноградників, 1374 га посівних площ.  Потужність 
винцеху складає: за за лініями переробки - 8,6 тис. тонн винограду в рік,  та з 
наявним ємнісним парком одночасного зберігання - 895,5 тис дал виноматеріалів.  
  Вищим органом управління є Загальні збори акціонерів. Виконавчим органом 
Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Генеральний 
директор. У Товариствi утворено Наглядову раду, яка здійснює захист прав 
акціонерів. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства 
загальні збори обирають Ревізійну комісію.  
Товариство дочірніх підприємств, фiлiй, представницв та інших відокремлених 
структурних підрозділів не має.  
Згідно рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 25 квітня 2019 року, 
змінено тип Товариства з Публічного на Приватне та найменування Товариства з 
Публічного акціонерного товариства "РАДСАД" на Акціонерне товариство "Радсад", 
скорочено АТ "РАДСАД". 
Змін в органiзацiйної структурi Товариства протягом звітного періоду відповідно до 
попередніх звітних періодів не відбулося. 
 
 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 
операційним потребам емітента 
 



Середньооблікова чисельність працівників облікового складу Товариства за звітний 
період склала 323 особи.  
Середня чисельність позаштатних працівників - 64 осіб. Осіб, які працюють за 
сумісництвом - 7. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного 
робочого часу (дня, тижня)-10. Фонд оплати праці у звітному періоді склав 39360,1 
тис. грн. та у порівнянні з минулим періодом збільшився на 3476,9 тис. грн. (у 
минулому звітному періоді фонд оплати праці становив 35883,20 тис. грн.)  Кадрова 
програма емiтента спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв 
операцiйним потребам емiтента, для чого регулярно проводиться переквалiфiкацiя i 
огляд працiвникiв вiдповiдних професiй згiдно законодавчим актам України, та 
кадрова програма полягає в належнiй i своєчаснiй оплатi працi працiвникiв, наданнi 
їм соцiальних i матерiальних пiльг, що зацiкавить персонал в пiдвищеннi рiвня його 
знань та квалiфiкацiї. 
 
 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 
 
АТ "Радсад" входить до об'єднання підприємств Миколаївсадвинпром, місцезнаходження 
якого: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 2а, яке здійснює проведення координаційної 
роботи, вироблення нових напрямків розвитку у галузі виноградарства та 
виноробства. 
 

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 
діяльності 
 
Товариство не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, 
установами. Сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та 
отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності 
- відсутня. 
 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих пропозицій 
 
Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не 
надходило. 
 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
 
Суттєві положення облікової політики 
Основа формування облікових політик 
Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства 
відповідно до вимог МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та 
помилки" та інших чинних МСФЗ. 
Інформація про зміни в облікових політиках 
Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних 
операції, інших події або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє 
визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними. 
Протягом 2020 року змін в облікових політиках Товариства не відбувалось. 
Форма та назви фінансових звітів 
Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, 
встановленим НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", Примітки 
складені у відповідності до вимог МСФЗ. 
Методи подання інформації у фінансових звітах 
Згідно МСФЗ та враховуючи НП(С)БО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання 
витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифікацією, основаною на методі 
"функції витрат" або "собівартості реалізації", згідно з яким витрати класифікують 
відповідно до їх функцій як частини собівартості чи, наприклад, витрат на збут або 
адміністративну діяльність.  
Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових 
коштів здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається 
інформація про основні класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. 



Інформація про основні види грошових надходжень та грошових виплат формується на 
підставі облікових записів Товариства. 
 
3.7.1.  Облікові політики щодо фінансових інструментів 
Визнання та оцінка фінансових інструментів 
Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання (та відповідає 
вимогам МСФЗ 9 "Фінансові інструменти) у балансі відповідно до МСФЗ, коли і тільки 
коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. 
Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із 
застосуванням обліку за датою розрахунку. 
За строком виконання фінансові активи та фінансові зобов'язання поділяються на 
поточні (зі строком виконання зобов'язань до 12 місяців) та довгострокові (зі 
строком виконання зобов'язань більше 12 місяців).   
Товариство класифікує фінансові активи як такі, що оцінюються у подальшому за 
справедливою вартістю на основі обох таких чинників:  
а) моделі бізнесу суб'єкта господарювання для управління фінансовими активами; та  
б) характеристик контрактних грошових потоків фінансового активу. 
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання 
Товариство оцінює їх за справедливою вартістю. 
При припиненні визнання фінансового активу повністю різниця між:  
а) балансовою вартістю (оціненою на дату припинення визнання) та  
б) отриманою компенсацією (включаючи будь-який новий отриманий актив мінус будь-
яке нове взяте зобов'язання) визнають у прибутку або збитку. 
Фінансовий актив оцінюється за амортизованою собівартістю, якщо він придбавається 
з метою одержання договірних грошових потоків і договірні умови фінансового активу 
генерують  грошові потоки, котрі є суто виплатами основної суми та процентів на 
непогашену частку основної суми.  
Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовим 
активом, який обліковується за амортизованою вартістю. 
Відповідно до МСБО 1 та п. 19. Винятково рідко, коли управлінський персонал 
доходить висновку, що відповідність вимозі МСФЗ може настільки вводити в оману, що 
це суперечитиме меті фінансової звітності, зазначеній у Концептуальній основі, 
суб'єкт господарювання повинен відхилитися від такої вимоги так, як це описано у 
параграфі 20, якщо відповідна регуляторна концептуальна основа вимагає (або іншим 
чином не забороняє) таке відхилення. 
Фінансові активи, оцінювані за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
Фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю через інший сукупний дохід у 
разі одночасного дотримання обох зазначених нижче умов: 
a) фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, мета якої досягається 
як шляхом одержання договірних грошових потоків, так і шляхом продажу фінансових 
активів, і 
b) договірні умови фінансового активу генерують у певні дати грошові потоки, 
котрі є суто виплатами основної суми та процентів на непогашену частку основної 
суми. 
Первісне визнання таких активів відбувається за справедливою вартістю, яка 
збільшується на суму витрат, що безпосередньо відносяться до здійснення операції. 
Після первісного визнання вони оцінюються за справедливою вартістю, зміни якої, 
визнаються в іншому сукупному доході і відображаються у власному капіталі. Коли 
відбувається припинення визнання або зменшення корисності інвестиції, кумулятивний 
прибуток або збиток в іншому сукупному доході перекласифіковується в категорію 
прибутку або збитку.  
Непохідні фінансові активи 
Непохідні фінансові активи включають інвестиції в боргові цінні папери, 
дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги та іншу дебіторську 
заборгованість, а також грошові кошти та їх еквіваленти. 
Товариство припиняє визнання фінансового активу, коли закінчується строк дії 
договірних прав на отримання грошових потоків від даного активу, або коли вона 
передає права на отримання грошових потоків від фінансового активу в рамках 
операції, в якій передаються практично всі ризики і вигоди, пов'язані з володінням 
даним фінансовим активом.  
Дебіторська заборгованість 
Дебіторська заборгованість - це категорія фінансових активів що можуть бути 
визначені та які не мають котирування ціни на активному ринку. Після первісного 
визнання дебіторська заборгованість оцінюються за справедливою вартістю. 
Дебіторська заборгованість включає такі класи фінансових активів: дебіторська 
заборгованість за товари, роботи, послуги, інша дебіторська заборгованість, 
дебіторська заборгованість за розрахунками, векселі отримані. 
Грошові кошти та їхні еквіваленти 
Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у 
банках. 



Операції в іноземних валютах перераховуються у функціональну валюту за курсом НБУ, 
що діє на дату здійснення операції. Монетарні активи та зобов'язання, деноміновані 
в іноземних валютах на дату балансу, перераховуються в гривні за курсом НБУ, що 
діє на цю дату. Немонетарні активи і зобов'язання, деноміновані в іноземних 
валютах, перераховуються в гривні за курсом НБУ, що діє на дату здійснення 
операції. 
Всі курсові різниці, що виникають при погашенні або перерахунку монетарних статей, 
включаються в звіт про фінансові результати. 
Знецінення фінансових активів 
Непохідні фінансові активи 
Фінансовий актив, який не є фінансовим активом, що обліковується за справедливою 
вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, оцінюється на кожну 
дату звітності для виявлення об'єктивних ознак зменшення корисності. Вважається, 
що зменшення корисності фінансового активу має місце, якщо існують об'єктивні 
ознаки того, що після первісного визнання активу сталася подія, пов'язана зі 
збитком, і що ця подія мала негативний вплив на розрахункові майбутні грошові 
потоки за цим активом, який може бути оцінений достовірно. 
Об'єктивною ознакою зменшення корисності фінансових активів може бути невиконання 
або затримка виконання зобов'язань дебітором, реструктуризація заборгованості 
перед Товариством на умовах, які Товариство не розглядала б за інших обставин, 
ознаки можливого банкрутства позичальника чи емітента, негативні зміни у 
платоспроможності позичальників або емітентів Товариства, економічні умови, що 
можуть призвести до дефолту, або зникнення активного ринку для цінного паперу. 
Крім того, об'єктивною ознакою зменшення корисності вартості інвестиції у дольовий 
цінний папір є суттєве або тривале зменшення його справедливої вартості нижче 
вартості придбання. 
Дебіторська заборгованість 
Товариство застосовує спрощений підхід до створення резервів під очікувані 
кредитні збитки, передбачений МСФЗ 9, який дозволяє використання резерву під 
очікувані збитки за весь строк інструменту для всіх активів у категоріях 
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, дебіторська 
заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків та інша дебіторська 
заборгованість, виходячи із припущення, що дебіторська заборгованість не містить 
істотного компоненту фінансування. Очікувані кредитні збитки визначаються в сумі 
кредитних збитків за повний цикл існування заборгованості. Для оцінювання 
очікуваних кредитних збитків Товариство використовує матрицю резервування. 
Для оцінки збільшення кредитного ризику (тобто ризику дефолту) за фінансовими 
інструментами з моменту його первісного визнання, Товариство використовує 
прогнозні дані, розглядає обґрунтовану і підтверджувану інформацію, актуальну і 
доступну без надмірних зусиль, а також здійснює аналіз, на історичному досвіді 
Товариства. При цьому застосовується спростовне припущення, що дефолт настає не 
пізніше, ніж фінансовий актив стане простроченим на 90 днів. 
Фінансові зобов'язання  
Кредиторська заборгованість визнається як зобов'язання тоді, коли Товариство стає 
стороною договору та, внаслідок цього, набуває юридичне зобов'язання сплатити 
грошові кошти. 
Поточні зобов'язання - це зобов'язання, які відповідають одній або декільком із 
нижченаведених ознак: 
" Керівництво Товариства сподівається погасити зобов'язання або зобов'язання 
підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду; 
" Керівництво Товариства не має безумовного права відстрочити погашення 
зобов'язання протягом щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду. 
Поточні зобов'язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям 
визнання зобов'язань.  
Поточні зобов'язання оцінюються у подальшому за амортизованою вартістю.  
Поточну кредиторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство 
оцінює за сумою первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. 
 
3.7.2. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів 
Визнання та оцінка основних засобів 
Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з 
метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для 
здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк 
корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких 
більше 6000 грн. 
Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. У подальшому основні 
засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та 
будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації 
на дату переоцінки виключається з валової балансової вартості активу та чистої 
суми, перерахованої до переоціненої суми активу. 
Подальші витрати. 



Товариство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на 
щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати 
визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об'єкта 
основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям 
визнання активу. 
Амортизація основних засобів. 
Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом з 
використанням таких щорічних норм: 
будівлі -   20 - 30 років; 
споруди -  15 років; 
машини та обладнання -  5 років; 
транспортні засоби -  5 років; 
інструменти, прилади, інвентар - 4 роки; 
багаторічні насадження -  20 років; 
інші основні засоби -  13 років; 
Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх 
корисного використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для 
використання. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається 
раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на 
дату, з якої припиняють визнання активу. 
Нематеріальні активи 
Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої 
накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. 
Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного 
методу з використанням щорічної норми у відповідності з нормами податкового 
законодавства України. Нематеріальні активи, які виникають у результаті договірних 
або інших юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав. 
 
Запаси 
Запаси оцінюються за собівартістю придбання. 
Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, витрати на переробку та 
інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх теперішнього 
місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан. 
Собівартість одиниць запасів, які, як правило, не є взаємозамінними, та товарів чи 
послуг, призначених для конкретних проектів, визначається шляхом використання 
конкретної ідентифікації їх індивідуальної собівартості. 
Собівартість запасів, за винятком які, як правило, не є взаємозамінними, або 
призначених для конкретних проектів, слід визначається за формулою "перше 
надходження - перший видаток" (ФІФО) 
 
 
Сировина і матеріали, товари Витрати, понесені на доставку сировини і матеріалів 
до місця призначення і приведення у належний стан, збільшують собівартість таких 
запасів. 
Готова продукція та незавершене виробництво Прямі витрати на матеріали і оплату 
праці, а також частка виробничих накладних витрат, виходячи з нормальної 
виробничої потужності, але не включаючи витрати на позики. 
 
3.7.3. Облікові політики щодо оренди 
Визначення того, чи є угода орендою, або чи містить вона ознаки оренди, 
ґрунтується на аналізі змісту угоди. Оренда класифікується як фінансова, коли за 
умовами оренди орендар приймає на себе всі істотні ризики і вигоди, пов'язані з 
володінням відповідними активами. Вся інша оренда класифікується як операційна. 
При цьому на дату початку дії договору вимагається встановити, чи залежить його 
виконання від використання конкретного активу або активів, і чи переходить право 
користування активом у результаті даної угоди. 
Товариство як орендар 
Акти послуг з операційної оренди визнаються як витрата в звіті про сукупний дохід  
рівномірно протягом усього терміну оренди. 
Товариство в якості орендодавця 
Договори оренди, за яким у Товариства залишаються практично всі ризики та вигоди 
від володіння активом, класифікуються як операційна оренда. Акти послуг з оренди 
визнаються у складі інших операційних доходів на рівномірній основі протягом 
терміну дії договору 
 
3.7.4. Облікові політики щодо інших активів та зобов'язань  
Виплати працівникам 
Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як 
зобов'язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає 
очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за відсутність як 



забезпечення відпусток - під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні 
права на майбутні виплати відпускних. 
Соціальні зобов'язання 
Відповідно до українського законодавства, Товариство нараховує внески на фонд  
заробітної плати працівників до Фонду соціального страхування. Поточні внески 
розраховуються як процентні нарахування на фонд заробітної плати, такі витрати 
відображаються у періоді, в якому були надані працівниками послуги, що надають їм 
право на одержання внесків, та  зароблена відповідна заробітна платня. 
 
3.7.5. Основні припущення, оцінки та судження 
При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, які 
мають вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та 
тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. 
Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за 
існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються 
судження щодо балансової вартості активів та зобов'язань. Хоча ці розрахунки 
базуються на наявній у керівництва Товариства інформації про поточні події, 
фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків.  
 
 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму 
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 
експорту в загальному обсязі продажів, 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; інформацію про особливості стану розвитку галузі 
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 
нових товарів, його становище на ринку; інформацію 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, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або 
більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; 
 
Оскiльки АТ "Радсад" є господарством, що спецiалiзується на вирощуваннi винограду, 
виробництві виноматеріалів, головна увага придiляється саме цим ланкам 
виробництва. У виноградарствi взято курс на його iнтенсифiкацiю. Пiд час 
закладання нових та реконструкцiї старих насаджень виноградникiв в основу 
промислового асортименту беруться тiльки зимостiйкi, районованi, високоурожайнi 
сорти для виробництва високоякiсних виноматерiалiв. Для полiпшення якостi ягiд 
винограду ведеться велика робота щодо застосування i випробування нових препаратiв 
захисту рослин. АТ "Радсад" працює на перспективу i впевнено дивиться у майбутнє 
завдяки злагодженiй працi всього колективу, вмiлому керiвництву та досвiду 
фахiвцiв. Огани управлiння товариства - Генеральний директор, Наглядова Рада, - 
дiють у тiснiй спiвпрацi з акцiонерами та усiм трудовим колективом.  
Основними ринками збуту для Товариства є внутрішній ринок України. Залежність від 
сезонних змін - суттєва. Особливiстю стану розвитку галузi, в якiй здiйснює 
дiяльнiсть емiтент, є висока залежнiсть вiд погодних умов. Основні ризики в 
діяльності емітента - прострочка оплати клієнтами за надані послуги та поставлену 
продукцію; ризик пов'язаний із загальною економічною та політичною ситуацією в 
країні й у світі, зростанням цін на ресурси, загальноринковим падінням їх на всі 
активи, зміни процентної ставки, падіння загальноринкових цін, інфляції; галузевий 
ризик пов'язаний зі зміною стану справ у окремій галузі економіки; ризик зменшення 
ресурсів, попиту на продукцію. Заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту 
своєї діяльності - забезпечення високої ліквідності; своєчасне планування та 
створення необхідних резервів і запасів матеріальних, фінансових і часових 
ресурсів. Ці методи особливо важливі в умовах дефіциту фінансових ресурсів, що 
спостерігається в Україні. Мають формуватися обсяги та структура матеріальних 
резервів і запасів на непередбачувані витрати, резервуватися кошти на покриття 
випадкових витрат, пов'язаних з експлуатацією обладнання, змінами природних умов, 
поведінкою персоналу; Заходи емітента щодо розширення спектру надання послуг та 
ринків збуту - в умовах світової кризи, Товариство проводить заходи щодо 
розширення виробництва та ринків збуту, а саме: аналіз ефективності виробництва, 



впровадження нових видів продукції, розширення напрямки виробництва, мобілізація 
фінансових ресурсів, контроль за збереженням та використанням оборотних активів, 
проведення соціально-економічних заходів. Заходи емітента щодо розширення спектру 
надання послуг - оцінка потреб споживачів, активізація попиту, впровадження нових 
видів послуг та сервісного обслуговування відповідно до потреб споживачів, 
оптимізація каналів збуту та умов реалізації, ефективність комерційних угод за 
конкретними діючими договорами і контрактами. Особливостi стану розвитку галузi, в 
якiй дiє пiдприємство, характеризуються старiнням основних виробничих потужностей, 
iншими негативними явищами. Перспективні плани розвитку емітента - розширення 
спектру надання послуг та вироблення продукції; зростання іміджу Товариства; 
зниження собівартості послуг та продукції. На жаль, в iснуючих умовах 
господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо 
впевненi прогнози й детальнi плани перпеспективного розвитку. Країни, у яких 
емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний 
рік - відсутні. 
 
 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 
вартість і спосіб фінансування 
 
За останнi 5 рокiв Товариством придбана технiка, машини та механiзми, якi 
використовуються для виробничої дiяльностi. Вищевказанi активи були придбанi за 
рахунок власних коштiв. Були вiдчуженi активи, якi устарiли та у використаннi яких 
Товариство не має потреби . Пiдприємство на даний час не планує залучення значних 
iнвестицiй.  
  Протягом 2016 року має місце надходження основних засобів на загальну суму 14006 
тис.грн, вибуло основних засобів на загальну суму 704тис.грн, по яких знос складає 
594тис.грн. 
Протягом 2017 року надійшло основних засобів на суму 9 117 тис. грн, вибуло  на  
суму 1877 тис. грн, по яких знос складає 1 537 тис.грн. Так, протягом 2017 року 
було придбано наступні активи: 
Сума вказана з урахуванням ПДВ: 
- Жатка - 94 000,00 грн  (22.04.2015 р.) 
- Насосна установка ВНПБ 32/32 - 219 440,00 грн  (23.07.2015р) 
- Розкидач мінеральних добрив РМД-3000 "Урожай" - 157 000,00 (05.02.2016р) 
- Плуг 5-корпусний навісний обертовий - 112 480,00 грн (21.07.2016р) 
- Завантажувач сівалок ЗС-30 (ГАЗ) - 28 760,00 грн  (31.03.2017р.) 
- Чеканочна машина - 424 985,93 грн  (04.08.2017р) 
- Плуг ПЛН-6-35К - 44 500,00 грн (21.08.2017р.) 
- Трактор "Белорус-82,1" - 535 000,00 грн  (27.09.2017р) 
- Обприскувач ОПК-2500-22 "Кронос" - 280 000,00 грн  (12.12.2017р.) 
Сума вказана без ПДВ: 
- Косарка роторна - 22 200,00 грн  (31.07.2015р) 
- Автомобіль ВАЗ 21213 - 101 200,00 грн (17.09.2015р) 
Протягом 2018 року надійшло основних засобів на суму 39 193 тис. грн, вибуло  на  
суму 699 тис. грн, по яких знос складає 442 тис.грн. 
Протягом 2019 року відбулося придбання активів: 
 
Вид Сума придбання без ПДВ, грн. 
Renault new Duster 459 274,15 
Автобус ПАЗ 4234-04 1 144 651,67 
Апарат високого тиску HD 7/18-4 26 705,00 
Апарат високого тиску Karcher HDS 8/18-4M 92 749,20 
Вологомір зерна WILE 55 8 700,00 
Гідравлічний заштовхувач колів-стовпостав 138 920,00 
Драбина універсальна алюмінієва KRAUSE Tribilo 3x12 сх 6 367,50 
Екскаватор Борекс-2202 152 280,00 
Ємність буферна 6 м.куб 230 184,60 
Кавомашина Delonghi Etam29.510.B 9 999,10 
Компресор Tecumseh 6 166,67 
Комутатор Catalyst 2960 Plus24 12 541,45 
Конструкция под ангар зернохранилища 30 000,00 
Котел твердопаливний KRAFT S 20 21 666,67 
Лічильник електричної енергії SL7000 CL 0.5 10 148,58 
Лічильник електричнох енергії трифазний прямого включення MTX 3G30.DH.4L1-DOG4 
100А 12 000,17 
Мікроскоп бінокулярний Leica DM500 LED (з тубусом) 33 500,89 
Модульна цифрова камера Leica ICC50 51 539,94 



Насос Pedrollo 4SR6/23 14 583,33 
Насос відцентрований багатоступінчатий (флотаційний) PFL30Vd 189 424,85 
Насос вторинний 66 941,40 
Насос первинний 57 170,40 
Об"єктив HI PLAN 63x/0.75 15 405,75 
Пилка ланцюгова бензинова Stihl MS230 12 481,67 
Піонер табір 630 117,60 
Пістолет-розпилювач: до АТВ: зі струйною трубкою телескопічною з алюмінію, 
довжиною від 2,3 до 5,6 м 6 250,00 
Плита електрична kogast EST47/1 59 300,00 
Плита електрична kogast EST47/P 40 740,00 
Резервуар вертикальний на 6 ніжках з термосорочкою та теплоізоляцією, обємом 
37,3м.куб 13 940 106,90 
Резервуар вертикальний на 6 ніжках з термосорочкою, теплоізоляцією та мішалкою, 
обємом 37,3м.куб 1 759 546,77 
Системний блок BRAIN i3 8100 10 850,00 
Системний блок INTEL Core i3 7100 26 900,00 
Споруда- Адміністративна будівля (літ.А) 384 149,21 
Споруда- Готель (літ.Б-2) 471 716,56 
Споруда- Їдальня (літ.А-2) 722 388,96 
Сульфодозатор 42 228,00 
Телескопічний навантажувач  JCB-70 AGRI 1 852 448,37 
Теплообмінник 2-х контурний труба-в-трубі 325 147,55 
Точка доступу Cisco Airont 1815i Series 10 664,48 
Трактор МТЗ 82.1 786 053,34 
Холодильник Candy CVS 6182X09 7 594,15 
Чілер з повітряним охолодженням EWAD37OT-SS B2 2 318 019,50 
Будівництво майданчику для зберігання виноматеріалів в резервуарах за адресою: 
Виноградна, 9 6 439 363,71 
Поточний ремонт приміщень № 1-13, 1-14 "Цеху витримки і зберігання коньячних 
спиртів та алкогольних  2 711 170,38 
 
Протягом 2019 року відбулося відчуження активів: 
Вид Сума без ПДВ, грн. 
Парафінатор 9833 
Фотометр ПАЖ-3 5000 
Лінія для розливу тихих вин Ralot, Станція етікеровочна самоклеюча 352500 
Екскаватор Э-2621 093-85  35333 
Млин ЛМЦ-1, Тістозмішувач лабораторна.ТМ-75, пристрій для вимивання клейковини
 7500 
Сівалка СЗ-3.6 22500 
Апарат доїльний №3265, 3266, 3267, 3268 667 
Прес макаронний УИМИ-1.5/380 10000 
Сепаратор ОСБ  20833 
Шафа сушильна СНОП 2083 
Шафа сушильна СЖ-3М 1667 
Млин лабораторний ЛЗМ (подрібнювач зерна) 125 
Автокран КАМАЗ 275000 
Трактор Т-16 28250 
Трактор Т-25 35333 
Цех переробки риби 83333 
Цистерни 466667 
Трансформатор КТП 87500 
Змішувач 2-П-033/3, подрібнювач 133333 
Лінія переробки винограду 75000 
Обладнання для виробн олії 29167 
 
Протягом 2020 року відбулося придбання активів: 
Вид Сума придбання без ПДВ, грн 
Вакуумний водокільцевий насос TRMB 40-110/1-C/F в комплекті з двигуном 3 кВт 76 
162,00 
Газонокосилка Олео-Мас GV53 TK 12 940,00 
Газопровід адмін. будівлі (Миру,1) 63 668,00 
Дистиллятор ДЭ-4 7 680,00 
Камаз 55102 ВЕ 23-06 ЕІ 54 457,45 
Касовий апарат MINI-Т400 ME 6 400,00 
Ківш 1.0 СМ 2286ММ 25 916,00 
Колонка паливороздавальна 1КЕД Куб 220/100/05/1 37 470,39 
Колонка паливороздавальна 1КЕД Куб 220/70/05/1 34 994,82 
Колонка паливороздавальна 1КЕД Прайм 380/50/025/1 63 549,46 
Колонка паливороздавальна 1КЕД Прайм 380/80/025/1 58 621,35 



Культиватор дизельний FORTE 1350E.( колеса 12"потужн 9,0 к.с, ширина/глибина 
оброблювання 1350/300 м 17 917,00 
Культиватор навісний виноградніковий КНВ-3,0 37 462,50 
Культиватор навісний виноградніковий КНВ-3,0 37 462,50 
Культиватор навісний виноградніковий КНВ-3,0 37 462,50 
Лічильник газовий (адміністрація) 10 958,33 
Насос BOMINOX spa модель SIMPLEX SIM-2553 в комплекті з двигуном 4кВт 37 948,10 
Насос BOMINOX spa модель SIMPLEX SIM-2553 в комплекті з двигуном 4кВт 37 948,10 
Насос BOMINOX spa модель SIMPLEX SIM-2553 в комплекті з двигуном 4кВт 37 948,10 
Насос BOMINOX spa модель SIMPLEX SIM-2553 в комплекті з двигуном 4кВт 37 948,10 
Насос Pedrollo4SR6/23 15 170,67 
Насос поршневий модель РВ612 247 054,30 
Пилка торцювальна Metabo KGS 305 M, 1600Вт 9 165,83 
Півпричеп LECITRAILER гос №ВЕ58-74 ХМ 33 505,39 
Пристосування для внесення добрив на культиватор навісний виноградніковий КНВ-3,0
 53 460,84 
Пристосування для внесення добрив на культиватор навісний виноградніковий КНВ-3,0
 53 460,83 
Скриня морозильна ELECTROLUX EC5231AOW 8 332,50 
Стіл для засідань 10 082,50 
Стіл керівника 7 167,50 
Трактор колісний Беларус-1523 25 000,00 
Трактор МТЗ-82.1 54-324ВЕ 396 005,83 
Тумба службова 9 582,50 
 
Протягом 2020 року відбулося відчуження активів: 
Вид Сума без ПДВ, грн 
Трактор МТЗ-82 53-601 (ст.093-56) 58 333,33 
 
 
 

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, плани 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 
 
Первiсна вартiсть основних засобiв станом на кiнець звiтного перiоду складає 
180273 тис. грн., знос - 44450,0 тис. грн., залишкова вартiсть - 135823,0  тис. 
грн. Ступiнь зносу основних засобiв: 24,66%.  
Термiни та умови користування основними засобами: - будiвлi i споруди - до повного 
використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - машини та обладнання - до 
повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - транспортнi засоби 
- до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - iншi - до 
повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик. Ступiнь використання 
основних засобiв: 100%. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не вiдбулося. 
Нiяких обмежень на використання майна Товариства у звiтному перiодi не було.  
Всi основнi засоби облiковуються на балансi Товариства. Товариство орендує основнi 
засоби у iнших пiдприємств, а саме: машини та обладнання, транспортні засоби 
невиробничого призначення. Будь-якi значнi правочини емiтента щодо власних 
основних засобiв не укладались.  Спосiб утримання активiв полягає в тому, що 
активи пiдприємства iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi 
пiдприємства. Основнi засоби емiтента знаходяться в задовiльному станi. 100% 
основних засобiв товариства розташованi за мiсцезнаходженням Товариства. Виробничi 
потужностi та ступiнь використання обладнання Товариством використовуються на 
100%. Екологiчнi фактори впливають на використання активiв пiдприємства, а саме: є 
залежнiсть вiд природнiх факторiв, стихiйних лих, погоднiх умов. Пiдприємство не 
планує капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв.  
Основні засоби: 
Групи основних засобів Залишок на 01.01.2019 року Залишок на 31.12.2019 року
 Залишок на 01.01.2020 року Залишок на 31.12.2020 року 
   Первісна знос Первісна знос Первісна знос Первісна Знос 
Будинки, споруди та передавальні пристрої 63 747 12 174 73 341 16 
277 73 341 16 277 74 161 20 316 
Машини та обладнання 12 846 9 620 32 688 9 444 32 688 9 444 36 
173 10 728 



Транспортні засоби 1 952 1 534 5 247 1 474 5 247 1 474 5 335 1 994 
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 212 212 230 193 230 193 253
 200 
Багаторічні насадження 33 251 6 686 50 060 8 173 50 060 8 173 63 
574 10 448 
Інші основні засоби 35 35 48 30 48 30 48 35 
Малоцінні необоротні матеріальні активи 301 301 418 418 418 418 729
 729 
Протягом 2020 року Товариством придбано та введено в експлуатацію основних засобів 
на загальну вартість 18 251 тис. грн., а саме: будинки, споруди та передавальні 
пристрої - 820 тис. грн., машини та обладнання - 3 486 тис. грн..; транспортні 
засоби - 88 тис. грн.; інструменти, прилади, інвентар - 27 тис. грн.; багаторічні 
насадження - 13 514 тис. грн.; інші основні засоби - 0 тис. грн.; малоцінні 
необоротні матеріальні активи - 315 тис. грн, а в 2019 році Товариством придбано 
та введено в експлуатацію основних засобів на загальну вартість 53 132 тис. грн., 
а саме: будинки, споруди та передавальні пристрої - 9 109 тис. грн., машини та 
обладнання - 23 563 тис. грн..; транспортні засоби - 3 456 тис. грн.; інструменти, 
прилади, інвентар - 39 тис. грн.; багаторічні насадження - 16 809 тис. грн.; інші 
основні засоби - 17 тис. грн.; малоцінні необоротні матеріальні активи - 139 тис.  
Визнання та оцінка основних засобів 
Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з 
метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для 
здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк 
корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких 
більше 6000 грн. 
Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. У подальшому основні 
засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та 
будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації 
на дату переоцінки виключається з валової балансової вартості активу та чистої 
суми, перерахованої до переоціненої суми активу. 
Подальші витрати. 
Товариство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на 
щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати 
визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об'єкта 
основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям 
визнання активу. 
Амортизація основних засобів. 
Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом з 
використанням таких щорічних норм: 
будівлі -   20 - 30 років; 
споруди -  15 років; 
машини та обладнання -  5 років; 
транспортні засоби -  5 років; 
інструменти, прилади, інвентар - 4 роки; 
багаторічні насадження -  20 років; 
інші основні засоби -  13 років; 
Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх 
корисного використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для 
використання. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається 
раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на 
дату, з якої припиняють визнання активу. 
 
 
 
 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 
економічних обмежень 
 
Серед можливих факторiв ризику найбiльш суттєвими є: загальноекономiчнi (рiзка 
змiна законодавства у сферi оподаткування, гiперiнфляцiя, змiна нормативiв та 
правовiдносин у сфері діяльності емітента, рiзке коливання цiн на енергоносiї), 
стихiйнi лиха (несприятливі погодні умови; землетрус, пожежа тощо), iншi форс-
мажорнi обставини, якi можуть бути визнанi такими на пiдставi чинного 
законодавства. Також iстотною проблемою в галузi та в дiяльностi товариства є 
низька платоспроможнiсть споживачів та населення регiону. На сьогоднi загрози 
банкрутства для компанiї не iснує, конфлiкту iнтересiв у керiвництвi компанiї 
немає. 
 



Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента 
 
Пiдприємство веде полiтику самофiнансування. Обсяг робочого капiталу оптимально 
забезпечує поточнi виробничi потреби Емiтента - у перiоди збiльшення потреби в 
обiгових коштах можливе залучення додаткових коштiв, та, навпаки, при зниженнi 
потреби кошти, що звiльняються з обiгу, можуть бути використанi для iнших цiлей. 
Одним зi шляхiв покращення лiквiдностi може бути збiльшення частки власних 
обiгових коштiв та вiдповiдного зниження частки запозичених коштiв у джерелах 
формування обiгових коштiв. Іншим засобом пiдвищення лiквiдностi є спрямування 
частки обiгових активiв безпосередньо на погашення боргiв при умовi незмiнностi 
власних обiгових коштiв. 
 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 
 
Укладених, але не виконаних у звiтному перiодi договорiв Товариство не має. 
 

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) 
 
Пiдприємство планує в подальшому нарощувати обсяги виробництва, освоювати новi 
види продукцiї, розширювати профiль пiдприємства, а також залучати до справи нових 
дiлових партнерiв.Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента 
в майбутньому, є збiльшення iнфляцiї, зростання цiн на сировину i матерiали, 
подорожчення кредитних ресурсiв, що негативно вплине на дiяльнiсть Емiтента. 
Реконструкція не планується. В наступному звітному періоді Товариство планує 
займатися основними видами дiяльностi. Якщо не вiдбудуться корiннi змiни в 
економiцi держави, пiдприємство не зможе рiзко збiльшити випуск своєї продукцiї, 
освоїти виробничi потужностi. На жаль, в iснуючих умовах господарювання, до того 
ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевненi прогнози й 
детальнi плани. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в 
майбутньому, є збiльшення iнфляцiї, зростання цiн, подорожчення кредитних 
ресурсiв, що негативно вплине на дiяльнiсть Емiтента. 
 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на 
дослідження та розробку за звітний рік 
 
Емiтент не планує здiйснювати дослiдження та розробки, витрати на дослiдження та 
розробки за звiтний перiод вiдсутнi. 
 

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та 
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 
довільній формі 
 
Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану 
та результатiв дiяльностi Емiтента, вiдсутня. 
 
 



IV. Інформація про органи управління 

Орган управління Структура Персональний склад 

Генеральний директор Одноосібний виконавчий орган. Генеральний директор - Смирнов Олександр Миколайович. 

Наглядова рада 
Наглядова рада - колегіальний орган, який складається з 

Голови та членів Наглядової ради. 

Голова Наглядової ради Бабинiн Вiталiй Iванович 
Член Наглядової ради Меркулова Оксана Анатолiївна 

Член Наглядової ради Безуглов Олексiй Валентинович - представник акцiонера ТОВ 
"Баядера Холдинг" 

Член Наглядової ради Мирошниченко Галина Iванiвна - представник акцiонера ТОВ 
"Баядера Холдинг"  

Член Наглядової ради Козлiвська Вiра Михайлiвна 
 

Ревізійна комісія 
Ревізійна комісія - колегіальний орган контролю, що 

складається з Голови та членів Ревізійної комісії. 

Голова ревізійної комісії Курченко Олена Олександрiвна 
Член Ревізійної комісії Саморига Iнна Анатолiївна 
Член Ревізійної комісії Іщенко Максим Леонідович 

 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

 
 
1) Посада Генеральний директор 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи 

Смирнов Олександр Миколайович 

3) Рік народження 1960 
4) Освіта Вища. Національна академія внутрішніх справ України, 2002р. 
5) Стаж роботи (років) 26 
6) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав 

не працював, пенсiонер органiв внутрiшнiх справ. 
0 
не працював, пенсiонер органiв внутрiшнiх справ. 
 

7) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

14.05.2019 На невизначений термін, до переобрання або 
припинення повноважень. 

8) Опис    Генеральний директор - одноосібний виконавчий орган, без довiреностi представляє iнтереси 
Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї визначеної статутом товариства. 
Обов'язок директора полягає у здiйсненнi керiвництва поточною дiяльнiстю Товариства, що передбачає 
вiдповiдальнiсть за реалiзацiю цiлей, стратегiї та полiтики Товариства. Повноваження та обов'язки 
посадової особи визначенi Статутом та посадовою iнструкцiєю. Генеральний директор має право без 
довіреності діяти від імені акціонерного товариства, в тому числі  представляти  його  інтереси,  вчиняти 
правочини від   імені  товариства,  видавати  накази  та  давати розпорядження,  обов'язкові  для  
виконання   всіма   працівниками Товариства. До повноважень та обов'язків Генерального директора 
відноситься, зокрема: здійснення керівництва господарською діяльністю Товариства; виконання 
покладених на виконавчий орган рішення Загальних зборів, планування діяльності Товариства; пропозиції 
з розподілу і використання прибутку, визначення розмірів фондів, які створюються Товариством відповідно 
до чинного законодавства України, розміру і форми виплати дивідендів, винесення їх на розгляд Наглядової 
ради та Загальних зборів акціонерів; прийняття рішення про розпорядження рухомим та нерухомим 
майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, якщо сума угоди не перевищує ліміт 
встановлений Наглядовою радою; прийняття рішення про розпорядження рухомим та нерухомим майном 
Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів та обов'язково отримує попередню згоду Наглядової 
ради на укладання таких угод, якщо сума угоди перевищує ліміт встановлений Наглядовою радою; 
розроблення поточних фінансових звітів; інше.  
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Винагорода за звітний 
період - заробiтня платня, згiдно зi штатним розкладом. Винагорода у натуральнiй формi - вiдсутня 
Обгрунтування змін: зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбуваються у разі 
необхідності за рішенням Наглядової ради Товариства. Посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв не 
працював, пенсiонер органiв внутрiшнiх справ; з 27.07.2018 до 14.05.2019 - Голова правлiння ПАТ "Радсад", 
з 14.05.2019р. по теперішній час - Генеральний директор АТ "Радсад". Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 
 
 
 
 
1) Посада Головний бухгалтер 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи 

Денисюк Євгеній Миколайович 

3) Рік народження 1992 
4) Освіта Вища, ВНЗ "Міжнародний технологічний університет 

"Миколаївська політехніка", 2015 
5) Стаж роботи (років) 6 
6) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав 

ПАТ "Радсад" 
00413989 
бухгалтер 

7) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

05.06.2019 Безстроково 

8) Опис    Посадові обов'язки Головного бухгалтера визначені посадовою інструкцією посадової особи 
Товариства. Здiйснює i координує органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько - фiнансової дiяльностi 
пiдприємства, здiйснює контроль за ефективним використанням матерiальних, трудових i фiнансових 
ресурсiв. Забезпечує рацiональну органiзацiю облiку i звiтностi на пiдприємствi i його пiдроздiлах на основi 
прогресивних форм i методiв бухгалтерського облiку i контролю. Органiзовує та контролює складання 
розрахункiв щодо використання прибуткiв, затрат на виробництво, платежiв до бюджету. Своєчасно i 
правильно складає звiти. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. 
Винагорода за звітний період - заробiтня платня, згiдно зi штатним розкладом. Винагорода у натуральнiй 
формi - вiдсутня. Посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: з 10.02.2015 бухгалтер ПАТ "Радсад"; З 
01.05.2019 заступник головного бухгалтера ПАТ "Радсад"; З 05.06.2019 по 07.09.2020р. - в.о. головного 
бухгалтера АТ "Радсад", з 07.09.2020р. по теперішній час - головний бухгалтер АТ "Радсад". Обгрунтування 



змін: зміни у персональному складі посадових осіб Товариства - зміна головного бухгалтера - відбуваються у 
разі необхідності за рішенням виконавчого органу Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 
 
1) Посада Член Наглядової ради 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи 

Меркулова Оксана Анатоліївна 

3) Рік народження 1968 
4) Освіта Вища, Черкаський інженерно-технологічний інститут 
5) Стаж роботи (років) 23 
6) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав 

ПП "Баядера" 
36320179 
Головний економіст 

7) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

25.04.2019 3 роки 

8) Опис    Як член Наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Наглядової 
ради, яка, вiдповiдно до статуту Товариства, здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу та захист 
прав акцiонерiв Товариства. До повноважень та обов'язків члена Наглядової ради відноситься: вимагати та 
одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу будя-якi документи та iнформацiю, що стосуються 
дiяльностi АТ та його виконавчого органу, а також дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; - 
вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу протоколи загальних зборiв АТ та 
документи, що до них додаються; - викликати голову виконавчого органу для доповiдей та давати оцiнку 
його дiяльностi; - вимагати вiд виконавчого органу АТ щоквартального надання iнформацiї про стан 
фiнансово-господарської дiяльностi АТ i т.iн..  Обгрунтування змін: зміни у персональному складі посадових 
осіб Товариства відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів. Обов`язки виконує 
колегiально у складi Наглядової ради, вiдповiдно до статуту Товариства. Посадова особа обіймає посаду: 
ТОВ "Баядера Холдинг" (Код ЄДРПОУ: 34928643, місцезнаходження: 02081, м. Київ, вул. Дніпровська 
Набережна, 23В), начальник відділу бухгалтерського обліку. Посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 
рокiв - з 01.04.2011 по 30.03.2017 - ТОВ "Баядера Холдинг",  начальник вiддiлу бухгалтерського облiку; з 
01.04.2017 по сьогоднi - ТОВ  "Баядера Логiстик" начальник вiддiлу бухгалтерського облiку. Як член 
Наглядової ради, посадова особа не отримує винагороди від діяльності на посаді члена Наглядової ради. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа є 
акціонером. 
 
1) Посада Голова Наглядової ради 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи 

Бабинiн Вiталiй Iванович 

3) Рік народження 1958 
4) Освіта Вища 
5) Стаж роботи (років) 39 
6) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав 

фiзична особа-пiдприємець 

7) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

25.04.2019 3 роки 

8) Опис    Повноваження Голови Наглядової ради полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю виконавчого 
органу Товариства. До повноважень та обов'язків Голови Наглядової ради відноситься: вимагати та 
одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу будя-якi документи та iнформацiю, що стосуються 
дiяльностi АТ та його виконавчого органу, а також дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; - 
вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу протоколи загальних зборiв АТ та 
документи, що до них додаються; - викликати голову виконавчого органу для доповiдей та давати оцiнку 
його дiяльностi; - вимагати вiд виконавчого органу АТ щоквартального надання iнформацiї про стан 
фiнансово-господарської дiяльностi АТ i т.iн.. Обгрунтування змін: зміни у персональному складі посадових 
осіб Товариства відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів. Посадова особа є фізичною 
особою-підприємцем. Посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - до 28.08.2014р. Голова Правлiння 
ПАТ "Радсад"; з 28.08.2014 - фiзична особа-пiдприємець. Як Голова Наглядової ради, посадова особа не 
отримує винагороди від діяльності на посаді Голови Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа є акціонером. 
 
1) Посада Член Наглядової ради 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи 

Козлiвська Вiра Михайлiвна 

3) Рік народження 1957 
4) Освіта Вища, Одеський державний політехнічний університет 
5) Стаж роботи (років) 40 
6) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав 

ПАТ "Коблево" 
00413966 
Голова правління 

7) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

25.04.2019 3 роки 



8) Опис    Як член Наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Наглядової 
ради, яка, вiдповiдно до статуту Товариства, здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу та захист 
прав акцiонерiв Товариства. До повноважень та обов'язків члена Наглядової ради відноситься: вимагати та 
одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу будя-якi документи та iнформацiю, що стосуються 
дiяльностi АТ та його виконавчого органу, а також дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; - 
вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу протоколи загальних зборiв АТ та 
документи, що до них додаються; - викликати голову виконавчого органу для доповiдей та давати оцiнку 
його дiяльностi; - вимагати вiд виконавчого органу АТ щоквартального надання iнформацiї про стан 
фiнансово-господарської дiяльностi АТ i т.iн.. Обгрунтування змін: зміни у персональному складі посадових 
осіб Товариства відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів. Посадова особа не працює 
та не займає посади на будь-яких інших підприємствах. Посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 5 
рокiв: ПАТ "Коблево", Голова правлiння. Як член Наглядової ради, посадова особа не отримує винагороди 
від діяльності на посаді члена Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
посадова особа емiтента не має. Посадова особа є акціонером. 
 
1) Посада Член Наглядової ради 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи 

Мирошниченко Галина Іванівна - представник акціонера ТОВ 
"Баядера Холдинг" 

3) Рік народження 1971 
4) Освіта Вища, Харківський автомобільно-Дорожній технічний 

університет 
5) Стаж роботи (років) 26 
6) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав 

ТОВ "Баядера Холдинг" 
34928643 
начальник управлiння бухгалтерського та податкового вiддiлу 

7) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

25.04.2019 3 роки. 

8) Опис    Як член Наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Наглядової 
ради, яка, вiдповiдно до статуту Товариства, здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу та захист 
прав акцiонерiв Товариства. До повноважень та обов'язків члена Наглядової ради відноситься: вимагати та 
одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу будя-якi документи та iнформацiю, що стосуються 
дiяльностi АТ та його виконавчого органу, а також дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; - 
вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу протоколи загальних зборiв АТ та 
документи, що до них додаються; - викликати голову виконавчого органу для доповiдей та давати оцiнку 
його дiяльностi; - вимагати вiд виконавчого органу АТ щоквартального надання iнформацiї про стан 
фiнансово-господарської дiяльностi АТ i т.iн.. Обгрунтування змін: зміни у персональному складі посадових 
осіб Товариства відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів. Посадова особа обіймає 
посаду: ТОВ "Баядера Логiстик" (Код ЄДРПОУ: 35871504, місцезнаходження: 02088, м. Київ, Харченка 
Євгенія, 42), начальник управління бухгалтерського та податкового обліку. Посади, якi обiймала ця особа за 
останнi 5 рокiв - з 08.04.2014 по 30.03.2017 - ТОВ "Баядера Холдинг", начальник управлiння 
бухгалтерського та податкового вiддiлу з 01.04.2017  по сьогоднi - ТОВ "Баядера Логiстик" начальник 
управлiння бухгалтерського та податкового вiддiлу. Як член Наглядової ради, посадова особа не отримує 
винагороди від діяльності на посаді члена Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини посадова особа емiтента не має. 
Посадова особа є представником акцiонера: ТОВ "Баядера Холдинг", Код ЄДРПОУ: 34928643, володiє 
56,59% статутного капiталу емiтента на загальну суму 73158,75 грн. 
 
1) Посада Член Наглядової ради 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи 

Безуглов Олексій Валентинович - представник акціонера ТОВ 
"Баядера Холдинг". 

3) Рік народження 1973 
4) Освіта Вища, Донецька будівельна Академія 
5) Стаж роботи (років) 28 
6) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав 

ТОВ "Баядера Холдинг" 
34928643 
Директор 

7) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

25.04.2019 3 роки 

8) Опис    Як член Наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Наглядової 
ради, яка, вiдповiдно до статуту Товариства, здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу та захист 
прав акцiонерiв Товариства. До повноважень та обов'язків члена Наглядової ради відноситься: вимагати та 
одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу будя-якi документи та iнформацiю, що стосуються 
дiяльностi АТ та його виконавчого органу, а також дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; - 
вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу протоколи загальних зборiв АТ та 
документи, що до них додаються; - викликати голову виконавчого органу для доповiдей та давати оцiнку 
його дiяльностi; - вимагати вiд виконавчого органу АТ щоквартального надання iнформацiї про стан 
фiнансово-господарської дiяльностi АТ i т.iн.. Обгрунтування змін: зміни у персональному складі посадових 
осіб Товариства відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів. Посадова особа обіймає 
посаду: ТОВ "Баядера Холдинг" (Код ЄДРПОУ: 34928643, місцезнаходження: 02081, м. Київ, вул. 
Дніпровська Набережна, 23В), директор. Як член Наглядової ради, посадова особа не отримує винагороди 



від діяльності на посаді члена Наглядової ради. Посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 5 рокiв: 
ТОВ "Баядера Холдинг", Директор. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова 
особа емiтента не має. 
Посадова особа є представником акцiонера: ТОВ "Баядера Холдинг", Код ЄДРПОУ: 34928643, володiє 
56,59% статутного капiталу емiтента на загальну суму 73158,75 грн. 
 
1) Посада Голова ревізійної комісії 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи 

Курченко Олена Олександрiвна 

3) Рік народження 1984 
4) Освіта Вища. Білоцерківський національний аграрний університет, 

2010 р. 
5) Стаж роботи (років) 15 
6) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав 

ТОВ "Алкогольнi традицiї" 
32940700 
бухгалтер 

7) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

18.04.2018 5 років. 

8) Опис    Повноваження Голови ревiзiйної комiсiї полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю ревiзiйного 
органу Товариства, який в свою чергу контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть виконавчого органу 
Товариства. Обов`язки виконує колегiально у складi ревiзiйної комiсiї, вiдповiдно до Статуту Товариства. 
До повноважень та обов'язкiв голови ревiзiйної комiсii разом з iншими членами комiсiї вiдноситься: - 
черговi та позачерговi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi АТ та його пiдроздiлiв i складає акти 
за їх пiдсумками. Черговi перевiрки проводяться без спецiального рiшення органiв управлiння АТ за 
пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi за рiк для подання висновкiв з рiчного звiту i балансу 
загальним зборам. Позачерговi перевiрки проводяться за рiшенням загальних зборiв, за дорученням 
Наглядової ради, з власної iнiцiативи або за вимогою акцiонерiв, якi володiють в сукупностi бiльше 10% 
акцiй; - службовi розслiдування за фактами порушення встановленого порядку дiяльностi апарату АТ i 
зловживань посадових осiб органiв управлiння АТ. Обгрунтування змін: зміни у персональному складі 
посадових осіб Товариства відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів. Посадова особа 
обіймає посаду: ПАТ "Дарницький Плодоовочевий Комбiнат" (Код ЄДРПОУ: 22943989, місцезнаходження: 
02088, м. Київ, вул. Євгенія Харченка, 42), головний бухгалтер. Посади, які особа обіймала протягом 
останніх 5 років: з 01.08.2012 по 30.05.2014 - ТОВ "Алкогольнi традицiї", бухгалтер; з 02.06.2014 по сьогоднi - 
ПАТ "Дарницький Плодоовочевий Комбiнат", головний бухгалтер. Як Голова ревізійної комісії, посадова 
особа не отримує винагороди від діяльності на посаді Голови ревізійної комісії. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 
 
1) Посада Член Ревізійної комісії 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи 

Саморига Iнна Анатолiївна 

3) Рік народження 1989 
4) Освіта Вища. Миколаївський державний аграрний університет, 2011 

р. 
5) Стаж роботи (років) 10 
6) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав 

ПАТ "Радсад" 
00413989 
Бухгалтер 

7) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

18.04.2018 5 років 

8) Опис    Як член Ревізійної комісії має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Ревізійної 
комісії, вiдповiдно до статуту Товариства. Обов`язки виконує колегiально у складi ревiзiйної комiсiї, 
вiдповiдно до статуту Товариства. До повноважень та обов'язкiв члена ревiзiйної комiсii разом з iншими 
членами комiсiї вiдноситься: - черговi та позачерговi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi АТ та 
його пiдроздiлiв; складає акти за їх пiдсумками. Черговi перевiрки проводяться без спецiального рiшення 
органiв управлiння АТ за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi за рiк для подання висновкiв з 
рiчного звiту i балансу загальним зборам. Позачерговi перевiрки проводяться за рiшенням загальних зборiв, 
за дорученням Наглядової ради, з власної iнiцiативи або за вимогою акцiонерiв, якi володiють в сукупностi 
бiльше 10% акцiй; -службовi розслiдування за фактами порушення встановленого порядку дiяльностi 
апарату АТ i зловживань посадових осiб органiв управлiння АТ. Обгрунтування змін: зміни у 
персональному складі посадових осіб Товариства відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних 
зборів. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Як член ревізійної 
комісії, посадова особа не отримує винагороди від діяльності на посаді члена ревізійної комісії. Винагорода 
за звітний період за основним місцем роботи у Товаристві (ПАТ "Радсад", бухгалтер) - заробiтня платня, 
згiдно зi штатним розкладом. Винагорода у натуральнiй формi - вiдсутня. Посади, які особа обіймала 
протягом останніх 5 років: Бухгалтер ПАТ "РАДСАД".Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини посадова особа емiтента не має. 
 
1) Посада Член Ревізійної комісії 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи 

Іщенко Максим Леонідович 



3) Рік народження 1984 
4) Освіта Вища, Національний університет державної податкової служби 

України 
5) Стаж роботи (років) 12 
6) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав 

ТОВ "Баядера Логістік" 
35871504 
Начальник відділу казначейства 

7) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

18.04.2018 5 років 

8) Опис    Як член Ревізійної комісії має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Ревізійної 
комісії, вiдповiдно до статуту Товариства. Обов`язки виконує колегiально у складi ревiзiйної комiсiї, 
вiдповiдно до статуту Товариства. До повноважень та обов'язкiв члена ревiзiйної комiсii разом з iншими 
членами комiсiї вiдноситься: - черговi та позачерговi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi АТ та 
його пiдроздiлiв; складає акти за їх пiдсумками. Черговi перевiрки проводяться без спецiального рiшення 
органiв управлiння АТ за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi за рiк для подання висновкiв з 
рiчного звiту i балансу загальним зборам. Позачерговi перевiрки проводяться за рiшенням загальних зборiв, 
за дорученням Наглядової ради, з власної iнiцiативи або за вимогою акцiонерiв, якi володiють в сукупностi 
бiльше 10% акцiй; -службовi розслiдування за фактами порушення встановленого порядку дiяльностi 
апарату АТ i зловживань посадових осiб органiв управлiння АТ. Обгрунтування змін: зміни у 
персональному складі посадових осіб Товариства відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних 
зборів. Посадова особа обіймає посаду: ТОВ "Баядера Логістик" (Код ЄДРПОУ: 35871504, 
місцезнаходження: 02081, м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 23В), начальник відділу казначейства. 
Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Начальник вiддiлу казначейства ТОВ "Баядера 
Логiстик". Як член ревізійної комісії, посадова особа не отримує винагороди від діяльності на посаді члена 
ревізійної комісії. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 
 
 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

Посада Прізвище, ім'я, по батькові  
Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
 

  Привілейовані 
іменні 

 

1 2 3 4 5 6 

Генеральний директор Смирнов Олександр Миколайович 0 0 0 0 

Головний бухгалтер Денисюк Євгеній Миколайович 0 0 0 0 

Член Наглядової ради Меркулова Оксана Анатолiївна 34 0.00657487624 34 0 

Голова Наглядової ради Бабинін Віталій Іванович 110287 21.32715810644 110287 0 

Член Наглядової ради Козлiвська Вiра Михайлiвна 108147 20.91332766089 108147 0 

Член Наглядової ради Мирошниченко Галина Iванiвна 0 0 0 0 

Член Наглядової ради Безуглов Олексiй Валентинович 0 0 0 0 

Голова ревiзiйної комiсiї Курченко Олена Олександрiвна 0 0 0 0 

Член Ревiзiйної комiсiї Саморига Iнна Анатолiївна 0 0 0 0 

Член Ревiзiйної комiсiї Iщенко Максим Леонiдович 0 0 0 0 

 



VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента. 

Товариство планує в подальшому нарощувати обсяги наданих послуг, розширювати профіль підприємства, а також 
залучати до справи нових ділових партнерів. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в 
майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін на сировину і матеріали, подорожчення кредитних ресурсів, що 
негативно вплине на діяльність Товариства. Реконструкція не планується. В наступному році товариство планує 
займатися основними видами діяльності. На жаль, в існуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай 
загострених кризою, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Істотними факторами, які 
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін, подорожчання 
кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність емітента. 
Поряд з рішенням перспективних, першочергових та поточних завдань основних напрямках розвитку Товариства 
керівництво передбачає досягнення наступних цілей: 
1.   Збереження існуючої структури підприємства. 
2.   Укріплення технологічної, трудової та виробничої дисципліни. 
3.  Вдосконалення системи управління трудовими ресурсами, створення додаткових стимулів за якісну працю та 
забезпечення необхідних грошових надходжень. 
4.   Збільшення обсягів та якості послуг, що надаються Товариством. 
 



 

2. Інформація про розвиток емітента. 

Вздовж правого берега рiчки Пiвденний Буг в 6 км по її течiї, нижче обласного центра мiста Миколаєва 
розташовано селище Радісний Сад. Саме в цiй мiсцевостi грецькi поселення ще в III столiттi до н.е. почали 
вирощувати виноград i виробляти з нього вино. В 1906 роцi цi землi купив у мiсцевого хуторянина Дудника 
нiмецький колонiст Клюндт i почав iнтенсивним способом вирощувати виноград i виробляти з нього вино. Пiсля 
революцiї за постановою ради народних комiсарiв в вереснi 1920 року було створене спецiалiзоване 
виноградарське господарство "Радянський сад". Полiпшенню розвитку виноградникiв сприяла Постанова Ради 
наркому УРСР вiд 23 червня 1923 року "Про заходи з розвитку виноградарства на пiвднi України". За цiєю 
постановою видiлялися спецiалiзованi господарства, в яких головною галуззю визначалося виноградарство та 
садiвництво. Серед них i був радгосп "Радсад". Цi господарства звiльнялися вiд плати промислового податку, 
передбачалося пiльгове кредитування i органiзацiя державних розсадникiв. В 30-40 роках радгосп "Радсад" сам 
уже забезпечує виноградними саджанцями не тiльки себе, а й колгоспи i радгоспи Миколаївщини. В радгоспi 
працює школа по пiдготовцi майстрiв-виноградарiв для спецiалiзованих господарств України. В передвоєннi роки 
радгосп "Радсад" - передове господарство в своїй галузi. Тричi бере участь у всесоюзнiй виставцi у Москвi. В 
пiслявоєннi роки в радгоспi ведеться велика робота по будiвництву соцiально-культурної сфери села. Будується 
Будинок культури, двi середнi школи, дитячий садок "Казка", спортивний комплекс, готель на 160 мiсць, закритий 
плавальний басейн, лiтнiй оздоровчий табiр для дiтей на 600 мiсць, їдальня на 300 i 200 мiсць. В липнi 1996 року 
радгосп було перетворено у вiдкрите акцiонерне товариство "Радсад", засновником товариства стало Регiональне 
вiддiлення фонду державного майна України по Миколаївськiй областi. Пiсля розповсюдження 60% акцiй були 
проведенi Загальнi збори акцiонерiв, на яких було затверджено статут Товариства та обранi його керiвнi органи. 
Головою правлiння Збори обрали колишнього директора радгоспу Бялика Миколу Iвановича. Сам процес 
приватизацiї завершився 100% викупом акцiй державного майна членами трудового колективу. В перiод 
приватизацiї повнiстю було збережено основний профiль виробництва, висококвалiфiкований кадровий, 
виробничий потецiали та соцiально-культурну сферу. А це, в свою чергу, дало змогу в подальшому нарощувати 
темпи виробництва. За роки, що пройшли пiсля приватизацiї, незважаючи на те, що в цi роки особливо, взагалi 
виноградна галузь України опинилася в глибокiй економiчнiй кризi, колектив Товариства досяг позитивних 
зрушень в усiх галузях свого подальшого господарювання. 
Відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", найменування Відкритого акціонерного 
товариства "РАДСАД", заснованого відповідно до рішення Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Миколаївській обл. №55 від 11.07.1994р. шляхом перетворення радгоспу "Радсад" у Відкрите 
акціонерне товариство "Радсад", змінено на Публічне акціонерне товариство "РАДСАД". 
Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 25.04.2019 року, змінено тип Товариства з 
Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство та змінено найменування Товариства з 
Публічного акціонерного товариства "РАДСАД" на Акціонерне товариство "РАДСАД". 
Перспективи подальшого розвитку емітента визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, 
інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових 
програм тощо. Для емітента необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики 
розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства. 
Розвиток Товариства пов'язаний зі збільшення виробництва, що надасть можливість отримати більший прибуток. 
Отримання прибутку надасть можливість розширювати виробництво, збільшувати кількість робочих місць, 
збільшувати розмір податків, що сплачуються до бюджету. 
 



 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо 
похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, 

зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента 

Укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом не здійснювалося. 



 

1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у 
тому числі політика щодо страхування кожного основного виду 

прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування 
 
Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає. 



 

2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного 
ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків 

 
Управління фінансовими ризиками 
 
В ході своєї діяльності Товариство піддається цілому ряду фінансових ризиків, серед яких ринковий ризик (у тому 
числі ціновий ризик, ризик грошових потоків), кредитний ризик і ризик ліквідності. 
 
Кредитний ризик.  
Товариство не схильне до кредитного ризику, який є ризиком того, що одна із сторін операції з фінансовим 
інструментом спричинить понесення фінансових збитків іншою стороною внаслідок невиконання зобов'язання за 
договором.  
 
Ризик процентної ставки.  
Оскільки у Товариства немає значних процентних активів, доходи і грошові потоки від основної діяльності, в 
основному, не залежать від змін ринкових процентних ставок.  
 
Інший ціновий ризик.  
Рівень ризику зміни цін на товари, якому піддається Товариство, зумовлений загальними умовами, які існують в 
економіці України. Для управління цим ризиком Товариство укладає договори на постачання продукції зі 
спеціальними умовами фіксованої ціни. 
 
Ризик ліквідності.  
Обачність при управлінні ризиком ліквідності передбачає наявність достатньої суми грошових коштів і фінансових 
ресурсів для виконання зобов'язань при настанні строку їх погашення. Керівництво відстежує рівень ліквідності 
щодня. Для цього використовуються ключові показники діяльності, такі як коефіцієнт погашення дебіторської 
заборгованості, що дозволяє домогтися активного моніторингу цільового рівня ліквідності керівництвом. Для 
управління одночасно ризиком ліквідності та кредитним ризиком широко використовується практика передоплати. 
 
Для оцінки збільшення кредитного ризику (тобто ризику дефолту) за фінансовими інструментами з моменту його 
первісного визнання, Товариство використовує прогнозні дані, розглядає обґрунтовану і підтверджувану 
інформацію, актуальну і доступну без надмірних зусиль, а також здійснює аналіз, на історичному досвіді 
Товариства. При цьому застосовується спростовне припущення, що дефолт настає не пізніше, ніж фінансовий 
актив стане простроченим на 90 днів. 
 



4. Звіт про корпоративне управління: 

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
 
Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. 
Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс 
корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів 
(кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. 
Загальними зборами акціонерів Акціонерного товариства "Радсад" кодекс корпоративного управління не 
затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, 
не наводиться. 
Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 
іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування 
перелічених кодексів. Крім того, акції АТ "РАДСАД" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом 
будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не 
наводяться. 
 



 

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних 
осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно 

вирішив застосовувати  
 
Емітент добровільно не застосовує будь-які кодекси корпоративного управління. 



 

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги  

 
Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені 
законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, 
визначені чинним законодавством України та Статутом Товариства. Будь-яка інша практика корпоративного 
управління не застосовується. 



 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного 
управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї 
частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного 

управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі 
якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу 
корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому 

пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій  
 
Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство 
не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління 
інших підприємств, установ, організацій. 



3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників ) 

Вид загальних зборів 
Річні Позачергові 

X   
Дата проведення 13.08.2020 

Кворум зборів 99.983175 

Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:    
 
1.  Обрання Голови та членiв Лiчильної комiсiї Товариства та припинення їх повноважень. 
2.  Обрання Голови та Секретаря рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 
3. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2019 рiк та затвердження заходiв за результатами його 
розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства. 
4. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2019 рiк. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
5. Схвалення рiшення Наглядової ради Товариства вiд 10.10.2019 р. №10/10-19.  Розгляд висновкiв 
зовнiшнього аудиту Товариства та затвердження заходiв за результатами його розгляду. 
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2019 рiк. 
7. Розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2019 рiк. 
8. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди Товариству на вчинення правочинiв, ринкова вартiсть 
майна, робiт або послуг, що є предметом таких правочинiв, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв 
Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 
9. Щодо обрання  суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту  фiнансової 
звiтностi Товариства за 2020 рiк. 
 
Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного подавалися Наглядовою радою та виконавчим органом 
Товариства. Iнших осiб, якi подавали пропозицiї до питань порядку денного, немає.   
 
Результати розгляду питань порядку денного:  
По першому питанню порядку денного 
"1. Обрання Голови та членiв Лiчильної комiсiї Товариства та припинення їх повноважень" 
  Пiдсумки голосування: 
   
Кiлькiсть голосiв  "ЗА"  511 069 голосiв 
Кiлькiсть голосiв "ПРОТИ"  0 
Кiлькiсть голосiв "УТРИМАВСЯ"  0 
Кiлькiсть голосiв, якi не брали участь у голосуваннi  0 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними  0 
  Прийняте рiшення: 
Обрати лiчильну комiсiю у складi трьох осiб: Новожилов Є.В. - голова Комiсiї; 
Довжук А.А. - член Комiсiї; Кожокарь Г.М. -  член Комiсiї. Припинити повноваження обраних Голови та  
членiв лiчильної комiсiї з моменту закриття цих Зборiв. 
 
По другому питанню порядку денного 
"2. Обрання Голови та Секретаря рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства". 
Пiдсумки голосування: 
   
Кiлькiсть голосiв  "ЗА"  511 069 голосiв 
Кiлькiсть голосiв "ПРОТИ"  0 
Кiлькiсть голосiв "УТРИМАВСЯ"  0 
Кiлькiсть голосiв, якi не брали участь у голосуваннi  0 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними  0 
  Прийняте рiшення: 
Обрати Головою рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства - Новожилова Є.В. та Секретарем рiчних 
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства- Довжук А.А. 
 
По третьому питанню порядку денного 
"3. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2019 рiк та затвердження заходiв за результатами його 
розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства". 
Пiдсумки голосування: 
   
Кiлькiсть голосiв  "ЗА"  511 069 голосiв 
Кiлькiсть голосiв "ПРОТИ"  0 
Кiлькiсть голосiв "УТРИМАВСЯ"  0 
Кiлькiсть голосiв, якi не брали участь у голосуваннi  0 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними  0 
  Прийняте рiшення: 
1. Затвердити Звiт Наглядової ради про дiяльнiсть Товариства за 2019 рiк. 2. Визнати роботу Наглядової 
ради Товариства у 2019 роцi задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi 
Товариства i положенням його установчих документiв. 3. У зв'язку з вiдсутнiстю зауважень та 



рекомендацiй щодо звiту Наглядової ради Товариства, внаслiдок чого заходи за результатами розгляду не 
розроблялись, не затверджувати заходи за результатами звiту Наглядової ради Товариства.  
 
По четвертому питанню порядку денного 
"4. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2019 рiк. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї Товариства".      
 
Кiлькiсть голосiв  "ЗА"  511 069 голосiв 
Кiлькiсть голосiв "ПРОТИ"  0 
Кiлькiсть голосiв "УТРИМАВСЯ"  0 
Кiлькiсть голосiв, якi не брали участь у голосуваннi  0 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними  0 
Прийняте рiшення: 
1. Затвердити Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2019 рiк. 2. Визнати роботу Ревiзiйної 
комiсiї Товариства у 2019 роцi задовiльною. 3. У зв'язку з вiдсутнiстю зауважень та рекомендацiй щодо 
звiту Ревiзiйної комiсiї товариства, внаслiдок чого заходи за результатами розгляду не розроблялись, не 
затверджувати заходи за результатами розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства.  
 
По п'ятому питанню порядку денного 
"5. Схвалення рiшення Наглядової ради  Товариства вiд 10.10.2019р. №10/10-19. Розгляд висновкiв 
зовнiшнього аудиту Товариства за затвердження заходiв за результатами його розгляду". 
 
Кiлькiсть голосiв  "ЗА"  511 069 голосiв 
Кiлькiсть голосiв "ПРОТИ"  0 
Кiлькiсть голосiв "УТРИМАВСЯ"  0 
Кiлькiсть голосiв, якi не брали участь у голосуваннi  0 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними  0 
Прийняте рiшення: 
1. Схвалити рiшення Наглядової ради Товариства вiд 10.10.2019р. №10/10-19 щодо обрання аудитором 
Товариства для проведення обов'язкового аудиту рiчної фiнансової звiтностi - ТОВ "Мiжнародний 
фiнансовий аудит" за 2019 рiк. 2. Затвердити висновки зовнiшнього аудиту та заходи за результатами його 
розгляду за 2019 рiк.   
 
По шостому питанню порядку денного 
"6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2019 рiк". 
 
Кiлькiсть голосiв  "ЗА"  511 069 голосiв 
Кiлькiсть голосiв "ПРОТИ"  0 
Кiлькiсть голосiв "УТРИМАВСЯ"  0 
Кiлькiсть голосiв, якi не брали участь у голосуваннi  0 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними  0 
Прийняте рiшення: 
1.  Затвердити рiчний звiт Товариства за 2019 рiк. 
 
По сьомому питанню порядку денного 
"7. Визначення порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2019 рiк". 
 
Кiлькiсть голосiв  "ЗА"  511 069 голосiв 
Кiлькiсть голосiв "ПРОТИ"  0 
Кiлькiсть голосiв "УТРИМАВСЯ"  0 
Кiлькiсть голосiв, якi не брали участь у голосуваннi  0 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними  0 
Прийняте рiшення: 
1.  Чистий прибуток Товариства за 2019 рiк у розмiрi 21 891 тис. грн. залишити нерозподiленим. 
 
По восьмому питанню порядку денного 
"8. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди Товариству на вчинення правочинiв, ринкова вартiсть 
майна, робiт або послуг, що є предметом таких правочинiв, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв 
Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства". 
 
Кiлькiсть голосiв  "ЗА"  0 
Кiлькiсть голосiв "ПРОТИ"  511 069 голосiв 
Кiлькiсть голосiв "УТРИМАВСЯ"  0 
Кiлькiсть голосiв, якi не брали участь у голосуваннi  0 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними  0 
1.  Рiшення не прийнято. 
 
По дев'ятому питанню порядку денного 
"9. Щодо обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової 



звiтностi Товариства за 2020 рiк".  
 
Кiлькiсть голосiв  "ЗА"  511 069 голосiв 
Кiлькiсть голосiв "ПРОТИ"  0 
Кiлькiсть голосiв "УТРИМАВСЯ"  0 
Кiлькiсть голосiв, якi не брали участь у голосуваннi  0 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними  0 
Прийняте рiшення: 
З метою виконання вимог статтi 29 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську 
дiяльнiсть" уповноважити Наглядову раду Товариства обрати суб'єкта аудиторської дiяльностi для 
проведення обов'язкового аудиту рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2020 рiк.   
 

 
 
 



 
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у 
звітному році ? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X   

Акціонери   X 

Депозитарна установа   X 

Інше д/н 

 
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх 
загальних зборах у звітному році (за наявності контролю) ? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих 
акцій 

  X 

 
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у 
звітному році? 

 Так Ні 

Підняттям карток        X 

Бюлетенями (таємне голосування)                         X   

Підняттям рук                                             X 

Інше д/н 

 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році ? 

 Так Ні 

Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій      X 

Унесення змін до статуту   X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства      X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства      X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X 

Інше У звітному періоді позачергові загальні збори акціонерів не скликалися та не проводилися. 

 
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)  Ні 

 
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 
 Так Ні 
Наглядова рада   X 
Виконавчий орган   X 
Ревізійна комісія (ревізор)   X 
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 
і більше відсотків голосуючих акцій товариства 

У звітному періоді позачергові 
загальні збори не скликалися і не 
проводилися. 

Інше (зазначити) У звітному періоді позачергові загальні збори не скликалися і не проводилися. 
 
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення : У звітному 
періоді чергові загальні збори скликані та проведені відповідно до вимог чинного законодавства. 
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: 
У звітному періоді позачергові загальні збори не скликалися і не проводилися. 

 



4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

Склад наглядової ради (за наявності)  
 

Персональний склад наглядової ради 
Незалежний член 
наглядової ради Функціональні обов'язки члена наглядової ради 
Так* Ні* 

Бабинін Віталій Іванович    X Голова Наглядової ради організовує роботу 
Наглядової ради Товариства. 

Голова Наглядової ради може відкривати 
загальні збори акціонерів, скликає засідання 

Наглядової ради. При голосуванні з усіх питань 
при рівній кількості голосів "за" та "проти" голос 

Голови Наглядової ради є вирішальним.  

Голова Наглядової на підставі рішень засідань 
Наглядової ради має повноваження: 

" видавати накази про звільнення або про 
відсторонення від роботи Генерального 

директора; 

" видавати накази про призначення 
тимчасово виконуючого обов'язки Генерального 

директора;  

" підписувати довіреності від імені 
Товариства, у випадку пред'явлення позову 

Генеральному директору у спорах про 
відшкодування збитків завданих ним 

Товариству; 

" видавати накази про притягнення до 
дисциплінарної та матеріальної 

відповідальностіГенерального директора;  

" підписувати від імені Товариства 
контракт з Генеральним директором Товариства 

та зміни, додаткові угоди до нього; 

" представляти Товариство та його 
інтереси в Україні та будь-яких інших країнах. 

 
Безуглов Олексiй Валентинович - 

представник акцiонера ТОВ "Баядера 
Холдинг" 

 X До повноважень члена Наглядової ради 
відноситься право участі в засіданнях наглядової 

ради. Кожен член Наглядової ради має один 
голос на засіданні при вирішенні будь-якого 

питання, крім наступних випадків: 

" прийняття Наглядовою радою рішення 
про надання згоди на вчинення правочину із 
заінтересованістю. В такому випадку, член 

Наглядової ради, що є заінтересованою особою у 
вчинення правочину із заінтересованістю, права 

голосу при голосуванні по цьому питанню немає; 

" під час голосування з питання обрання 
аудитора Товариства. В такому випадку, при 

голосуванні по цьому питанню член Наглядової 
ради, якщо він був директором Товариства, 
немає права голосу протягом трьох років з 
моменту припинення його повноважень як 



директора Товариства.  

 

Крім того, до повноважень членів Наглядової 
ради відноситься право: 

" мати доступ до інформації в межах, 
передбачених законодавством України, доступ 

до якої посадові особи Товариства мають 
забезпечити, відповідно до п.4 ст.52. Закону 

України "Про акціонерні товариства";  

" усно чи письмово вимагати скликання 
засідання Наглядової ради, якщо цього 

вимагають інтереси Товариства; 

" відкривати загальні збори акціонерів; 

" за рішенням Наглядової ради 
здійснювати повноваження Голови наглядової 

ради, у випадку неможливості виконання 
Головою Наглядової ради своїх повноважень; 

 

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з 
моменту його обрання загальними зборами. Член 

Наглядової ради повинен виконувати свої 
обов'язки особисто і не може передавати власні 

повноваження іншій особі.  

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) 
обраний членом Наглядової ради, може 

обмежити повноваження свого представника як 
члена Наглядової ради. Акціонери та член 

Наглядової ради, який є їхнім представником, 
несуть солідарну відповідальність за 

відшкодування збитків, завданих Товариству 
таким членом Наглядової ради.  

 
Мирошниченко Галина Iванiвна - 

представник акцiонера ТОВ "Баядера 
Холдинг" 

 X До повноважень члена Наглядової ради 
відноситься право участі в засіданнях наглядової 

ради. Кожен член Наглядової ради має один 
голос на засіданні при вирішенні будь-якого 

питання, крім наступних випадків: 

" прийняття Наглядовою радою рішення 
про надання згоди на вчинення правочину із 
заінтересованістю. В такому випадку, член 

Наглядової ради, що є заінтересованою особою у 
вчинення правочину із заінтересованістю, права 

голосу при голосуванні по цьому питанню немає; 

" під час голосування з питання обрання 
аудитора Товариства. В такому випадку, при 

голосуванні по цьому питанню член Наглядової 
ради, якщо він був директором Товариства, 
немає права голосу протягом трьох років з 
моменту припинення його повноважень як 

директора Товариства.  

 

Крім того, до повноважень членів Наглядової 



ради відноситься право: 

" мати доступ до інформації в межах, 
передбачених законодавством України, доступ 

до якої посадові особи Товариства мають 
забезпечити, відповідно до п.4 ст.52. Закону 

України "Про акціонерні товариства";  

" усно чи письмово вимагати скликання 
засідання Наглядової ради, якщо цього 

вимагають інтереси Товариства; 

" відкривати загальні збори акціонерів; 

" за рішенням Наглядової ради 
здійснювати повноваження Голови наглядової 

ради, у випадку неможливості виконання 
Головою Наглядової ради своїх повноважень; 

 

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з 
моменту його обрання загальними зборами. Член 

Наглядової ради повинен виконувати свої 
обов'язки особисто і не може передавати власні 

повноваження іншій особі.  

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) 
обраний членом Наглядової ради, може 

обмежити повноваження свого представника як 
члена Наглядової ради. Акціонери та член 

Наглядової ради, який є їхнім представником, 
несуть солідарну відповідальність за 

відшкодування збитків, завданих Товариству 
таким членом Наглядової ради.  

 
Козлiвська Вiра Михайлiвна  X До повноважень члена Наглядової ради 

відноситься право участі в засіданнях наглядової 
ради. Кожен член Наглядової ради має один 
голос на засіданні при вирішенні будь-якого 

питання, крім наступних випадків: 

" прийняття Наглядовою радою рішення 
про надання згоди на вчинення правочину із 
заінтересованістю. В такому випадку, член 

Наглядової ради, що є заінтересованою особою у 
вчинення правочину із заінтересованістю, права 

голосу при голосуванні по цьому питанню немає; 

" під час голосування з питання обрання 
аудитора Товариства. В такому випадку, при 

голосуванні по цьому питанню член Наглядової 
ради, якщо він був директором Товариства, 
немає права голосу протягом трьох років з 
моменту припинення його повноважень як 

директора Товариства.  

 

Крім того, до повноважень членів Наглядової 
ради відноситься право: 

" мати доступ до інформації в межах, 
передбачених законодавством України, доступ 

до якої посадові особи Товариства мають 
забезпечити, відповідно до п.4 ст.52. Закону 



України "Про акціонерні товариства";  

" усно чи письмово вимагати скликання 
засідання Наглядової ради, якщо цього 

вимагають інтереси Товариства; 

" відкривати загальні збори акціонерів; 

" за рішенням Наглядової ради 
здійснювати повноваження Голови наглядової 

ради, у випадку неможливості виконання 
Головою Наглядової ради своїх повноважень; 

 

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з 
моменту його обрання загальними зборами. Член 

Наглядової ради повинен виконувати свої 
обов'язки особисто і не може передавати власні 

повноваження іншій особі.  

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) 
обраний членом Наглядової ради, може 

обмежити повноваження свого представника як 
члена Наглядової ради. Акціонери та член 

Наглядової ради, який є їхнім представником, 
несуть солідарну відповідальність за 

відшкодування збитків, завданих Товариству 
таким членом Наглядової ради.  

 
Меркулова Оксана Анатоліївна  X До повноважень члена Наглядової ради 

відноситься право участі в засіданнях наглядової 
ради. Кожен член Наглядової ради має один 
голос на засіданні при вирішенні будь-якого 

питання, крім наступних випадків: 

" прийняття Наглядовою радою рішення 
про надання згоди на вчинення правочину із 
заінтересованістю. В такому випадку, член 

Наглядової ради, що є заінтересованою особою у 
вчинення правочину із заінтересованістю, права 

голосу при голосуванні по цьому питанню немає; 

" під час голосування з питання обрання 
аудитора Товариства. В такому випадку, при 

голосуванні по цьому питанню член Наглядової 
ради, якщо він був директором Товариства, 
немає права голосу протягом трьох років з 
моменту припинення його повноважень як 

директора Товариства.  

 

Крім того, до повноважень членів Наглядової 
ради відноситься право: 

" мати доступ до інформації в межах, 
передбачених законодавством України, доступ 

до якої посадові особи Товариства мають 
забезпечити, відповідно до п.4 ст.52. Закону 

України "Про акціонерні товариства";  

" усно чи письмово вимагати скликання 
засідання Наглядової ради, якщо цього 



вимагають інтереси Товариства; 

" відкривати загальні збори акціонерів; 

" за рішенням Наглядової ради 
здійснювати повноваження Голови наглядової 

ради, у випадку неможливості виконання 
Головою Наглядової ради своїх повноважень; 

 

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з 
моменту його обрання загальними зборами. Член 

Наглядової ради повинен виконувати свої 
обов'язки особисто і не може передавати власні 

повноваження іншій особі.  

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) 
обраний членом Наглядової ради, може 

обмежити повноваження свого представника як 
члена Наглядової ради. Акціонери та член 

Наглядової ради, який є їхнім представником, 
несуть солідарну відповідальність за 

відшкодування збитків, завданих Товариству 
таким членом Наглядової ради.  

 
 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень : 
Протягом звітного року було проведено 13 засідань Наглядової ради, на яких були прийняті наступні рішення: 
 
І. Протокол №21-02/20 від 21.02.2020 
1. Про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про дату, місце та 
час їх проведення. Затвердження часу початку, закінчення та порядку реєстрації акціонерів. 
2. Про визначення дати складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про 
проведення загальних зборів акціонерів Товариства, способу повідомлення акціонерів та дати складання переліку 
акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства. 
3. Про затвердження проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та 
проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства. 
4. Про  призначення реєстраційної комісії Товариства. 
5. Про формування тимчасової лічильної комісії. 
6. Про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на  позачергових Загальних зборах 
акціонерів Товариства. 
 
ІІ. Протокол № 02-03/2020 від 02.03.2020 
1.  Розгляд питання щодо затвердження повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 
Товариства. 
 
ІІІ. Протокол №01-04/2020 від 01.04.2020 
1. Розгляд питання щодо затвердження порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства та 
проектів рішень з питань, включених до порядку денного. 
 
IV. Протокол №08-04/2020 від 08.04.2020  
1. Розгляд питання щодо скасування річних загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 16 квітня 2020 
року. 
2. Розгляд питання щодо встановлення способу повідомлення акціонерів Товариства про скасування річних 
Загальних зборів Товариства, скликаних на 16 квітня 2020 року та затвердження тексту повідомлення про 
скасування річних Загальних зборів Товариства 
V. Протокол №22/04-2020 від 22.04.2020 
1. Розгляд питання щодо затвердження річної інформації емітента цінних паперів за 2019 рік. 
 
VI. Протокол №13/05-20 від 13.05.2020 
1.  Розгляд питання щодо укладення з Смирновим Олександром Миколайовичем  контракту на виконання 
обов'язків Генерального директора АТ "Радсад" на новий строк, затвердження умов контракту на виконання 
обов'язків Генерального директора Товариства та уповноваження Голови Наглядової ради Товариства на 
підписання від імені Товариства контракту на виконання обов'язків Генерального директора АТ "Радсад". 
 
VII. Протокол №30/06 від 30.06.2020  



1. Розгляд питання щодо обрання оцінювача майна Товариства та уповноваження на замовлення проведення 
незалежної оцінки майна Товариства. 
 
VIII. Протокол №30-06/20 від 30.06.2020  
1. Про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про дату, місце та 
час їх проведення. Затвердження часу початку, закінчення та порядку реєстрації акціонерів. 
2. Про визначення дати складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про 
проведення загальних зборів акціонерів Товариства, способу повідомлення акціонерів та дати складання переліку 
акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства. 
3. Про затвердження проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та 
проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства. 
4. Про  призначення реєстраційної комісії Товариства. 
5. Про формування тимчасової лічильної комісії. 
6. Про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на  позачергових Загальних зборах 
акціонерів Товариства. 
 
ІХ. Протокол № 06-07/2019 від 06.07.2020 
1. Розгляд питання щодо затвердження повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 
Товариства. 
 
Х. Протокол № 29-07/2020 від 29.07.2020  
1. Розгляд питання щодо затвердження порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства та проектів 
рішень з питань, включених до порядку денного.  
 
ХІ. Протокол б/н від 10.08.2020  
1. Розгляд питання про затвердження ринкової вартості майна, яка визначена відповідно до звіту про оцінку майна. 
 
ХІІ. Протокол №08/10/2020 від 08.10.2020  
1. Розгляд питання щодо надання згоди на передачу в іпотеку нерухомого майна та в заставу рухомого 
майна, що належить  АТ "РАДСАД". 
2. Розгляд питання щодо надання Генеральному директору Товариства повноважень на вчинення правочинів 
та підписання пов'язаних із ними документів. 
 
ХІІІ. Протокол №26/11-20 від 26.11.2020 Розгляд питання щодо обрання аудитора Товариства, погодження 
умов договору, що укладається з аудитором, встановлення розміру оплати його послуг.  
 
 

 
Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність 
наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: 
Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. 
Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у 
засіданні та мають право голосу. Голова Наглядової ради має право вирішального голосу у разі рівного розподілу 
голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень. 
На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. 
У разі якщо членом Наглядової ради є особа, яка була головою або членом виконавчого органу Товариства, така 
особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як голови або члена виконавчого 
органу Товариства вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час 
голосування з питання обрання аудитора Товариства. 
При прийнятті рішень оформлюється Протокол засідання Наглядової ради. Протокол засідання Наглядової ради 
оформляється не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання та підписується всіма членами 
Наглядової ради, які брали участь у засіданні. 
У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються: 
- місце, дата і час проведення засідання; 
- особи, які брали участь у засіданні; 
- порядок денний засідання; 
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які 
голосували "за", "проти" або "утрималися" з кожного питання; 
- зміст прийнятих рішень. 
Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, виконавчим 
органом, структурними підрозділами та працівниками Товариства. 
Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, 
визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює 
діяльність Генерального директора Товариства. 
Для належної реалізації повноважень Наглядова рада має право: 
" отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства, в тому числі інформацію з обмеженим 
доступом; 
" вимагати від Генерального директора та інших посадових осіб Товариства надання звітів та пояснень з 
окремих питань діяльності Товариства; 



" самостійно визначати та запроваджувати форми контролю за виконанням Генеральним директором своїх 
повноважень; 
" запрошувати на свої засідання та залучати до проведення аналізу стану Товариства експертів та фахівців в 
різних галузях. 
Протягом звітного періоду завдання, покладені на Наглядову раду, виконувались у повному обсязі. Товариство 
здійснювало свою діяльність відповідно до чинного законодавства, порушень прав акціонерів не виявлено. 
Діяльність органів управління Товариства протягом звітного періоду була спрямована на реалізацію стратегії 
діяльності Товариства в цілому та створення умов для подальшого функціонування Товариства. 
За результатами розгляду звіту Наглядової ради, робота Наглядової ради у звітному році є задовільною та такою, 
що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 
 
 
Комітети  в  складі  наглядової  ради (за наявності)  

 Так Ні Персональний склад комітетів 

З питань аудиту   X У складi Наглядової ради комiтети не створювалися 

З питань призначень                      X У складi Наглядової ради комiтети не створювалися 

З винагород   X У складi Наглядової ради комiтети не створювалися 

Інші (запишіть)                                        
У складi Наглядової ради 
комiтети не створювалися. 

У складi Наглядової ради комiтети не створювалися 

 
Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:  
У Товариствi комiтети не створювалися; оцiнка роботи комiтетiв не проводилася. 
 
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності : 

У складi Наглядової ради комiтети не створювалися; оцiнка роботи комiтетiв не проводилася. 
 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 
Оцінка роботи 
наглядової ради 

Робота Наглядової ради у звітному періоді визначалася як достатньо ефективна та така, що 
зумовила позитивні зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства. Так, протягом 
звітного періоду Наглядова рада Товариства була незалежною у своїй діяльності, здійснювала 
нагляд та сприяла забезпеченню стабільного та ефективного функціонування Товариства. 
Приймаючи рішення з питань порядку денного засідань, що проводилися Наглядовою радою, 
Наглядова рада намагалась об'єктивно і всебічно аналізувати суть поставлених питань, 
визначити доцільність їх позитивного або негативного вирішення з огляду на максимальне 
врахування інтересів акціонерів та Товариства. Наглядова рада на протязі звітного періоду 
діяла у повному складі в межах повноважень, визначених статутом Товариства та чинним 
законодавством України. На засіданнях Наглядової ради розглядалися питання, вирішення яких 
відноситься до її компетенції, рішення, що прийняті на засіданнях, відповідають інтересам 
акціонерів та Товариства. 

 
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)                                                                          д/н 

 
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)                                                                          д/н 

 
 
Як 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                                     д/н 

 



Інформація про виконавчий орган 

Склад виконавчого органу 

Персональний клад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

Генеральний директор: Смирнов Олександр 
Миколайович 

Вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною 
діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної 

компетенції загальних зборів та Наглядової ради 

 
Чи проведені засідання 
виконавчого органу: 
загальний опис прийнятих на 
них рішень; 
інформація про результати 
роботи виконавчого органу; 
визначення, як діяльність 
виконавчого органу 
зумовила зміни у фінансово-
господарській діяльності 
товариства. 

Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, що 
здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Генеральний директор є 
першою посадовою особою та керівником Товариства. До компетенції 
Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з 
керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до 
виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. 
Рішення Генерального директора приймаються одноосібно та оформлюються 
Наказом або Протоколом рішення Генерального директора. Наказ або Протокол 
рішення Генерального директора підписується Генеральним директором. Наказ 
або Протокол рішення Генерального директора надається за вимогою для 
ознайомлення членам Наглядової ради або представнику профспілкового чи 
іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав 
колективний договір від імені трудового колективу.  Протягом звітного періоду 
Генеральним директором Товариства були прийняті рішення, які забезпечували 
фінансово-господарську діяльність Товариства, відповідно до Статуту 
Товариства, Положення про виконавчий орган та посадової інструкції 
Генерального директора Товариства. 
Робота виконавчого органу у звітному періоді визначалася як достатньо 
ефективна та така, що зумовила позитивні зміни у фінансово-господарській 
діяльності Товариства. Так, протягом звітного періоду виконавчий орган 
Товариства був професійним у своїй діяльності, здійснював оперативне 
керівництво справами Товариства та сприяв забезпеченню стабільного та 
ефективного функціонування Товариства. Приймаючи рішення виконавчий 
орган намагався об'єктивно і всебічно аналізувати суть поставлених питань, 
визначити доцільність їх позитивного або негативного вирішення з огляду на 
максимальне врахування інтересів акціонерів та Товариства. Виконавчий орган 
на протязі звітного періоду діяв в межах повноважень, визначених статутом 
Товариства та чинним законодавством України. Протягом звітного періоду 
діяльність виконавчого органу - Генерального директора Товариства - була 
спрямована на вдосконалення шляхів провадження фінансово-господарської 
діяльності Товариства, пошук нових споживачів послуг Товариства, покращення 
фінансово-господарської діяльності Товариства в цілому, що відобразилося у 
збереженні напрямків діяльності Товариства, розширенні споживачів продукції 
та отриманні прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності за 
результатами звітного року. 
 

Оцінка роботи виконавчого 
органу 

За результатами розгляду звіту Генерального директора, робота виконавчого 
органу у звітному періоді є задовільною та такою, що відповідає меті та 
напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 
Протягом звітного періоду робота виконавчого органу була ефективною. 
Товариству вдалося утримати необхідні для функціонування обсяги виробництва 
та надання послуг, відпрацювати рік в режимі повного робочого дня, вчасно 
виплачувати працівникам заробітну плату та своєчасно проводити розрахунки з 
податків, зборів та обов'язкових платежів до бюджету. 
У звітному періоді заходи щодо провадження фінансово-господарської 
діяльності були спрямовані на збереження та якісне вдосконалення основних 
напрямків діяльності Товариства та пошук нових замовників. 
 

 



Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
  

 
Додаткова інформація про Наглядову раду та виконавчий орган відсутня. 



5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 
ризиками емітента 

 
Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента: 
Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління 
ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю 
використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: 1) бухгалтерський фінансовий облік 
(інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл 
обов'язків, нормування витрат); 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних 
розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне 
опитування персоналу, підтвердження і простежування). Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і 
використовуються в цілях управління підприємством. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або 
мінімізація їхніх наслідків. Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства. 
Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, 
дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: - 
ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з 
ризику процентної ставки і цінового ризику; - ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх 
зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може 
бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення 
зобов'язань; - кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань 
контрагентами (дебіторами). Ринковий ризик. Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику 
того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість 
фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані 
факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. 
Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, 
оскільки не має кредитів. Ризик втрати ліквідності. Товариство періодично проводить моніторинг показників 
ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має 
доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування 
поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та 
іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. Кредитний 
ризик. Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не 
буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно 
контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності 
контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними 
сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно 
перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності. Крім 
зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: - нестабільність, 
суперечливість законодавства; - непередбачені дії державних органів; - нестабільність економічної (фінансової, 
податкової, зовнішньоекономічної та ін.) політики; - непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього 
ринку; - непередбачені дії конкурентів. -пандемія COVID-19 та запровадження карантинних та обмежувальних 
заходів, а також зростаюча невизначеність, пов'язана із зміною економічної ситуації та песимістичними 
прогнозами розвитку світової та національної економіки. 
 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, 
створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)   Так, створено ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

Кількість членів ревізійної комісії  3  осіб. 
 
Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох 
років?  4  
 
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 Так Так Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Так Так Ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 
балансу, або бюджету 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів виконавчого органу 

Ні Так Ні Ні 



Обрання та припинення повноважень голови та 
членів наглядової ради 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів ревізійної комісії 

Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 
членів виконавчого органу 

Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 
членів наглядової ради 

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів виконавчого 
органу 

Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додаткову емісію акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій 

Так Так Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора       Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів 

Так Ні Ні Ні 

 
Чи містить  статут  акціонерного  товариства  положення,  яке обмежує  повноваження  виконавчого  органу  
приймати  рішення  про укладення  договорів,  враховуючи їх суму,  від імені акціонерного товариства? 
(так/ні )   Так  
 
Чи містить  статут  або  внутрішні   документи   акціонерного товариства  положення  про конфлікт 
інтересів,  тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи  або  пов'язаних  з  нею  
осіб  та  обов'язком  діяти  в  інтересах акціонерного товариства? (так/ні)  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   X   

Положення про посадових осіб акціонерного товариства      X 

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )                        X   

Положення про порядок розподілу прибутку                  X 

Інше (запишіть)                Iншi документи вiдсутнi. 

 
 
 
Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного 
товариства? 

Інформація про діяльність 
акціонерного товариства 

Інформація 
розповсюд
жується на 
загальних 

зборах 

Інформація 
оприлюднюється в 
загальнодоступній 
інформаційній базі 

даних 
Національної 

комісії з цінних 
паперів та 

фондового ринку 
про ринок цінних 
паперів або через 

особу, яка 
провадить 

діяльність з 
оприлюднення 
регульованої 

інформації від 
імені учасників 

фондового ринку 

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 
в акціонерному 

товаристві 

Копії 
документів 
надаються 
на запит 

акціонера 

Інформація 
розміщуєтьс

я на 
власному 
веб-сайті 

акціонерного 
товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності 

Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 
володіють 5 відсотків та 
більше статутного капіталу 

Ні Так Ні Так Так 

Інформація про склад органів 
управління товариства 

Так Ні Так Так Так 



Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення 

Так Ні Так Так Так 

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства 

Ні Ні Ні Ні Ні 

 
Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  
фінансової звітності? (так/ні)  Так 
 
 Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  незалежним аудитором 
(аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі                                    X 

Раз на рік                                              X   

Частіше ніж раз на рік                                    X 

 
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора ( аудиторської фірми ) ? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів       X 

Наглядова рада                                          X   

Інше (зазначити)                                        д/н 

 
З ініціативи   якого   органу   ревізійна  комісія (ревізор) проводила перевірку востаннє? 

 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 та більше 10 
відсотками голосуючих акцій 

  X 

Інше (запишіть)                                        д/н 

 



6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета 
акцій емітента

№ з/п 

Повне найменування юридичної особи - 
власника (власників) або прізвище, ім'я, по 

батькові (за наявності) фізичної особи - власника 
(власників) значного пакета акцій 

Ідентифікаційний код згідно з 
Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських 

формувань (для юридичної особи 
- резидента), код/номер з 

торговельного, банківського чи 
судового реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого органу 
влади іноземної держави про 

реєстрацію юридичної особи (для 
юридичної особи - нерезидента) 

Розмір частки 
акціонера (власника) 

(у відсотках до 
статутного капіталу) 

1 2 3 4 

1 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Баядера 

Холдинг" 
34928643 

56.5893796 

2 Бабинiн Вiталiй Iванович 2109609510 21.3271581 

3 Козлiвська Вiра Михайлiвна 2082617101 20.9133276 

 



7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 
(учасників) на загальних зборах емітента 

Загальна кількість 
акцій 

Кількість акцій з 
обмеженнями 

Підстава виникнення обмеження 
Дата 

виникнення 
обмеження 

1 2 3 4 

517120 5965 

Підстава для виникнення обмежень: Не голосуючі 
акції, відповідно до Закону України "Про 

депозитарну систему України" № 5178-VI. 
Інших обмежень прав участi та голосування 
акцiонерiв (учасникiв) на Загальних зборах 

емiтента немає. 
 

11.10.2013 

Опис 

Загальна кількість акцій Товариства становить 517 120 (П'ятсот сімнадцять тисяч сто 
двадцять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (Нуль гривень 
двадцять п'ять копійок) грн. кожна, загальною номінальною вартістю 129 280,00 (Сто 
двадцять дев'ять тисяч двісті вісімдесят гривень 00 копійок) гривень. Станом на кінець 
звітного періоду кількість голосуючих акцій Товариства становить 511 155 штук простих 
іменних акцій. Кількість акцій з обмеженнями становить 5965 штук простих іменних 
акцій.  
 

 



8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 
  

 
Згідно Статуту Товариства: 
Члени Наглядової ради: 
10.3. Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів на строк не більший ніж 
3 (три) роки. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. До складу наглядової ради обираються 
акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. 
Вимоги до незалежних директорів визначаються законодавством. 
10.4. Кількість членів Наглядової ради становить 5 (п'ять) осіб. 
10.5. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. 
10.6. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким 
акціонером або групою акціонерів у будь-який час. 
Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена 
Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а 
новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від 
акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. 
Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера складається у відповідності до вимог 
Закону України "Про акціонерні товариства". 
Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження 
свого представника як члена Наглядової ради. 
Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за 
відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради. 
10.7. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження 
іншій особі. 
10.8. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради необмежену кількість разів. 
10.9. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором та/або членом Ревізійної комісії 
(Ревізором) Товариства. 
 
Генеральний директор: 
11.1. Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, що здійснює управління поточною 
діяльністю Товариства. Генеральний директор є першою посадовою особою та керівником Товариства. До 
компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною 
діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. 
11.2. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. 
Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом та чинним  законодавством. 
11.3. Права та обов'язки Генерального директора визначаються чинним законодавством, цим Статутом та 
Положенням про Виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Генеральним директором. 
Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання 
Наглядовою радою. 
11.4. Генеральний директор обирається Наглядовою радою на невизначений термін, до переобрання або 
припинення повноважень відповідно до вимог чинного законодавства.  
11.5. Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є 
членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи Генеральним директором призводить до 
виникнення трудових відносин між обраною особою і Товариством на посадах керівника Товариства. Припинення 
повноважень Генерального директора призводить до звільнення особи зі вказаної посади. 
11.6. Генеральний директор обирається Наглядовою радою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть 
участь у засіданні, і може переобиратися необмежену кількість разів. Пропозиції про висунення кандидатів на 
посаду Генерального директора повинні містити ім'я кандидата, місце його роботи, займану посаду, відомості про 
зайняття посад в органах управління інших організацій. 
11.7. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним 
прийняттям рішення про призначення Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його 
повноваження. 
Наглядова рада вправі достроково припинити повноваження Генерального директора. Підстави припинення 
повноважень Генерального директора встановлюються трудовим законодавством та трудовими договорами з ним.  
 
Члени Ревізійної комісії. 
12.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій і 
представництв у Товаристві може створюватися колективний орган контролю Товариства - Ревізійна комісія або 
одноосібний орган контролю Товариства - Ревізор. Якщо кількість акціонерів Товариства не перевищує 100 осіб, 
може запроваджуватися посада Ревізора або обиратися Ревізійна комісія. Якщо кількість акціонерів Товариства 
становить понад 100 осіб - може обиратися лише Ревізійна комісія. Ревізійна комісія або Ревізор обираються 
Загальними зборами акціонерів. Рішення про доцільність обрання Ревізійної комісії або Ревізора приймається 
Загальними зборами акціонерів. Якщо Загальні збори акціонерів приймають рішення щодо недоцільності обрання 
Ревізійної комісії або Ревізора Товариства, перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється 
зовнішнім незалежним аудитором (аудиторською фірмою). 
12.2. Якщо Загальними зборами обирається колективний орган контролю - Ревізійна комісія, члени Ревізійної 
комісії обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб-
акціонерів. Рішення про обрання членів Ревізійної комісії приймається простою більшістю голосів акціонерів 



(більше 50 відсотків голосів акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками 
голосуючих з цього питання акцій. Кількісний склад Ревізійної комісії не може бути меншим ніж 3 (три) особи. 
12.3. Ревізор як одноосібний орган контролю Товариства обирається простою більшістю голосів акціонерів (більше 
50 відсотків голосів акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцій. 
12.4. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від 
кількісного складу Ревізійної комісії. 
12.5. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії (Ревізора) визначаються Законом України "Про акціонерні 
товариства", цим Статутом та Положенням про Ревізійну комісію (Ревізора), а також договором, що укладається з 
кожним членом Ревізійної комісії (Ревізором). Договір з членами Ревізійної комісії підписує уповноважена 
Загальними зборами особа. 
12.6. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) обираються на 5 (п'ять) років. 
12.7. Не можуть бути членами Ревізійної комісії (Ревізором): 
12.7.1. Член Наглядової ради; 
12.7.2. Генеральний директор; 
12.7.3. Корпоративний секретар; 
12.7.4. Особа, яка не має повної цивільної дієздатності; 
12.7.5. Члени інших органів Товариства. 
12.8. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) не можуть входити до складу Лічильної комісії Товариства. 
 
Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення - не 
передбачені. 
 



9) повноваження посадових осіб емітента 

 
Згідно Статуту Товариства: 
Наглядова рада: 
10.10. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, цим Статутом, 
а також переданих на вирішення Наглядовій раді Загальними зборами. 
10.11. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 
10.11.1 Затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до 
виключної компетенції загальних зборів цим Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для 
затвердження виконавчому органу. 
10.11.2. Затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого 
встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 
10.11.3. Затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого 
встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 
10.11.4. Підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про 
включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів. 
10.11.5. Формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою. 
10.11.6. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування. 
10.11.7. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та 
у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства". 
10.11.8. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій. 
10.11.9. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій. 
10.11.10. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів. 
10.11.11. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні 
товариства". 
10.11.12. Обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу. 
10.11.13. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру 
їх винагороди. 
10.11.14. Прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень 
та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу. 
10.11.15. Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства. 
10.11.16. Призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора). 
10.11.17. Затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту 
(з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та 
компенсаційних виплат; 
10.11.18. Здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про 
його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) 
корпоративного управління Товариства. 
10.11.19. Розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду. 
10.11.20. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні 
товариства". 
10.11.21. Обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за 
результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься 
з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг. 
10.11.22. Затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього 
незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього. 
10.11.23. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків 
виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні 
товариства". 
10.11.24. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних 
зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні 
товариства". 
10.11.25. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях. 
10.11.26. Вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та 
ліквідацію. 
10.11.27. Вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених 
підрозділів Товариства. 
10.11.28. Вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України "Про 
акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства. 
10.11.29. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди 
на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", 
та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону 
України "Про акціонерні товариства". 
10.11.30. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе 
зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій. 
10.11.31. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що 
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 



10.11.32. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, 
затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг. 
10.11.33. Надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65, 65-1 Закону України "Про акціонерні 
товариства". 
10.11.34. Встановлення лімітів (граничних сум) повноважень Генерального директора при вчиненні правочинів. 
10.11.35. Прийняття рішення про отримання кредиту, надання позик та гарантій, передачу в заставу (іпотеку) 
майна, що є власністю Товариства. 
10.11.36. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із 
законодавством та цим Статутом. 
10.12. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими 
органами Товариства, крім Загальних зборів. 
10.13. Посадові особи органів Товариства зобов'язані забезпечувати членам Наглядової ради доступ до інформації 
в межах, передбачених законодавством та цим Статутом. 
10.14. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Товариства. Акціонер 
також має право висувати власну кандидатуру. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може 
перевищувати кількісний склад Наглядової ради, встановлений цим Статутом. 
10.15. Пропозиції акціонерів про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради вносяться 
Наглядовій раді не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів, на яких розглядатиметься 
питання про обрання членів Наглядової ради. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити 
інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). 
10.16. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від 
кількісного складу Наглядової ради. 
10.17. Головою Наглядової ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року 
був головою Виконавчого органу Товариства. 
10.18. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову та заступника Голови Наглядової ради. 
10.19. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, 
відкриває Загальні збори, організовує ведення та забезпечує зберігання протоколів Наглядової ради, здійснює інші 
повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про Наглядову раду. 
10.20. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює 
один із членів Наглядової ради за її рішенням. 
10.21. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена 
Наглядової ради, а також на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора), Генерального директора. На вимогу Наглядової 
ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого 
органу та інші визначені нею особи. 
10.22. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше 1 (одного) разу на квартал. 
10.23. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. 
10.24. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього 
складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її 
компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше 
половини її складу. 
10.25. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь 
у засіданні та мають право голосу. Голова Наглядової ради має право вирішального голосу у разі рівного розподілу 
голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень. 
10.26. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. 
10.27. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) днів після проведення 
засідання. 
10.28. Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування) згідно з 
порядком, визначеним Положенням про Наглядову раду. 
10.29. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень члена (членів) 
Наглядової ради та одночасне обрання нового члена (членів). 
10.30. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору 
(контракту) припиняються: 
10.30.1. За його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 
10.30.2. В разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; 
10.30.3. В разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що 
виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; 
10.30.4. В разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. 
10.31. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього 
вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Порядок 
утворення і діяльності комітетів встановлюється Положенням про Наглядову раду Товариства, а також 
положеннями про комітети Наглядової ради, що затверджуються Наглядовою радою. Очолюють комітети члени 
Наглядової ради. 
10.32. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для попереднього вивчення і 
підготовки до розгляду, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради. 
10.33. Фінансування діяльності комітетів Наглядової ради, у тому числі залучення для фахових консультацій 
юристів, фінансових та інших експертів, здійснюється Товариством у порядку, визначеному положенням про 
відповідний комітет Наглядової ради. 
10.34. Наглядова рада може прийняти рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора 
(створення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається 
Наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо Наглядовій раді. 



10.35. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати 
корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з 
акціонерами та/або інвесторами. 
10.36. Робота Корпоративного секретаря оплачується Товариством згідно з умовами, визначеними рішенням 
Наглядової ради. Повноваження Корпоративного секретаря визначаються рішенням Наглядової ради чи 
Положенням про Корпоративного секретаря Товариства, що затверджується Наглядовою радою. 
10.37. Для належної реалізації повноважень Наглядова рада має право: 
" отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства, в тому числі інформацію з обмеженим 
доступом; 
" вимагати від Генерального директора та інших посадових осіб Товариства надання звітів та пояснень з 
окремих питань діяльності Товариства; 
" самостійно визначати та запроваджувати форми контролю за виконанням Генеральним директором своїх 
повноважень; 
" запрошувати на свої засідання та залучати до проведення аналізу стану Товариства експертів та фахівців в 
різних галузях. 
 
Генеральний директор. 
11.9. Генеральний директор має право: 
11.9.1. діяти без довіреності від імені Товариства, представляти його в усіх державних органах, установах, 
організаціях, у відносинах з фізичними та юридичними особами, незалежно від форм власності та 
підпорядкування, виступати від імені Товариства у судових органах; 
11.9.2. представляти інтереси Товариства на зборах засновників (учасників, акціонерів) господарських товариств, 
об'єднань підприємств, інших суб'єктів господарської діяльності, громадських організацій з усіх питань діяльності 
таких господарських товариств, об'єднань підприємств, інших суб'єктів господарської діяльності, громадських 
організацій; підписувати від імені Товариства протоколи (рішення) зборів засновників (учасників, акціонерів) та 
інші документи, прийняті на зборах; 
11.9.3. розпоряджатися майном та коштами Товариства в межах визначених цим Статутом;  
11.9.4. укладати та припиняти угоди, договори, а також вчиняти інші правочини, з усіх питань діяльності 
Товариства, в тому числі зовнішньоекономічні та кредитні, за виключенням правочинів, на вчинення яких 
необхідне рішення Загальних зборів або Наглядової ради, а саме, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є 
предметом правочину, становить більше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової 
звітності Товариства; 
11.9.5. відкривати рахунки в будь-якій валюті в установах банків як на території України, так і за її межами, 
розпоряджатися коштами, розміщеними на рахунках Товариства в межах, визначених цим Статутом; 
11.9.6. вирішувати питання прийняття та звільнення працівників, укладання трудових договорів та контрактів, 
встановлювати форми оплати праці, застосовувати заохочення та накладати стягнення, вирішувати трудові спори; 
11.9.7. видавати накази та розпорядження з будь-яких питань діяльності Товариства, підписувати інші внутрішні 
документи Товариства; 
11.9.8. підписувати документи фінансової, статистичної та податкової звітності, підписувати векселі, які 
видаються від імені Товариства; 
11.9.9. делегувати свої повноваження або їх частину іншим особам, видавати довіреності на право здійснення 
будь-яких дій, що належать до компетенції Генерального директора. 
11.9.10. Генеральний директор, крім передбачених цим Статутом, може користуватися іншими правами та нести 
додаткові обов'язки, які визначені чинним законодавством, контрактом або випливають із суті та/або необхідні для 
повноцінного управління Товариством. 
11.10. Генеральний директор забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, вимог цього 
Статуту, умов колективного договору та зобов'язань перед контрагентами за господарськими договорами, 
відповідає за збереження майна Товариства та його належне використання. Згідно вимог законодавства 
Генеральний директор організовує ведення бухгалтерського обліку, подання податкової та статистичної звітності, 
виконує інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства. 
 
Ревізійна комісія: 
Ревізійна комісія (ревізор) має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати 
скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право бути присутніми на 
Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. 
Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та виконавчого органу у 
випадках, передбачених цим Законом, статутом або внутрішніми положеннями Товариства. 
12.9. Ревізійна комісія (Ревізор) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 
результатами фінансового року. 
12.10. Ревізійна комісія (Ревізор) здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 
дорученням Загальних зборів, Наглядової ради або на вимогу акціонерів (акціонера), які володіють у сукупності 10 
і більше відсотків голосуючих акцій Товариства. 
12.11. Генеральний директор забезпечує членам Ревізійної комісії (Ревізору) доступ до інформації в межах, 
передбачених Статутом або Положенням про Ревізійну комісію (Ревізора). 
12.12. Ревізійна комісія (Ревізор) має право залучати до ревізій та перевірок зовнішніх експертів і аудиторів. 
12.13. Ревізійна комісія (Ревізор) доповідає про результати ревізій та перевірок Загальним зборам чи Наглядовій 
раді. 
12.14. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року 
Ревізійна комісія (Ревізор) готує висновок, в якому міститься інформація про: 
12.14.1. підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; 



12.14.2. факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також 
встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. 
12.15. Без висновку Ревізійної комісії (Ревізора) або незалежного аудитора (аудиторської фірми) Загальні збори не 
мають права затверджувати річну фінансову звітність Товариства. 
12.16. Засідання Ревізійної комісії (Ревізора) проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. 
Позачергові засідання Ревізійної комісії (Ревізора) можуть скликатися Наглядовою радою чи за ініціативою 
акціонерів, які володіють більш ніж 10 відсотками голосуючих акцій Товариства. 
12.17. Ревізійна комісія повноважна приймати рішення з усіх питань, що винесені на її розгляд, якщо у засіданні 
бере участь більше половини її складу. 
12.18. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів. Кожний член Ревізійної комісії при 
голосуванні володіє одним голосом. При рівній кількості голосів приймається те рішення, за яке проголосував 
Голова Ревізійної комісії. 
 



10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, 
зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, 

зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту. 
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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
щодо аудиту річної фінансової звітності 
Акціонерного товариства "РАДСАД" 
 
Керівництву АТ "РАДСАД" 
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку  
 
I. Звіт з аудиту фінансової звітності 
Думка  
Ми провели аудит фінансової звітності АТ "РАДСАД", (надалі  за текстом  "Товариство"), що складається з: 
Балансу (Звіту про фінансовий стан)  на 31 грудня 2020 р.,  Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний 
дохід), Звіту про власний капітал, Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) та приміток до фінансової 
звітності за рік, що закінчився 31.12.2020р., включаючи виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення. 
На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий 
стан Товариства на 31 грудня 2020 р., та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився 
зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). 
 
Основа для думки  
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими 
стандартами викладено в розділі Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності нашого звіту. Ми є 
незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з 
Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до 
нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу 
РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як 
основи для нашої думки. 
 
Ключові питання аудиту 
Ключові питання аудиту - це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту 
фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались в контексті нашого аудиту фінансової звітності в 
цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих 
питань.  
 
Операції з пов'язаними сторонами 
Ключове питання аудиту Вирішення ключового питання під час аудиту 
Операції з пов'язаними сторонами ми визначаєм ключовим питанням аудиту у зв'язку зі значними обсягами 
операцій, в тому числі з реалізації готової продукції Нами проведені нижчеперелічені аудиторські процедури 
перевірки операцій із пов'язаними сторонами: 
- аналіз первинних документів, договорів, та даних бухгалтерського обліку, 
- заходи системи внутрішнього контролю при операціях з пов'язаними особами, 



- направлення запитів до пов'язаних сторін, щодо підтвердження обсягів операцій їх умов та залишків, 
- обговорення з управлінськім персоналом питань ціноутворення та інших умов при здійсненні операцій з 
пов'язаними сторонами, 
- отримання запевнень управлінського персоналу щодо розкриття інформації по операціям із пов'язаними 
сторонами та перевірка отриманої інформації, 
- направлення запитів щодо підтвердження заборгованості третім сторонам пов'язаним особам. 
Ми отримали прийнятні аудиторські докази у достатньому обсязі належного виявлення та відображення в 
бухгалтерському обліку операцій із пов'язаними сторонами. 
Довгострокові зобов'язання 
Ключове питання аудиту Вирішення ключового питання під час аудиту 
Визнання, оцінка і облік довгострокових зобов'язань.  
Ми визначили це питання як ключове у зв'язку з суттєвістю залишків за статтею "Інші довгострокові зобов'язання" 
та суб'єктивністю суджень керівництва, щодо визнання та оцінки зобов'язань за операціями фінансової допомоги. 
 
 Інформація щодо довгострокових фінансових зобов'язань Товариства наведено у примітці   "Фінансові 
зобов'язання" 
Опис аудиторських процедур, що виконувались: 
- вивчення та аналіз облікових політик та оцінок довгострокових фінансових зобов'язань на їх відповідність МСФЗ 
9 "Фінансові інструменти", 
- перевірка прийнятої  класифікації  інших довгострокових зобов'язань, 
- оцінка та аналіз основних суджень, управлінського персоналу  щодо обліку фінансової допомоги,  
- вивчення та аналіз договорів фінансової допомоги. 
 
Інша інформація  
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається зі 
Звіту про корпоративне управління Товариства станом на 31 грудня 2020 року, складеного у відповідності до 
вимог ст. 40, ст.40-1 Закону України  "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 №3480-IV та 
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 
03.12.2013 №2826, та Звіту про управління за 2020 рік, але не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора 
щодо неї.  
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким 
рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.  
У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та 
при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або 
нашими знаннями, отриманими під час аудиту. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що 
існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких 
фактів, які потрібно було б включити до нашого звіту. 
 
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями,  за фінансову 
звітність. 
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно 
до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, 
щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або 
помилки. 
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства 
продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються 
безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для 
бухгалтерського обліку, окрім випадків, коли управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи 
припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. 
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового 
звітування Товариства. 
 
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не містить суттєвого 
викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована 
впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди 
виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; 
вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на 
економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. 
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм 
протягом всього завдання з аудиту.  Окрім того, ми: 
" ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи 
помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські 
докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення 
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки 
шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами 
внутрішнього контролю; 
" отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських 
процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього 
контролю; 



" оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і 
відповідного розкриття інформації, зроблених управлінським персоналом; 
" доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про 
безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, 
доходимо висновку, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів 
можливість Товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої 
суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідного розкриття 
інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. 
Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Тим не менш, 
майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі. 
" оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а 
також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти 
достовірного подання. 
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час 
проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, виявлені під час аудиту, включаючи будь-які суттєві 
недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. 
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні 
вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі стосунки та інші питання, які могли б обґрунтовано 
вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних 
заходів. 
З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми 
визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду. Ми описуємо 
суттєві питання в своєму звіті  аудитора окрім випадків, коли законодавчим чи регуляторним актом заборонено 
публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не 
слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити 
його корисність для інтересів громадськості. 
 
       ІІ "Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів" 
 
В даному розділі нами будуть розкриті питання, які не розкриті в фінансовій звітності, а також питання, що 
потребують розкриття у відповідності до вимог ст.40-1 Закону України  "Про цінні папери та фондовий ринок" від 
23.02.2006 №3480-IV, а саме: 
Ми перевірили п. п. 1-4 розділу "Звіт про корпоративне управління" станом на "31" грудня 2020 р." Товариства: 
" посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство; 
" пояснення Товариства, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини 
таких відхилень; 
" інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах 
рішень; 
" персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу Товариства, їхніх комітетів, 
інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. 
 
Ми також перевірили інформацію зазначену в п.п. 5-9 розділу "Звіт про корпоративне управління" Товариства, 
щодо яких висловлюємо свою думку : 
" опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками; 
" перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; 
" інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах 
емітента; 
" порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; 
" повноваження посадових осіб Товариства. 
На нашу думку інформація, що викладена в  пунктах 5-9 розділу "Звіт про корпоративне управління" Товариства 
розкрито у достатньому обсязі та відповідає фінансовій звітності та застосовним нормативно правовим вимогам. 
 
Ключовим партнером із завдання, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Арцев Мирослав 
Юхимович (номер в реєстрі аудиторів 100206). 
 
Директор             Арцев М. Ю. 
 
м. Київ, вул. Академіка Єфремова, 9 кв. 5  
 
01 квітня  2021 року 
 
 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Найменування юридичної особи 

Ідентифікацій
ний код 

юридичної 
особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
  привілейовані 

іменні 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Баядера Холдинг" 

34928643 
18029 Черкаська область д/н Черкаси 

Академiка Корольова, 7 
292635 56.589379641089 292635 0 

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)  фізичної особи 
Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
  привілейовані 

іменні 

Бабинiн Вiталiй Iванович 110287 21.32715810644 110287 0 

Козлiвська Вiра Михайлiвна 108147 20.91332766089 108147 0 

Усього 511069 98.829865408416 511069 0 

 



X. Структура капіталу 

Тип та/або клас акцій Кількість акцій (шт.) 
Номінальна вартість 

(грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 
та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 
біржового реєстру 

1 2 3 4 5 

Акції прості іменні 517120 129280 

Права та обов'язки: 
Акціонери Товариства мають такі 

права: 
Право брати участь в управлінні 

Товариством. 
Право отримувати дивіденди. 

Переважне право на придбання 
акцій додаткової емісії Товариства у 
процесі їх розміщення (крім випадку 

прийняття загальними зборами 
акціонерів Товариства рішення про 

невикористання такого права). 
Право отримувати інформацію про 

господарську діяльність Товариства, 
в обсязі і в порядку, визначених 

законодавством, цим Статутом та 
рішеннями загальних зборів 

акціонерів Товариства. 
Право отримувати у разі ліквідації 
Товариства частину його майна або 
вартості частини майна Товариства, 
пропорційну вартості належних їм 

акцій Товариства. 
Інші права, передбачені 

законодавством. 
Акціонери Товариства зобов'язані: 
Дотримуватися цього Статуту та 

інших внутрішніх документів 
Товариства. 

Виконувати рішення загальних 
зборів акціонерів Товариства та 

інших органів Товариства. 
Виконувати свої зобов'язання перед 

Товариство не здійснювало публічну 
пропозицію акцій та/або допуск до 

торгів на фондовій біржі 



Товариством, в тому числі пов'язані 
з майновою участю. 

Оплачувати акції у розмірі, в 
порядку та засобами, що передбачені 

цим Статутом. 
Не розголошувати комерційну 

таємницю та конфіденційну 
інформацію про діяльність 

Товариства. 
Виконувати інші обов'язки, 

передбачені законодавством. 
 

Примітки 
Товариство не розміщувало привілейовані акцій. Протягом звiтного перiоду акцiї Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх 
органiзацiйно оформлених ринках не торгувалися, в лiстингу не заявленi. Додаткових емiсiй протягом звiтного перiоду Товариство не 
здiйснювало. 

 



XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва про 

реєстрацію 
випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 
паперу 

Форма існування та 
форма випуску 

Номінальна 
вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 
акцій (штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24.11.2010 44/14/1/10 

Миколаївське 
територiальне 

управлiння 
Державної комiсiї з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA4000143259 
Акція проста 
бездокумент
арна іменна 

Бездокументарнi 
iменнi 

0.25 517120 129280.00 
100.000000000

000 

Опис 
Товариство не розміщувало привілейовані акцій. Протягом звiтного перiоду акцiї Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх органiзацiйно оформлених ринках не 
торгувалися, в лiстингу/біржовому реєстрі не перебувають. Додаткових емiсiй протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало. 

 



10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також 
кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер свідоцтва 
про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 
випуску (шт.) 

Загальна 
номінальна вартість 

(грн) 

Загальна кількість 
голосуючих акцій 

(шт.) 

Кількість 
голосуючих акцій, 

права голосу за 
якими обмежено 

(шт.) 

Кількість 
голосуючих акцій, 

права голосу за 
якими за 

результатами 
обмеження таких 

прав передано іншій 
особі (шт.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

24.11.2010 44/14/1/10 UA4000143259 517120 129280.00 511155 5965 0 

Опис 

Загальна кількість акцій Товариства становить 517 120 (П'ятсот сімнадцять тисяч сто двадцять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (Нуль гривень 
двадцять п'ять копійок) грн. кожна, загальною номінальною вартістю 129 280,00 (Сто двадцять дев'ять тисяч двісті вісімдесят гривень 00 копійок) гривень. Станом на 
кінець звітного періоду кількість голосуючих акцій Товариства становить 511 155 штук простих іменних акцій. Кількість акцій з обмеженнями становить 5965 штук 
простих іменних акцій.  
Підстава для виникнення обмежень: Не голосуючі акції, відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" № 5178-VI. 
Інших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на Загальних зборах емiтента немає. 
 

 



   XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента 

 
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 
123844.00

0 
133758.00

0 
87.000 61.000 

123931.00
0 

133819.00
0 

- будівлі та споруди 53313.000 51783.000 0.000 0.000 53313.000 51783.000 

- машини та обладнання 25096.000 25444.000 87.000 61.000 25183.000 25505.000 

- транспортні засоби 3674.000 3341.000 0.000 0.000 3674.000 3341.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 41761.000 53190.000 0.000 0.000 41761.000 53190.000 

2. Невиробничого призначення 2179.000 2065.000 552.000 552.000 2731.000 2617.000 

- будівлі та споруди 2179.000 2065.000 0.000 0.000 2179.000 2065.000 

- машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- транспортні засоби 0.000 0.000 552.000 552.000 552.000 552.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інестиційна нерухомість 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Усього 
126023.00

0 
135823.00

0 
639.000 613.000 

126662.00
0 

136436.00
0 

 
Пояснення :  Первiсна вартiсть основних засобiв станом на кiнець звiтного перiоду 
складає 180273 тис. грн., знос - 44450,0 тис. грн., залишкова вартiсть - 135823,0  
тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв: 24,66%.  
Термiни та умови користування основними засобами: - будiвлi i споруди - до повного 
використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - машини та обладнання - до 
повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - транспортнi засоби 
- до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - iншi - до 
повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик. Ступiнь використання 
основних засобiв: 100%. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не вiдбулося. 
Нiяких обмежень на використання майна Товариства у звiтному перiодi не було.  
Всi основнi засоби облiковуються на балансi Товариства. Товариство орендує основнi 
засоби у iнших пiдприємств, а саме: машини та обладнання, транспортні засоби 
невиробничого призначення. Будь-якi значнi правочини емiтента щодо власних 
основних засобiв не укладались. Iнформацiя про придбання або вiдчуження основних 
засобiв зазначена в роздiлi 9 опису бiзнеса. Спосiб утримання активiв полягає в 
тому, що активи пiдприємства iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в 
балансi пiдприємства. Основнi засоби емiтента знаходяться в задовiльному станi. 
100% основних засобiв товариства розташованi за мiсцезнаходженням Товариства. 
Виробничi потужностi та ступiнь використання обладнання Товариством 
використовуються на 100%. Екологiчнi фактори впливають на використання активiв 
пiдприємства, а саме: є залежнiсть вiд природнiх факторiв, стихiйних лих, погоднiх 
умов. Пiдприємство не планує капiтального будiвництва, розширення або 
удосконалення основних засобiв.  
Основні засоби: 
Групи основних засобів Залишок на 01.01.2019 року Залишок на 31.12.2019 року
 Залишок на 01.01.2020 року Залишок на 31.12.2020 року 
 Первісна знос Первісна знос Первісна знос Первісна Знос 
Будинки, споруди та передавальні пристрої 63 747 12 174 73 341 16 
277 73 341 16 277 74 161 20 316 
Машини та обладнання 12 846 9 620 32 688 9 444 32 688 9 444 36 
173 10 728 
Транспортні засоби 1 952 1 534 5 247 1 474 5 247 1 474 5 335 1 994 
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 212 212 230 193 230 193 253
 200 



Багаторічні насадження 33 251 6 686 50 060 8 173 50 060 8 173 63 
574 10 448 
Інші основні засоби 35 35 48 30 48 30 48 35 
Малоцінні необоротні матеріальні активи 301 301 418 418 418 418 729
 729 
Протягом 2020 року Товариством придбано та введено в експлуатацію основних засобів 
на загальну вартість 18 251 тис. грн., а саме: будинки, споруди та передавальні 
пристрої - 820 тис. грн., машини та обладнання - 3 486 тис. грн..; транспортні 
засоби - 88 тис. грн.; інструменти, прилади, інвентар - 27 тис. грн.; багаторічні 
насадження - 13 514 тис. грн.; інші основні засоби - 0 тис. грн.; малоцінні 
необоротні матеріальні активи - 315 тис. грн, а в 2019 році Товариством придбано 
та введено в експлуатацію основних засобів на загальну вартість 53 132 тис. грн., 
а саме: будинки, споруди та передавальні пристрої - 9 109 тис. грн., машини та 
обладнання - 23 563 тис. грн..; транспортні засоби - 3 456 тис. грн.; інструменти, 
прилади, інвентар - 39 тис. грн.; багаторічні насадження - 16 809 тис. грн.; інші 
основні засоби - 17 тис. грн.; малоцінні необоротні матеріальні активи - 139 тис. 



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
 

Найменування показника (тис.грн.) За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 95668 91883 

Статутний капітал (тис.грн.) 129 129 

Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 129 129 

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України 
"Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного 
положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", 
затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення 
вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) 
товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань 
перед іншими особами 

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(95668.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного 
капіталу(129.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. 
Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець 
року. 

 



3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань Дата 
виникнен

ня 

Непогашена 
частина 

боргу 
(тис.грн.) 

Відсоток за 
користування 

коштами 
(відсоток 
річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку, у тому числі : Х 0.00 Х Х 
Зобов'язання за цінними паперами Х 0.00 Х Х 
у тому числі за облігаціями (за кожним 

випуском) : 
Х 0.00 Х Х 

за іпотечними цінними паперами (за кожним 
власним випуском): 

Х 0.00 Х Х 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 
випуском): 

Х 0.00 Х Х 

За векселями (всього) Х 0.00 Х Х 
за іншими цінними паперами (у тому числі за 

похідними цінними паперами) (за кожним 
видом): 

Х 0.00 Х Х 

За фінансовими інвестиціями в корпоративні 
права (за кожним видом): 

Х 0.00 Х Х 

Податкові зобов'язання Х 2649.00 Х Х 
Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х 
Інші зобов'язання та забезпечення Х 121060.00 Х Х 
Усього зобов'язань та забезпечень Х 123709.00 Х Х 
Опис Кредиторська заборгованiсть визнається як зобов'язання тодi, коли Товариство стає стороною договору 

та, внаслiдок цього, набуває юридичне зобов'язання сплатити грошовi кошти. 
Поточнi зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз нижченаведених ознак: 
" Керiвництво Товариства сподiвається погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягає 
погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду; 
" Керiвництво Товариства не має безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання 
протягом щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду. 
Поточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання зобов'язань.  
Поточнi зобов'язання оцiнюються у подальшому за амортизованою вартiстю.  
Поточну кредиторську заборгованiсть без встановленої ставки вiдсотка Товариство оцiнює за сумою 
первiсного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. 
 
Довгостроковi зобов'язання i забезпечення станом на 31.12.2020 р. становлять 629 тис. грн.. 
Кредиторська заборгованiсть з основної дiяльностi та iнша кредиторська заборгованiсть: 
В тисячах гривень 2020 рiк 2019 рiк 
Кредиторська заборгованiсть з основної дiяльностi 37 292 
Заробiтна плата до виплати 1 025 935 
Аванси, отриманi вiд покупцiв   
Заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 2 649 1 848 
Заборгованiсть за розрахунками зi страхування 341 262 
Резерв по невикористаних вiдпустках та винагородах 11 23 
Короткостроковi кредити банкiв   
Iнша кредиторська заборгованiсть 107 119 125 276 
 
 
 
 

 



6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦIОНЕРНИЙ БАНК 
"ПIВДЕННИЙ" 

Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

20953647 

Місцезнаходження 65059 Одеська область д/н м. Одеса вул. Краснова, 6/1 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

АЕ №286610 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

12.06.2013 

Міжміський код та телефон (048) 234-46-75 
Факс (048) 234-46-75 
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть 

Депозитарної установи 
Опис Послугами Депозитарної установи Товариство користується на пiдставi 

Договору про вiдкриття (обслуговування) рахункiв власникам iменних 
цiнних паперiв. 

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

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

30370711 

Місцезнаходження 04107 м. Київ д/н м. Київ Тропініна, 7-Г 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

АВ №581322 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

19.09.2006 

Міжміський код та телефон (044) 591-04-04 
Факс (044) 482-52-07 
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - Депозитарна дiяльнiсть 

депозитарiю цiнних паперiв. 
Опис Послугами Депозитарiю Товариство користується на пiдставi Договору про 

обслуговування випускiв ЦП. 
 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

ТОВ "МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

37024556 

Місцезнаходження 03179 м. Київ д/н м. Київ вул. Академіка Єфремова, 9 кв. 5 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

4352 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

 

Міжміський код та телефон 38 (044) 344 02 38, + 38 (067) 213 13 84 
Факс д/н 
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть 
Опис Послугами аудитора Товариство користується на пiдставi Договору про 

проведення аудиту. 



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

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 

Організаційно-правова форма Державна органiзацiя (установа, заклад) 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

21676262 

Місцезнаходження 03150 УКРАЇНА д/н м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

DR/00002/ARM 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 287-56-70 
Факс (044) 287-56-73 
Вид діяльності Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР 
Опис Подання звітності до НКЦПФР 
 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 

Організаційно-правова форма Державна органiзацiя (установа, заклад) 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

21676262 

Місцезнаходження 03150 УКРАЇНА д/н м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

DR/00001/APA 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 287-56-70 
Факс (044) 287-56-73 
Вид діяльності Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників 

фондового ринку 
Опис Оприлюднення регульованої інформації 
 
 
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2021 01 01 
Підприємство   Акцiонерне товариство "РАДСАД" за ЄДРПОУ 00413989 
Територія  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 4824283801 
Організаційно-правова форма господарювання  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

за КОПФГ 111 

Вид економічної діяльності  ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР 
(КРІМ РИСУ), БОБОВИХ КУЛЬТУР І НАСІННЯ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР 

за КВЕД 01.11 

Середня кількість працівників  323   
Одиниця виміру : тис. грн.   
Адреса 57160 Миколаївська область Миколаївський селище Радiсний Сад 
Миру, 1, т.(0512) 51-81-54 
 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

  

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку    
за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 
Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2020 р.  

 

                                                                    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 
 

1000 -- -- 

первісна вартість 1001 1 1 
накопичена амортизація 1002 1 1 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 615 743 
Основні засоби 1010 126023 135823 
первісна вартість 1011 162032 180273 
знос 1012 36009 44450 
Інвестиційна нерухомість 1015 -- -- 
Довгострокові біологічні активи 1020 35880 39536 
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 35880 39536 
Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 
 

1030 -- -- 

інші фінансові інвестиції 1035 -- -- 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- -- 
Відстрочені податкові активи 1045 -- -- 
Інші необоротні активи 1090 -- -- 
Усього за розділом I 1095 162518 176102 
II. Оборотні активи  
Запаси 

1100 31835 33768 

Виробничі запаси 1101 1358 1182 
Незавершене виробництво 1102 21959 24816 
Готова продукція 1103 8475 7761 
Товари 1104 43 9 
Поточні біологічні активи 1110 -- -- 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 

1125 36181 8999 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 
 

1130 2284 273 

з бюджетом 1135 -- -- 
у тому числі з податку на прибуток 1136 -- -- 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 165 181 
Поточні фінансові інвестиції 1160 -- -- 
Гроші та їх еквіваленти 1165 32 7 
Рахунки в банках 1167 32 7 
Витрати майбутніх періодів 1170 21 45 
Інші оборотні активи 1190 4 2 
Усього за розділом II 1195 70522 43275 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 1200 -- -- 



вибуття 
Баланс 1300 233040 219377 



 

Пасив 
Код 

рядка 
На початок 

звітного року 
На кінець звітного 

періоду 
                                                   1 2 3 4 
І. Власний капітал 
Зареєстрований (пайовий) капітал  
 

1400 129 129 

Капітал у дооцінках 1405 -- -- 
Додатковий капітал 1410 -- -- 
Резервний капітал 1415 19 19 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 91735 95520 
Неоплачений капітал 1425 -- -- 
Вилучений капітал 1430 -- -- 
Усього за розділом I 1495 91883 95668 
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 
Відстрочені податкові зобов'язання 
 

1500 -- -- 

Довгострокові кредити банків 1510 -- -- 
Інші довгострокові зобов'язання 1515 1658 629 
Довгострокові забезпечення 1520 -- -- 
Цільове фінансування 1525 -- -- 
Усього за розділом II 1595 1658 629 
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 
Короткострокові кредити банків  
 

1600 -- -- 

Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов'язаннями  
 

1610 1572 1221 

товари, роботи, послуги 1615 292 37 
розрахунками з бюджетом 1620 1848 2649 
у тому числі з податку на прибуток 1621 -- -- 
розрахунками зі страхування 1625 262 341 
розрахунками з оплати праці 1630 935 1025 
Поточні забезпечення 1660 23 11 
Доходи майбутніх періодів 1665 9291 10677 
Інші поточні зобов'язання 1690 125276 107119 
Усього за розділом IІІ 1695 139499 123080 
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
 утримуваними для продажу, та групами вибуття 
 

1700 -- -- 

Баланс 1900 233040 219377 

 
 
Основні засоби: 
Групи основних засобів Залишок на 01.01.2019 року Залишок на 31.12.2019 року Залишок на 01.01.2020 року
 Первісна знос Первісна знос Первісна знос
 Первісна Знос 
Будинки, споруди та передавальні пристрої 63 747 12 174 73 341 16 277 73 341 16 277
Машини та обладнання 12 846 9 620 32 688 9 444 32 688 9 444 36 173 10 728 
Транспортні засоби 1 952 1 534 5 247 1 474 5 247 1 474 5 335 1 994 
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 212 212 230 193 230 193 253 
Багаторічні насадження 33 251 6 686 50 060 8 173 50 060 8 173 63 574 10 448 
Інші основні засоби 35 35 48 30 48 30 48 35 
Малоцінні необоротні матеріальні активи 301 301 418 418 418 418 
Протягом 2020 року Товариством придбано та введено в експлуатацію основних засобів 
на загальну вартість 18 251 тис. грн., а саме: будинки, споруди та передавальні 
пристрої - 820 тис. грн., машини та обладнання - 3 486 тис. грн..; транспортні 
засоби - 88 тис. грн.; інструменти, прилади, інвентар - 27 тис. грн.; багаторічні 
насадження - 13 514 тис. грн.; інші основні засоби - 0 тис. грн.; малоцінні 
необоротні матеріальні активи - 315 тис. грн, а в 2019 році Товариством придбано 
та введено в експлуатацію основних засобів на загальну вартість 53 132 тис. грн., 
а саме: будинки, споруди та передавальні пристрої - 9 109 тис. грн., машини та 
обладнання - 23 563 тис. грн..; транспортні засоби - 3 456 тис. грн.; інструменти, 
прилади, інвентар - 39 тис. грн.; багаторічні насадження - 16 809 тис. грн.; інші 
основні засоби - 17 тис. грн.; малоцінні необоротні матеріальні активи - 139 тис.  
  
Товарно-матеріальні запаси. 
Станом на 31 грудня товарно-матеріальні запаси були такими: 



В тисячах гривень 2020 рік 2019 рік 
Виробничі запаси 1 182 1 358 
Незавершене виробництво 24 816 21 959 
 Готова продукція 7 761 8 475 
 Товари 9 43 
Усього 33 768 31 835 
 
Дебіторська заборгованість  
Станом на 31 грудня 2020 року дебіторська заборгованість з основного виду 
діяльності та інша дебіторська заборгованість були такими: 
В тисячах гривень 31 грудня 2020 року 31 грудня 2019 року 
Дебіторська заборгованість з основної діяльності 8 999 36 181 
Дебіторська заборгованість з основної діяльності - чиста вартість   
Передплата постачальникам 273 2 284 
За розрахунками з бюджетом   
Інша дебіторська заборгованість 181 165 
 
Передплати включають аванси за товар, транспортні та інші послуги. 
 
Резерву на знецінення дебіторської заборгованості з основної діяльності та іншої 
дебіторської заборгованості не формувалися. 
 
Грошові кошти та їх еквіваленти. 
Станом на 31 грудня грошові кошти та їх еквіваленти були такими: 
В тисячах гривень 2020 рік 2019 рік 
Залишки на банківських рахунках:   
- деноміновані в гривнях 7 32 
- деноміновані в іноземній валюті   
Залишки в касі:   
- деноміновані в гривнях   
Грошові кошти, використання яких обмежено   
Усього грошових коштів та їх еквівалентів 7 32 
Залишки на банківських рахунках не прострочені та не знецінені. 
 
Кредиторська заборгованість з основної діяльності та інша кредиторська 
заборгованість 
В тисячах гривень 2020 рік 2019 рік 
Кредиторська заборгованість з основної діяльності 37 292 
Заробітна плата до виплати 1 025 935 
Аванси, отримані від покупців   
Заборгованість за розрахунками з бюджетом 2 649 1 848 
Заборгованість за розрахунками зі страхування 341 262 
Резерв по невикористаних відпустках та винагородах 11 23 
Короткострокові кредити банків   
Інша кредиторська заборгованість 107 119 125 276 
Усього кредиторської заборгованості   
 
Довгострокові біологічні активи   
Станом на 31 грудня 2020 та 31 грудня 2019 року довгострокові біологічні активи 
складалися з таких компонентів: 
В тисячах гривень Багаторічні насадження Всього 
Чиста балансова вартість на 01 січня 2020 року 35 880 35 880 
Первісна вартість 35 880 35 880 
Накопичений знос    
Чиста балансова вартість на 31 грудня 2020 року 39 536 39 536 
Надходження 3 656 3 656 
Вибуття   
- первісна вартість 3 656 3 656 
- знос   
Нарахування амортизації   
Чиста балансова вартість на 01 січня 2019 року 31 689 31 689 
Первісна вартість 31 689 31 689 
Накопичений знос    
Чиста балансова вартість на 31 грудня 2019 року 35 880 35 880 
 
Власний капітал 
Власний капітал станом на 31.12.2020 р. складає 95 668 тис. гри, у тому числі: 
-  Статутний капітал 129 тис. грн (129 280,00 грн, розподіллено на 517 120 
штук 
простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25грн за акцію, форма випуску акцій 
- без документарна). 



-  Резервний капітал 19 тис. грн. 
- Нерозподілений прибуток 95 520 тис. грн. 
За звітний період відбулось збільшення власного капіталу на 3 785 тис. грн в 
порівнянні з його розміром на початок звітного періоду (91 883 тис. грн). 
Розмір "Резервного капіталу" у складі "Власного капіталу" в звітному періоді не 
змінювався та складає 19 тис. грн. 
Пов'язані сторони, з якими Товариство проводило операції протягом 2020 року 
 
-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАЯДЕРА ЛОГІСТИК", код ЄДРПОУ 35871504, 
Украі?на; 
-Товариство з обмеженою відповідальністю "МИКОЛАІ?ВСЬКИИ? КОНЬЯЧНИИ? ЗАВОД", 
(Украі?на; код ЄДРПОУ 37969530) 
- Дочірнє підприємство "Агро-Коблево", (Украі?на; код ЄДРПОУ 32056819) 
- Акціонерне товариство "Коблево", (Украі?на; код ЄДРПОУ 00413966) 
  
Пов'язані сторони можуть проводити операції на умовах та в обсягах, що 
відрізняються від тих, на яких були б проведені операції між непов'язаними 
сторонами. 
 
Нижче описано суми операцій між тими пов'язаними сторонами, з якими Товариство 
здійснювало операції або має залишки за станом на 31 грудня 2020 року: 
 
В тисячах гривень 2020 рік 2019 рік 
Дебіторська заборгованість з основної діяльності та інша дебіторська 
заборгованість 7 732 35 116 
Інша кредиторська заборгованість 106 873 124 772 
 
Статті доходів та витрат по операціям з пов'язаними сторонами за рік були 
наступними: 
 
В тисячах гривень, з ПДВ 2020 рік 2019 рік 
Реалізація сировини, матеріалів та продукції сільськогосподарського виробництва 48 132
Надання послуг 7 845 5 082 
Придбання матеріалів 196 186 
Придбання послуг 68 72 
Придбання основних засобів 189 70 
 
Виручка, дебіторська заборгованість з основної діяльності та інша дебіторська 
заборгованість 
Основну суму виручки від реалізації пов'язаним сторонам становить виручка від 
реалізації сировини та матеріалів. 
Залишки дебіторської заборгованості пов'язаних сторін за станом на 31 грудня 2020 
року не забезпечені заставою, а розрахунок по ним здійснюється грошовими коштами. 
Товариство не створило резерв під знецінення дебіторської заборгованості 
пов'язаних сторін станом на 31 грудня 2020 року. 
 
Закупівлі, кредиторська заборгованість з основної діяльності та інша кредиторська 
заборгованість 
Закупівлі та кредиторська заборгованість з основної діяльності та інша 
кредиторська заборгованість станом на 31 грудня 2020 року складається із сум, що 
підлягають сплаті пов'язаним сторонам за постачання сировини та матеріалів. 
Відсотки на кредиторську заборгованість не нараховуються, вона підлягає погашенню 
в ході нормальної діяльності. 
 
Винагорода основного керівного персоналу 
 
До складу основного управлінського персоналу на кінець 2020 р. входять керівники 
вищої ланки. Загальна сума винагороди керівнику була включена в адміністративні 
витрати і склала:  
В тисячах гривень 2020 рік 2019 рік 
Короткострокові винагороди 283 251 
Винагороди по закінченню трудової діяльності   
 
6. Фінансова оренда 
На кінець звітного періоду заборгованість складає 1 850 тис. грн. з неї: 
Довгострокова частина -  629 тис. грн. 
Контрагент Договір  Сума грн. 
АТ "Кредобанк" Л501/1119 від 04.11.2019р. 413 986,86 
ТОВ "УЛФ-ФІНАНС" 5402/11/19-Г від 08.11.2019р. 46 425,65 
ТОВ "УЛФ-ФІНАНС" 5403/11/19-Г від 08.11.2019р. 46 425,65 
АТ "ТАСКОМБАНК" 5404/11/19-Г від 08.11.2019р. 122 173,80 



 
Короткострокова частина - 1 221 тис. грн. 
Контрагент Договір  Сума грн. 
АТ "Кредобанк" Л501/1119 від 04.11.2019р. 671 702,93 
ТОВ "УЛФ-ФІНАНС" 5402/11/19-Г від 08.11.2019р. 109 473,62 
ТОВ "УЛФ-ФІНАНС" 5403/11/19-Г від 08.11.2019р. 109 473,62 
АТ "ТАСКОМБАНК" 5404/11/19-Г від 08.11.2019р. 303 703,85 
 
Фінансова оренда, у відповідності до якої до Товариства переходять практично всі 
ризики та вигоди, пов'язані з правом власності на об'єкт лізингу, капіталізуються 
на початку терміну оренди за справедливою вартістю орендованого майна, або, якщо 
цей показник нижчий, за поточною мінімальних лізингових платежів. Орендні платежі 
розподіляються між фінансовими витратами та зменшенням зобов'язання з оренди таким 
чином, щоб отримати постійну ставку відсотка на залишок зобов'язань. Фінансові 
витрати відображаються у звіті про сукупний дохід. Амортизаційна політика для 
орендованих активів, що амортизуються, відповідає політиці амортизації активів, що 
перебувають у власності. Якщо немає обґрунтованої впевненості в тому, що 
Товариство отримає право власності наприкінці строку оренди, актив повністю 
амортизується протягом коротшого зі строків: строку оренди або строку його 
корисного використання. 
 
 
 
Генеральний директор ________________ Смирнов Олександр Миколайович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Денисюк Євгеній Миколайович 
 (підпис)  
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2021 01 01 

Підприємство   Акцiонерне товариство "РАДСАД" за ЄДРПОУ 00413989 

 
Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  

за 2020 рік  
 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД 1801003 
 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)  

2000 71154 86955 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)  

2050 (56365) (60072) 

Валовий:   
     прибуток  

2090 14789 26883 

     збиток  2095 (--) (--) 
Інші операційні доходи  2120 813 2174 
Адміністративні витрати  2130 (6549) (5140) 
Витрати на збут 2150 (1188) (863) 
Інші операційні витрати  2180 (2636) (813) 
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2181 2322 -- 

Фінансовий результат від операційної діяльності:   
     прибуток  

2190 5229 22241 

     збиток   2195 (--) (--) 
Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 
Інші фінансові доходи  2220 -- -- 
Інші доходи  2240 11 153 
Фінансові витрати  2250 (492) (135) 
Втрати від участі в капіталі  2255 (--) (--) 
Інші витрати  2270 (1069) (475) 
Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток 

2290 3679 21784 

збиток 2295 (--) (--) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -- -- 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:   
     прибуток  

2350 3679 21784 

     збиток  2355 (--) (--) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -- -- 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -- -- 
Накопичені курсові різниці 2410 -- -- 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 

2415 -- -- 

Інший сукупний дохід 2445 -- -- 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -- -- 
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 
доходом 

2455 -- -- 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -- -- 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 3679 21784 

 



 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                   1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 16043 20175 
Витрати на оплату праці 2505 33006 28757 
Відрахування на соціальні заходи 2510 7167 6177 
Амортизація 2515 7614 6105 
Інші операційні витрати 2520 5008 6679 

Разом 2550 68838 67893 

 
 

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                   1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій  2600 517120 517120 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605 517120 517120 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610 25.72323640 -1.52769180 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію  

2615 25.72323640 -1.52769180 

Дивіденди на одну просту акцію  2650 -- -- 

 
Доходи 
Загальна сума доходу за 2020 рік складає 71 978 тис. грн, а у 2019 році 86 955 
тис. грн, у тому числі: 
В тисячах гривень 2020 рік 2019 рік 
чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 71 154 86 955
інші операційні доходи 813 2 174 
інші доходи 11 153 
Усього 71 978 89 282 
 
Витрати 
Загальна сума витрат за підсумками 2020 року складає 68 299 тис. грн, а за 
підсумками 2019 року витрати складали 67 498 тис. грн., у тому числі: 
В тисячах гривень 2020 рік 2019 рік 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 56 365 60 072 
Адміністративні витрати 6 549 5 140 
Виграти на збут 1 188 863 
Фінансові витрати 492 135 
Інші операційні витрати 2 636 813 
Інші витрати 1 069 475 
Усього 68 299 67 498 
 
 
 
Генеральний директор ________________ Смирнов Олександр Миколайович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Денисюк Євгеній Миколайович 
 (підпис)  
 
 
 
 
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2021 01 01 
Підприємство   Акцiонерне товариство "РАДСАД" за ЄДРПОУ 00413989 

 
Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) 

за 2020 рік  
 

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД 1801004 
 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

3000 103906 76647 

Повернення податків і зборів 3005 -- -- 
у тому числі податку на додану вартість 3006 -- -- 
Цільового фінансування 3010 2222 2972 
Надходження від повернення авансів 3020 90 261 
Надходження від операційної оренди 3040 7605 5087 
Надходження від страхових премій 3050 714 280 
Інші надходження 3095 222 157 
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 

3100 (24657) (51738) 

Праці 3105 (30630) (27043) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (8517) (7685) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (17098) (9688) 
Зобов'язання з податку на додану вартість 3117 (7481) (840) 
Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (9617) (8848) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (--) (16100) 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 (81) (47) 
Інші витрачання 3190 (492) (509) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 33284 -27406 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 -- -- 

необоротних активів 3205 70 2011 
Надходження від отриманих: 
відсотків 

3215 -- -- 

дивідендів 3220 -- -- 
Надходження від деривативів 3225 -- -- 
Інші надходження 3250 -- -- 
Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 

3255 (--) (--) 

необоротних активів 3260 (13690) (31658) 
Виплати за деривативами 3270 (--) (--) 
Інші платежі 3290 (--) (--) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -13620 -29647 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 -- -- 

Отримання позик 3305 213033 280050 
Інші надходження 3340 -- -- 
Витрачання на: 
Викуп власних акцій 

3345 (--) (--) 

Погашення позик 3350 230957 221429 
Сплату дивідендів 3355 (--) (--) 
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 (1765) (1552) 
Інші платежі 3390 (--) (--) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -19689 57069 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -25 16 
Залишок коштів на початок року 3405 32 16 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -- -- 
Залишок коштів на кінець року 3415 7 32 

 



Представлення грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi у Звiтi про рух грошових 
коштiв здiйснюється iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкривається 
iнформацiя про основнi класи надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв. 
Iнформацiя про основнi види грошових надходжень та грошових виплат формується на 
пiдставi облiкових записiв Товариства. 
 
 
Генеральний директор ________________ Смирнов Олександр Миколайович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Денисюк Євгенiй Миколайович 
 (підпис)  
 
 
 
 
 



  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2021 01 01 

Підприємство   Акцiонерне товариство "РАДСАД" за ЄДРПОУ 00413989 

 
Звіт про власний капітал 

за 2020 рік  
 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД 1801005 
 
 

Стаття 
Код 

рядка 

Зареєст-
рований 
(пайови

й) 
капітал 

Капітал 
у дооцін-

ках 

Додат-
ковий 

капітал 

Резер-
вний 

капітал 

Нероз- 
поділе- 

ний 
прибуток 
(непокри

тий 
збиток) 

Неопла-
чений 

капітал 

Вилу-
чений 

капітал 
Всього 

                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 129 -- -- 19 91735 -- -- 91883 
Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- 106 -- -- 106 
Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Скоригований залишок на 
початок року 

4095 129 -- -- 19 91841 -- -- 91989 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 

4100 -- -- -- -- 3679 -- -- 3679 

Інший сукупний дохід за 
звітний період 

4110 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
(дивіденди) 

4200 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу 

4205 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Відрахування до резервного 
капіталу 

4210 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Внески учасників : Внески 
до капіталу 

4240 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Погашення заборгованості з 
капіталу 

4245 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення капіталу : Викуп 
акцій (часток) 

4260 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Перепродаж викуплених 
акцій (часток) 

4265 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Анулювання викуплених 
акцій (часток) 

4270 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення частки в 
капіталі 

4275 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни в капіталі 4290 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Разом змін у капіталі 4295 -- -- -- -- 3679 -- -- 3679 
Залишок на кінець року 4300 129 -- -- 19 95520 -- -- 95668 

 
Власний капiтал 
Власний капiтал станом на 31.12.2020 р. складає 95 668 тис. гри, у тому числi: 
-  Статутний капiтал 129 тис. грн (129 280,00 грн, розподiллено на 517 120 
штук 
простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25грн за акцiю, форма випуску акцiй 
- без документарна). 
-  Резервний капiтал 19 тис. грн. 
- Нерозподiлений прибуток 95 520 тис. грн. 
За звiтний перiод вiдбулось збiльшення власного капiталу на 3 785 тис. грн в 
порiвняннi з його розмiром на початок звiтного перiоду (91 883 тис. грн). 
Розмiр "Резервного капiталу" у складi "Власного капiталу" в звiтному перiодi не 
змiнювався та складає 19 тис. грн. 
 
 
 
Генеральний директор ________________ Смирнов Олександр Миколайович 
 (підпис)  



   
Головний бухгалтер     ________________ Денисюк Євгенiй Миколайович 
 (підпис)  
 
 
 
 
 



Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних 
стандартів фінансової звітності 

Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2020 рiк  
 
Змiст 
1. Фiнансова звiтнiсть 3 
2. Iнформацiя про Товариство 7 
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1. Фiнансова звiтнiсть 
Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31 грудня 2020 року 
 
В тисячах гривень  31.12.2020 31.12.2019 
Активи    
Необоротнi активи      176 102    162 518 
Основнi засоби  135 823 126 023 
Нематерiальнi активи    
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї  743 615 
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: 
метод участi у капiталi  39 536 35 880 
Вiдстроченi податковi активи    
Поточнi активи  43 275 70 522 
Запаси  33 768 31 835 
Торгова  дебiторська заборгованiсть  8 999 36 181 
Заборгованiсть за виданими авансами  273 2 284 
Заборгованiсть за розрахунками з бюджетом    
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть  181 165 
Грошовi кошти та їх еквiваленти  7 32 
Витрати майбутнiх перiодiв  45 21 
Iншi оборотнi активи  2 4 
Усього активiв  219 377 233 040 
Капiтал та зобов'язання    
Капiтал    
Статутний капiтал  129 129 
Резервний капiтал  19 19 
Нерозподiлений прибуток  95 520 91 735 
Усього капiтал  95 668 91 883 
Довгостроковi зобов'язання  629 1 658 
Вiдстроченi податковi зобов'язання    
Зобов'язання з виплат працiвникам    
Iншi довгостроковi зобов'язання  629 1 658 
Поточнi зобов'язання    
Короткостроковi кредити банкiв  1 221 1 572 
Торговельна кредиторська заборгованiсть  37 292 
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування  341 262 
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом  2 649 1 848 



Кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами    
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi  1 025 935 
Поточнi забезпечення  11 23 
Доходи майбутнiх перiодiв  10 677 9 291 
Iншi поточнi зобов'язання  107 119 125 276 
Усього зобов'язань  123 080 139 499 
Усього капiталу та зобов'язань  219 377 233 040 
  
2.  
Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) 
за рiк, що завершився 31 грудня 2020 р. 
 
В тисячах гривень  2020 рiк 2019 рiк 
Виручка  71 154 86 955 
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї  56 365 60 072 
Валовий прибуток  14 789 26 883 
Iншi операцiйнi доходи  813 2 174 
Адмiнiстративнi витрати   6 549 5 140 
Витрати на збут  1 188 863 
Iншi операцiйнi витрати  2 636 813 
Прибуток вiд основної дiяльностi  5 229 22 241 
Фiнансовi витрати  492 135 
Iншi доходи  11 153 
Iншi витрати  1 069 475 
Прибуток до оподаткування  3 679 21 784 
Витрати/Доходи з податку на прибуток    
Прибуток/збиток за рiк    
Iнший сукупний прибуток/збиток    
Податок на прибуток з iншого сукупного доходу    
Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування    
Усього сукупний дохiд  3 679 21 784 
 
  
3.  
Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) 
за рiк, що завершився 31 грудня 2020 р. 
 
В тисячах гривень 2020 рiк 2019 рiк 
Операцiйна дiяльнiсть   
Грошовi надходження вiд клiєнтiв 103 906 76 647 
Надходження вiд повернення авансiв 90 261 
Надходження вiд боржникiв неустойки (штрафiв, пенi)   
Надходження вiд операцiйної оренди 7 605 5 087 
Надходження вiд страхових премiй 714 280 
Iншi надходження 222 157 
Грошовi платежi постачальникам 24 657 51 738 
Грошовi платежi працiвникам 30 630 27 043 
Сплачено вiдрахувань на соцiальнi заходи 8 517 7 685 
Сплачено податкiв та зборiв 17 098 9 688 
Сплачений податок на прибуток    
Сплачений податок на додану вартiсть 7 481 840 
Сплачено iнших податкiв та зборiв 9 617 8 848 
Повернення авансiв  16 100 
Iншi витрачання 492 509 
Чистi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi 33 284 -27 406 
Iнвестицiйна дiяльнiсть   
Реалiзацiя необоротних активiв 70 2 011 
Надходження вiд отриманих вiдсоткiв   
Придбання необоротних активiв 13 690 31 658 
Чистi потоки грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi -13 620 -29 647 
Фiнансова дiяльнiсть   
Надходження вiд отримання позик 213 033 280 050 
Витрачання на погашення позик 230 957 221 429 
Витрачання на сплату вiдсоткiв 1 765 1 552 
Чистi потоки грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi -19 689 57 069 
Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод -25 16 
Грошовi кошти та їх еквiваленти на 1 сiчня 32 16 
Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв   
Грошовi кошти та їх еквiваленти на 31 грудня 7 32 
 
  



4.  
Звiт про власний капiтал 
за рiк, що завершився 31 грудня 2020 р. 
 
В тисячах гривень Зареєстрований (пайовий) 
капiтал Резервний капiтал Нерозподiлений прибуток Усього капiталу 
На 
01 сiчня 2020 року 129 19 91 735 91 883 
Чистий прибуток 
(збиток) за 2020 рiк   3 679 3 679 
Iнший сукупний дохiд за 2020 рiк   106 106 
Разом змiни у капiталi   3 785 3 785 
Залишок на 31 грудня 2020 року 129 19 95 520 95 668 
 
Звiт про власний капiтал 
за рiк, що завершився 31 грудня 2019 р. 
 
В тис. грн. Зареєстрований (пайовий) 
капiтал Додатковий капiтал Нерозподiлений прибуток Усього капiталу 
На 
01 сiчня 2019 року 129 19 69 951 70 099 
Чистий прибуток 
(збиток) за 2019 рiк   21 784 21 784 
Iнший змiни в капiталi за 2019 рiк     
Разом змiни у капiталi   21 784 21 784 
Залишок на 31 грудня 2019 року 129 19 91 735 91 883 
 
  
5.  
2. Iнформацiя про Товариство 
Акцiонерне товариство "Радсад" (надалi Товариство) (код ЄДРПОУ 00413989) 
зареєстроване 04 квiтня 2000 року вiдповiдно до чинного законодавства України. 
Мiсцезнаходження Товариства: вул. Миру, 1, Миколаївський район, Миколаївська 
область 57160, Україна. 
Основним видом дiяльностi Товариства є 01.11 Вирощування зернових культур (крiм 
рису), бобових культур i насiння олiйних культур, 01.21 Вирощування винограду. 
Товариство має такi лiцензiї: 
- Серiя АЕ № 297800 видана Державною фiскальною службою України на виробництво 
алкогольних напоїв, реєстрацiйний номер №246 термiн дiї з 26.04.20 16р.до 
26.04.2021р. ; 
- Видана Державною службою України з контролю за наркотиками. Строк дiї якої з 
04.06.2020р.по 04.06.2025р. 
- Реєстрацiйний номер 14230414202000884 видана Головним управлiнням ДПС у 
Миколаївськiй областi на право зберiгання пального (виключно для потреб власного 
споживання чи промислової переробки). Строк дiї якої з 27.03.2020р.по 27.03.2025р. 
- Реєстрацiйний номер 14230414202000885 видана Головним управлiнням ДПС у 
Миколаївськiй областi на право зберiгання пального (виключно для потреб власного 
споживання чи промислової переробки). Строк дiї якої з 27.03.2020р.по 27.03.2025р. 
- Реєстрацiйний номер 14230414202000886 видана Головним управлiнням ДПС у 
Миколаївськiй областi на право зберiгання пального (виключно для потреб власного 
споживання чи промислової переробки). Строк дiї якої з 27.03.2020р.по 27.03.2025р. 
 
Кiлькiсть працiвникiв станом на 31 грудня 2020 р. та 31 грудня 2019 р. складала 
323 та 248 осiб, вiдповiдно. 
Станом на 31 грудня 2020 р. та 31 грудня 2019 р. учасниками Товариства є: 
Структура власностi Компанiї 
№ Назва юридичної особи, Код ЄДРПОУ, ПIБ фiзичної особи Характер вiдносин 
(наприклад: засновник, посадова особа - директор, близький родич директора i т.п.) 
1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ "БАЯДЕРА ХОЛДИНГ" Засновник 
56,5894% 
2 Бабинiн Вiталiй Iванович Засновник   21,3272% 
3 Козлiвська Вiра Михайлiвна Засновник   20,9133% 
4 Iншi мiноритарнi акцiонери Засновники   1,1701% 
 
Кiнцевий бенефiцiарний власник 
№ Назва юридичної особи, Код ЄДРПОУ, ПIБ фiзичної особи Характер вiдносин 
(наприклад: засновник, посадова особа - директор, близький родич директора i т.п.) 
1 НЕЧИТАЙЛО СВЯТОСЛАВ IГОРОВИЧ Засновник /Бенефiцiар (контролер) 
 
Фактична материнська компанiя 
Вiдсутня. 



 
3. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi та суттєвi положення облiкової 
полiтики. 
 
3.1.  Достовiрне подання та вiдповiднiсть МСФЗ 
 
Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка 
сформована з метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв 
дiяльностi та грошових потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб 
широкого кола користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень.  
Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 
грудня 2020 року, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи 
Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), 
виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї 
чиннiй на 1 сiчня 2020 року, що офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства 
фiнансiв України. 
Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень 
вiдповiдає всiм вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО, дотримання 
яких забезпечує достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме, 
доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої iнформацiї. 
При формуваннi фiнансової звiтностi Товариство керувалося також вимогами 
нацiональних законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення 
бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не 
протирiчать вимогам МСФЗ. 
 
3.2.  Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, ступiнь округлення 
Валюта подання звiтностi вiдповiдає функцiональнiй валютi, якою є нацiональна 
валюта України - гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч. 
 
3.3.  Припущення про безперервнiсть дiяльностi 
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi 
дiяльностi, вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань 
вiдбувається в ходi звичайної дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включає 
коригування, якi необхiдно було б провести в тому випадку, якби Товариство не 
могло продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi вiдповiдно 
до принципiв безперервностi дiяльностi. 
Товариство, як  суб'єкт господарювання, має намiр продовжувати свою дiяльнiсть на 
безперервнiй основi та вважає, що Товариство продовжить свою дiяльнiсть в 
майбутньому i не має анi намiру, анi потреби лiквiдувати, припинити дiяльнiсть або 
суттєво звужувати масштаби своєї дiяльностi.  
Оцiнюючи безперервнiсть дiяльностi Товариства керiвництво бере до уваги всю наявну 
iнформацiю щодо близького майбутнього (але не обмежуючись ним) - принаймнi 12 
мiсяцiв зi звiтної дати. 
 
3.4.  Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi 
Фiнансова звiтнiсть Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) 
керiвником Товариства 26 лютого 2021 року. Нi учасники Товариства, нi iншi особи 
не мають права вносити змiни до цiєї фiнансової звiтностi пiсля її затвердження до 
випуску. 
 
3.5.  Звiтний перiод фiнансової звiтностi 
Звiтним перiодом, за який формується фiнансова звiтнiсть, вважається календарний 
рiк, тобто перiод з 01 сiчня 2020 року по 31 грудня 2020 року. 
 
3.6. Середовище, в якому Товариство здiйснює свою дiяльнiсть 
В Українi 2020 рiк вiдзначився економiчною кризою, яка розпочалася у зв'язку iз 
поширенням епiдемiї COVID-19 на станом на 31.12.2020 року не закiнчилася i триває. 
Поширенням пандемiї COVID-19 спричинили посилене скорочення реального ВВП в 
Українi, динамiка падiння якого розпочалася ще на початку 2020 року. 
Упродовж 2020 року траєкторiю падiння ВВП вдалося загальмувати, i за результатами 
року зниження реального ВВП знаходиться на рiвнi -5%. Варто зазначити, що 
вiдновлення економiчної активностi в подальшому в Українi вiдбувається швидше, нiж 
в бiльшостi сусiднiх країн Європи.  
Економiчна криза у зв'язку iз поширенням пандемiї COVID-19 не призвела до 
порушення стабiльностi банкiвської системи в Українi. Банкiвська система України 
зберiгає значний запас фiнансової стiйкостi та потенцiалу до кредитування.  
Вартiсть ресурсiв на фiнансових ринках навпаки скоротилася до мiнiмального рiвня. 
Це стало можливим завдяки зниженню облiкової ставки НБУ, що прискорило низхiдний 
тренд щодо вартостi фондування банкiв за рахунок гривневих депозитiв, процентнi 
ставки за якими яких у груднi 2020 року знизились до iсторично найнижчого рiвня. 



Так, згiдно даних Нацiонального банку України (надалi - НБУ), станом на 31.12.2020 
року: 
- вартiсть кредитiв за даними статистичної звiтностi банкiв України (без 
урахування овердрафту) для суб'єктiв господарювання склала 14,5% рiчних у гривнi; 
- вартiсть строкових депозитiв за даними статистичної звiтностi банкiв України для 
суб'єктiв господарювання склала 3,8% рiчних у гривнi; 
- український iндекс ставок за депозитами фiзичних осiб 3-х мiсячний склав 7,98% 
рiчних у гривнi, а строком 12 мiсяцiв - 8,7% рiчних у гривнi. 
Низький рiвень розвитку кредитного та фондового ринку посприяв тому, що криза 
реального сектору майже не позначилась на стабiльностi фiнансового сектору.  
Нестабiльна полiтична ситуацiя призвела до зриву виконання плану зовнiшнiх 
державних запозичень, внаслiдок чого в кiнцi 2020 року спостерiгалась напруга з 
виконанням плану видаткiв, а також стрiмко пiдвищилась процентна ставка за новими 
розмiщеннями ОВДП. 
Податкове, валютне та митне законодавство України може тлумачитися по-рiзному й 
часто змiнюється. Подальший економiчний розвиток України значною мiрою залежить 
вiд ефективностi економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, яких вживає уряд, 
а також вiд змiн ситуацiї з пандемiєю викликаною поширенням COVID-19. 
Керiвництво не може передбачити всi тенденцiї, якi могли б вплинути на економiку 
України, а також те, який вплив (за наявностi такого) вони можуть вчинити на 
фiнансове становище Товариства. Керiвництво впевнене, що в ситуацiї, що склалася 
воно вживає усiх необхiдних заходiв для забезпечення стабiльностi i подальшого 
розвитку. 
 
3.7.  Суттєвi положення облiкової полiтики 
Основа формування облiкових полiтик 
Облiкова полiтика Товариства розроблена та затверджена керiвництвом Товариства 
вiдповiдно до вимог МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та 
помилки" та iнших чинних МСФЗ. 
Iнформацiя про змiни в облiкових полiтиках 
Товариство обирає та застосовує свої облiковi полiтики послiдовно для подiбних 
операцiї, iнших подiї або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє 
визначення категорiї статей, для яких iншi полiтики можуть бути доречними. 
Протягом 2020 року змiн в облiкових полiтиках Товариства не вiдбувалось. 
Форма та назви фiнансових звiтiв 
Перелiк та назви форм фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдають вимогам, 
встановленим НП(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", Примiтки 
складенi у вiдповiдностi до вимог МСФЗ. 
Методи подання iнформацiї у фiнансових звiтах 
Згiдно МСФЗ та враховуючи НП(С)БО 1 Звiт про сукупний дохiд передбачає подання 
витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифiкацiєю, основаною на методi 
"функцiї витрат" або "собiвартостi реалiзацiї", згiдно з яким витрати класифiкують 
вiдповiдно до їх функцiй як частини собiвартостi чи, наприклад, витрат на збут або 
адмiнiстративну дiяльнiсть.  
Представлення грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi у Звiтi про рух грошових 
коштiв здiйснюється iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкривається 
iнформацiя про основнi класи надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв. 
Iнформацiя про основнi види грошових надходжень та грошових виплат формується на 
пiдставi облiкових записiв Товариства. 
 
3.7.1.  Облiковi полiтики щодо фiнансових iнструментiв 
Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв 
Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання (та вiдповiдає 
вимогам МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти) у балансi вiдповiдно до МСФЗ, коли i тiльки 
коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. 
Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз 
застосуванням облiку за датою розрахунку. 
За строком виконання фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання подiляються на 
поточнi (зi строком виконання зобов'язань до 12 мiсяцiв) та довгостроковi (зi 
строком виконання зобов'язань бiльше 12 мiсяцiв).   
Товариство класифiкує фiнансовi активи як такi, що оцiнюються у подальшому за 
справедливою вартiстю на основi обох таких чинникiв:  
а) моделi бiзнесу суб'єкта господарювання для управлiння фiнансовими активами; та  
б) характеристик контрактних грошових потокiв фiнансового активу. 
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання 
Товариство оцiнює їх за справедливою вартiстю. 
При припиненнi визнання фiнансового активу повнiстю рiзниця мiж:  
а) балансовою вартiстю (оцiненою на дату припинення визнання) та  
б) отриманою компенсацiєю (включаючи будь-який новий отриманий актив мiнус будь-
яке нове взяте зобов'язання) визнають у прибутку або збитку. 



Фiнансовий актив оцiнюється за амортизованою собiвартiстю, якщо вiн придбавається 
з метою одержання договiрних грошових потокiв i договiрнi умови фiнансового активу 
генерують  грошовi потоки, котрi є суто виплатами основної суми та процентiв на 
непогашену частку основної суми.  
Товариство визнає резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовим 
активом, який облiковується за амортизованою вартiстю. 
Вiдповiдно до МСБО 1 та п. 19. Винятково рiдко, коли управлiнський персонал 
доходить висновку, що вiдповiднiсть вимозi МСФЗ може настiльки вводити в оману, що 
це суперечитиме метi фiнансової звiтностi, зазначенiй у Концептуальнiй основi, 
суб'єкт господарювання повинен вiдхилитися вiд такої вимоги так, як це описано у 
параграфi 20, якщо вiдповiдна регуляторна концептуальна основа вимагає (або iншим 
чином не забороняє) таке вiдхилення. 
Фiнансовi активи, оцiнюванi за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд 
Фiнансовий актив оцiнюється за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд у 
разi одночасного дотримання обох зазначених нижче умов: 
a) фiнансовий актив утримується в рамках бiзнес-моделi, мета якої досягається 
як шляхом одержання договiрних грошових потокiв, так i шляхом продажу фiнансових 
активiв, i 
b) договiрнi умови фiнансового активу генерують у певнi дати грошовi потоки, 
котрi є суто виплатами основної суми та процентiв на непогашену частку основної 
суми. 
Первiсне визнання таких активiв вiдбувається за справедливою вартiстю, яка 
збiльшується на суму витрат, що безпосередньо вiдносяться до здiйснення операцiї. 
Пiсля первiсного визнання вони оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої, 
визнаються в iншому сукупному доходi i вiдображаються у власному капiталi. Коли 
вiдбувається припинення визнання або зменшення корисностi iнвестицiї, кумулятивний 
прибуток або збиток в iншому сукупному доходi перекласифiковується в категорiю 
прибутку або збитку.  
Непохiднi фiнансовi активи 
Непохiднi фiнансовi активи включають iнвестицiї в борговi цiннi папери, 
дебiторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iншу дебiторську 
заборгованiсть, а також грошовi кошти та їх еквiваленти. 
Товариство припиняє визнання фiнансового активу, коли закiнчується строк дiї 
договiрних прав на отримання грошових потокiв вiд даного активу, або коли вона 
передає права на отримання грошових потокiв вiд фiнансового активу в рамках 
операцiї, в якiй передаються практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням 
даним фiнансовим активом.  
Дебiторська заборгованiсть 
Дебiторська заборгованiсть - це категорiя фiнансових активiв що можуть бути 
визначенi та якi не мають котирування цiни на активному ринку. Пiсля первiсного 
визнання дебiторська заборгованiсть оцiнюються за справедливою вартiстю. 
Дебiторська заборгованiсть включає такi класи фiнансових активiв: дебiторська 
заборгованiсть за товари, роботи, послуги, iнша дебiторська заборгованiсть, 
дебiторська заборгованiсть за розрахунками, векселi отриманi. 
Грошовi кошти та їхнi еквiваленти 
Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та коштiв на поточних рахунках у 
банках. 
Операцiї в iноземних валютах перераховуються у функцiональну валюту за курсом НБУ, 
що дiє на дату здiйснення операцiї. Монетарнi активи та зобов'язання, деномiнованi 
в iноземних валютах на дату балансу, перераховуються в гривнi за курсом НБУ, що 
дiє на цю дату. Немонетарнi активи i зобов'язання, деномiнованi в iноземних 
валютах, перераховуються в гривнi за курсом НБУ, що дiє на дату здiйснення 
операцiї. 
Всi курсовi рiзницi, що виникають при погашеннi або перерахунку монетарних статей, 
включаються в звiт про фiнансовi результати. 
Знецiнення фiнансових активiв 
Непохiднi фiнансовi активи 
Фiнансовий актив, який не є фiнансовим активом, що облiковується за справедливою 
вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, оцiнюється на кожну 
дату звiтностi для виявлення об'єктивних ознак зменшення корисностi. Вважається, 
що зменшення корисностi фiнансового активу має мiсце, якщо iснують об'єктивнi 
ознаки того, що пiсля первiсного визнання активу сталася подiя, пов'язана зi 
збитком, i що ця подiя мала негативний вплив на розрахунковi майбутнi грошовi 
потоки за цим активом, який може бути оцiнений достовiрно. 
Об'єктивною ознакою зменшення корисностi фiнансових активiв може бути невиконання 
або затримка виконання зобов'язань дебiтором, реструктуризацiя заборгованостi 
перед Товариством на умовах, якi Товариство не розглядала б за iнших обставин, 
ознаки можливого банкрутства позичальника чи емiтента, негативнi змiни у 
платоспроможностi позичальникiв або емiтентiв Товариства, економiчнi умови, що 
можуть призвести до дефолту, або зникнення активного ринку для цiнного паперу. 
Крiм того, об'єктивною ознакою зменшення корисностi вартостi iнвестицiї у дольовий 



цiнний папiр є суттєве або тривале зменшення його справедливої вартостi нижче 
вартостi придбання. 
Дебiторська заборгованiсть 
Товариство застосовує спрощений пiдхiд до створення резервiв пiд очiкуванi 
кредитнi збитки, передбачений МСФЗ 9, який дозволяє використання резерву пiд 
очiкуванi збитки за весь строк iнструменту для всiх активiв у категорiях 
дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги, дебiторська 
заборгованiсть за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв та iнша дебiторська 
заборгованiсть, виходячи iз припущення, що дебiторська заборгованiсть не мiстить 
iстотного компоненту фiнансування. Очiкуванi кредитнi збитки визначаються в сумi 
кредитних збиткiв за повний цикл iснування заборгованостi. Для оцiнювання 
очiкуваних кредитних збиткiв Товариство використовує матрицю резервування. 
Для оцiнки збiльшення кредитного ризику (тобто ризику дефолту) за фiнансовими 
iнструментами з моменту його первiсного визнання, Товариство використовує 
прогнознi данi, розглядає об'рунтовану i пiдтверджувану iнформацiю, актуальну i 
доступну без надмiрних зусиль, а також здiйснює аналiз, на iсторичному досвiдi 
Товариства. При цьому застосовується спростовне припущення, що дефолт настає не 
пiзнiше, нiж фiнансовий актив стане простроченим на 90 днiв. 
Фiнансовi зобов'язання  
Кредиторська заборгованiсть визнається як зобов'язання тодi, коли Товариство стає 
стороною договору та, внаслiдок цього, набуває юридичне зобов'язання сплатити 
грошовi кошти. 
Поточнi зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз 
нижченаведених ознак: 
" Керiвництво Товариства сподiвається погасити зобов'язання або зобов'язання 
пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду; 
" Керiвництво Товариства не має безумовного права вiдстрочити погашення 
зобов'язання протягом щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду. 
Поточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям 
визнання зобов'язань.  
Поточнi зобов'язання оцiнюються у подальшому за амортизованою вартiстю.  
Поточну кредиторську заборгованiсть без встановленої ставки вiдсотка Товариство 
оцiнює за сумою первiсного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. 
 
3.7.2. Облiковi полiтики щодо основних засобiв та нематерiальних активiв 
Визнання та оцiнка основних засобiв 
Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з 
метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для 
здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк 
корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких 
бiльше 6000 грн. 
Первiсно Товариство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. У подальшому основнi 
засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та 
будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченої амортизацiї 
на дату переоцiнки виключається з валової балансової вартостi активу та чистої 
суми, перерахованої до переоцiненої суми активу. 
Подальшi витрати. 
Товариство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на 
щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати 
визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об'єкта 
основних засобiв визнаються такi подальшi витрати, якi задовольняють критерiям 
визнання активу. 
Амортизацiя основних засобiв. 
Амортизацiя основних засобiв Товариства нараховується прямолiнiйним методом з 
використанням таких щорiчних норм: 
будiвлi -   20 - 30 рокiв; 
споруди -  15 рокiв; 
машини та обладнання -  5 рокiв; 
транспортнi засоби -  5 рокiв; 
iнструменти, прилади, iнвентар - 4 роки; 
багаторiчнi насадження -  20 рокiв; 
iншi основнi засоби -  13 рокiв; 
Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом термiну їх 
корисного використання. Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для 
використання. Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається 
ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на 
дату, з якої припиняють визнання активу. 
Нематерiальнi активи 
Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої 
накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. 
Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного 



методу з використанням щорiчної норми у вiдповiдностi з нормами податкового 
законодавства України. Нематерiальнi активи, якi виникають у результатi договiрних 
або iнших юридичних прав, амортизуються протягом термiну чинностi цих прав. 
 
Запаси 
Запаси оцiнюються за собiвартiстю придбання. 
Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та 
iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього 
мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан. 
Собiвартiсть одиниць запасiв, якi, як правило, не є взаємозамiнними, та товарiв чи 
послуг, призначених для конкретних проектiв, визначається шляхом використання 
конкретної iдентифiкацiї їх iндивiдуальної собiвартостi. 
Собiвартiсть запасiв, за винятком якi, як правило, не є взаємозамiнними, або 
призначених для конкретних проектiв, слiд визначається за формулою "перше 
надходження - перший видаток" (ФIФО) 
 
 
Сировина i матерiали, товари Витрати, понесенi на доставку сировини i матерiалiв 
до мiсця призначення i приведення у належний стан, збiльшують собiвартiсть таких 
запасiв. 
Готова продукцiя та незавершене виробництво Прямi витрати на матерiали i оплату 
працi, а також частка виробничих накладних витрат, виходячи з нормальної 
виробничої потужностi, але не включаючи витрати на позики. 
 
3.7.3. Облiковi полiтики щодо оренди 
Визначення того, чи є угода орендою, або чи мiстить вона ознаки оренди, 
'рунтується на аналiзi змiсту угоди. Оренда класифiкується як фiнансова, коли за 
умовами оренди орендар приймає на себе всi iстотнi ризики i вигоди, пов'язанi з 
володiнням вiдповiдними активами. Вся iнша оренда класифiкується як операцiйна. 
При цьому на дату початку дiї договору вимагається встановити, чи залежить його 
виконання вiд використання конкретного активу або активiв, i чи переходить право 
користування активом у результатi даної угоди. 
Товариство як орендар 
Акти послуг з операцiйної оренди визнаються як витрата в звiтi про сукупний дохiд  
рiвномiрно протягом усього термiну оренди. 
Товариство в якостi орендодавця 
Договори оренди, за яким у Товариства залишаються практично всi ризики та вигоди 
вiд володiння активом, класифiкуються як операцiйна оренда. Акти послуг з оренди 
визнаються у складi iнших операцiйних доходiв на рiвномiрнiй основi протягом 
термiну дiї договору 
 
3.7.4. Облiковi полiтики щодо iнших активiв та зобов'язань  
Виплати працiвникам 
Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як 
зобов'язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає 
очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як 
забезпечення вiдпусток - пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi 
права на майбутнi виплати вiдпускних. 
Соцiальнi зобов'язання 
Вiдповiдно до українського законодавства, Товариство нараховує внески на фонд  
заробiтної плати працiвникiв до Фонду соцiального страхування. Поточнi внески 
розраховуються як процентнi нарахування на фонд заробiтної плати, такi витрати 
вiдображаються у перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги, що надають їм 
право на одержання внескiв, та  зароблена вiдповiдна заробiтна платня. 
 
3.7.5. Основнi припущення, оцiнки та судження 
При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство здiйснює оцiнки та припущення, якi 
мають вплив на елементи фiнансової звiтностi, 'рунтуючись на МСФЗ, МСБО та 
тлумаченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. 
Оцiнки та судження базуються на попередньому досвiдi та iнших факторах, що за 
iснуючих обставин вважаються об'рунтованими i за результатами яких приймаються 
судження щодо балансової вартостi активiв та зобов'язань. Хоча цi розрахунки 
базуються на наявнiй у керiвництва Товариства iнформацiї про поточнi подiї, 
фактичнi результати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв. Областi, де 
такi судження є особливо важливими, областi, що характеризуються високим рiвнем 
складностi, та областi, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для 
пiдготовки фiнансової звiтностi за МСФЗ, наведенi нижче. 
  
4. Розкриття iнформацiї, що пiдтверджує статтi поданi у фiнансових звiтах. 
Основнi засоби: 



Групи основних засобiв Залишок на 01.01.2019 року Залишок на 31.12.2019 року
 Залишок на 01.01.2020 року Залишок на 31.12.2020 року 
 Первiсна знос Первiсна знос Первiсна знос Первiсна Знос 
Будинки, споруди та передавальнi пристрої 63 747 12 174 73 341 16 
277 73 341 16 277 74 161 20 316 
Машини та обладнання 12 846 9 620 32 688 9 444 32 688 9 444 36 
173 10 728 
Транспортнi засоби 1 952 1 534 5 247 1 474 5 247 1 474 5 335 1 994 
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 212 212 230 193 230 193 253
 200 
Багаторiчнi насадження 33 251 6 686 50 060 8 173 50 060 8 173 63 
574 10 448 
Iншi основнi засоби 35 35 48 30 48 30 48 35 
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 301 301 418 418 418 418 729
 729 
Протягом 2020 року Товариством придбано та введено в експлуатацiю основних засобiв 
на загальну вартiсть 18 251 тис. грн., а саме: будинки, споруди та передавальнi 
пристрої - 820 тис. грн., машини та обладнання - 3 486 тис. грн..; транспортнi 
засоби - 88 тис. грн.; iнструменти, прилади, iнвентар - 27 тис. грн.; багаторiчнi 
насадження - 13 514 тис. грн.; iншi основнi засоби - 0 тис. грн.; малоцiннi 
необоротнi матерiальнi активи - 315 тис. грн, а в 2019 роцi Товариством придбано 
та введено в експлуатацiю основних засобiв на загальну вартiсть 53 132 тис. грн., 
а саме: будинки, споруди та передавальнi пристрої - 9 109 тис. грн., машини та 
обладнання - 23 563 тис. грн..; транспортнi засоби - 3 456 тис. грн.; iнструменти, 
прилади, iнвентар - 39 тис. грн.; багаторiчнi насадження - 16 809 тис. грн.; iншi 
основнi засоби - 17 тис. грн.; малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 139 тис.  
  
Товарно-матерiальнi запаси. 
Станом на 31 грудня товарно-матерiальнi запаси були такими: 
В тисячах гривень 2020 рiк 2019 рiк 
Виробничi запаси 1 182 1 358 
Незавершене виробництво 24 816 21 959 
 Готова продукцiя 7 761 8 475 
 Товари 9 43 
Усього 33 768 31 835 
 
Дебiторська заборгованiсть  
Станом на 31 грудня 2020 року дебiторська заборгованiсть з основного виду 
дiяльностi та iнша дебiторська заборгованiсть були такими: 
В тисячах гривень 31 грудня 2020 року 31 грудня 2019 року 
Дебiторська заборгованiсть з основної дiяльностi 8 999 36 181 
Дебiторська заборгованiсть з основної дiяльностi - чиста вартiсть   
Передплата постачальникам 273 2 284 
За розрахунками з бюджетом   
Iнша дебiторська заборгованiсть 181 165 
 
Передплати включають аванси за товар, транспортнi та iншi послуги. 
 
Резерву на знецiнення дебiторської заборгованостi з основної дiяльностi та iншої 
дебiторської заборгованостi не формувалися. 
 
Грошовi кошти та їх еквiваленти. 
Станом на 31 грудня грошовi кошти та їх еквiваленти були такими: 
В тисячах гривень 2020 рiк 2019 рiк 
Залишки на банкiвських рахунках:   
- деномiнованi в гривнях 7 32 
- деномiнованi в iноземнiй валютi   
Залишки в касi:   
- деномiнованi в гривнях   
Грошовi кошти, використання яких обмежено   
Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 7 32 
Залишки на банкiвських рахунках не простроченi та не знецiненi. 
 
Кредиторська заборгованiсть з основної дiяльностi та iнша кредиторська 
заборгованiсть 
В тисячах гривень 2020 рiк 2019 рiк 
Кредиторська заборгованiсть з основної дiяльностi 37 292 
Заробiтна плата до виплати 1 025 935 
Аванси, отриманi вiд покупцiв   
Заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 2 649 1 848 
Заборгованiсть за розрахунками зi страхування 341 262 



Резерв по невикористаних вiдпустках та винагородах 11 23 
Короткостроковi кредити банкiв   
Iнша кредиторська заборгованiсть 107 119 125 276 
Усього кредиторської заборгованостi   
 
Довгостроковi бiологiчнi активи   
Станом на 31 грудня 2020 та 31 грудня 2019 року довгостроковi бiологiчнi активи 
складалися з таких компонентiв: 
В тисячах гривень Багаторiчнi насадження Всього 
Чиста балансова вартiсть на 01 сiчня 2020 року 35 880 35 880 
Первiсна вартiсть 35 880 35 880 
Накопичений знос    
Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2020 року 39 536 39 536 
Надходження 3 656 3 656 
Вибуття   
- первiсна вартiсть 3 656 3 656 
- знос   
Нарахування амортизацiї   
Чиста балансова вартiсть на 01 сiчня 2019 року 31 689 31 689 
Первiсна вартiсть 31 689 31 689 
Накопичений знос    
Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2019 року 35 880 35 880 
 
Власний капiтал 
Власний капiтал станом на 31.12.2020 р. складає 95 668 тис. гри, у тому числi: 
-  Статутний капiтал 129 тис. грн (129 280,00 грн, розподiллено на 517 120 
штук 
простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25грн за акцiю, форма випуску акцiй 
- без документарна). 
-  Резервний капiтал 19 тис. грн. 
- Нерозподiлений прибуток 95 520 тис. грн. 
За звiтний перiод вiдбулось збiльшення власного капiталу на 3 785 тис. грн в 
порiвняннi з його розмiром на початок звiтного перiоду (91 883 тис. грн). 
Розмiр "Резервного капiталу" у складi "Власного капiталу" в звiтному перiодi не 
змiнювався та складає 19 тис. грн. 
Доходи 
Загальна сума доходу за 2020 рiк складає 71 978 тис. грн, а у 2019 роцi 86 955 
тис. грн, у тому числi: 
В тисячах гривень 2020 рiк 2019 рiк 
чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 71 
154 86 955 
iншi операцiйнi доходи 813 2 174 
iншi доходи 11 153 
Усього 71 978 89 282 
 
Витрати 
Загальна сума витрат за пiдсумками 2020 року складає 68 299 тис. грн, а за 
пiдсумками 2019 року витрати складали 67 498 тис. грн., у тому числi: 
В тисячах гривень 2020 рiк 2019 рiк 
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 56 365 60 
072 
Адмiнiстративнi витрати 6 549 5 140 
Виграти на збут 1 188 863 
Фiнансовi витрати 492 135 
Iншi операцiйнi витрати 2 636 813 
Iншi витрати 1 069 475 
Усього 68 299 67 498 
 
5. Операцiї з пов'язаними сторонами. 
 
Пов'язанi сторони, з якими Товариство проводило операцiї протягом 2020 року 
 
-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БАЯДЕРА ЛОГIСТИК", код ЄДРПОУ 35871504, 
Украi?на; 
-Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "МИКОЛАI?ВСЬКИИ? КОНЬЯЧНИИ? ЗАВОД", 
(Украi?на; код ЄДРПОУ 37969530) 
- Дочiрнє пiдприємство "Агро-Коблево", (Украi?на; код ЄДРПОУ 32056819) 
- Акцiонерне товариство "Коблево", (Украi?на; код ЄДРПОУ 00413966) 
  



Пов'язанi сторони можуть проводити операцiї на умовах та в обсягах, що 
вiдрiзняються вiд тих, на яких були б проведенi операцiї мiж непов'язаними 
сторонами. 
 
Нижче описано суми операцiй мiж тими пов'язаними сторонами, з якими Товариство 
здiйснювало операцiї або має залишки за станом на 31 грудня 2020 року: 
 
В тисячах гривень 2020 рiк 2019 рiк 
Дебiторська заборгованiсть з основної дiяльностi та iнша дебiторська 
заборгованiсть 7 732 35 116 
Iнша кредиторська заборгованiсть 106 873 124 772 
 
Статтi доходiв та витрат по операцiям з пов'язаними сторонами за рiк були 
наступними: 
 
В тисячах гривень, з ПДВ 2020 рiк 2019 рiк 
Реалiзацiя сировини, матерiалiв та продукцiї сiльськогосподарського виробництва
 48 132 97 561 
Надання послуг 7 845 5 082 
Придбання матерiалiв 196 186 
Придбання послуг 68 72 
Придбання основних засобiв 189 70 
 
Виручка, дебiторська заборгованiсть з основної дiяльностi та iнша дебiторська 
заборгованiсть 
Основну суму виручки вiд реалiзацiї пов'язаним сторонам становить виручка вiд 
реалiзацiї сировини та матерiалiв. 
Залишки дебiторської заборгованостi пов'язаних сторiн за станом на 31 грудня 2020 
року не забезпеченi заставою, а розрахунок по ним здiйснюється грошовими коштами. 
Товариство не створило резерв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi 
пов'язаних сторiн станом на 31 грудня 2020 року. 
 
Закупiвлi, кредиторська заборгованiсть з основної дiяльностi та iнша кредиторська 
заборгованiсть 
Закупiвлi та кредиторська заборгованiсть з основної дiяльностi та iнша 
кредиторська заборгованiсть станом на 31 грудня 2020 року складається iз сум, що 
пiдлягають сплатi пов'язаним сторонам за постачання сировини та матерiалiв. 
Вiдсотки на кредиторську заборгованiсть не нараховуються, вона пiдлягає погашенню 
в ходi нормальної дiяльностi. 
 
Винагорода основного керiвного персоналу 
 
До складу основного управлiнського персоналу на кiнець 2020 р. входять керiвники 
вищої ланки. Загальна сума винагороди керiвнику була включена в адмiнiстративнi 
витрати i склала:  
В тисячах гривень 2020 рiк 2019 рiк 
Короткостроковi винагороди 283 251 
Винагороди по закiнченню трудової дiяльностi   
 
6. Фiнансова оренда 
На кiнець звiтного перiоду заборгованiсть складає 1 850 тис. грн. з неї: 
Довгострокова частина -  629 тис. грн. 
Контрагент Договiр  Сума грн. 
АТ "Кредобанк" Л501/1119 вiд 04.11.2019р. 413 986,86 
ТОВ "УЛФ-ФIНАНС" 5402/11/19-Г вiд 08.11.2019р. 46 425,65 
ТОВ "УЛФ-ФIНАНС" 5403/11/19-Г вiд 08.11.2019р. 46 425,65 
АТ "ТАСКОМБАНК" 5404/11/19-Г вiд 08.11.2019р. 122 173,80 
 
Короткострокова частина - 1 221 тис. грн. 
Контрагент Договiр  Сума грн. 
АТ "Кредобанк" Л501/1119 вiд 04.11.2019р. 671 702,93 
ТОВ "УЛФ-ФIНАНС" 5402/11/19-Г вiд 08.11.2019р. 109 473,62 
ТОВ "УЛФ-ФIНАНС" 5403/11/19-Г вiд 08.11.2019р. 109 473,62 
АТ "ТАСКОМБАНК" 5404/11/19-Г вiд 08.11.2019р. 303 703,85 
 
Фiнансова оренда, у вiдповiдностi до якої до Товариства переходять практично всi 
ризики та вигоди, пов'язанi з правом власностi на об'єкт лiзингу, капiталiзуються 
на початку термiну оренди за справедливою вартiстю орендованого майна, або, якщо 
цей показник нижчий, за поточною мiнiмальних лiзингових платежiв. Оренднi платежi 
розподiляються мiж фiнансовими витратами та зменшенням зобов'язання з оренди таким 
чином, щоб отримати постiйну ставку вiдсотка на залишок зобов'язань. Фiнансовi 



витрати вiдображаються у звiтi про сукупний дохiд. Амортизацiйна полiтика для 
орендованих активiв, що амортизуються, вiдповiдає полiтицi амортизацiї активiв, що 
перебувають у власностi. Якщо немає об'рунтованої впевненостi в тому, що 
Товариство отримає право власностi наприкiнцi строку оренди, актив повнiстю 
амортизується протягом коротшого зi строкiв: строку оренди або строку його 
корисного використання. 
 
7. Умовнi та iншi зобов'язання та операцiйнi ризики 
 
Корпоративне управлiння 
Корпоративне управлiння вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi 
товариства" та Статуту Товариства. 
Управлiння фiнансовими ризиками 
 
В ходi своєї дiяльностi Товариство пiддається цiлому ряду фiнансових ризикiв, 
серед яких ринковий ризик (у тому числi цiновий ризик, ризик грошових потокiв), 
кредитний ризик i ризик лiквiдностi. 
 
Кредитний ризик.  
Товариство не схильне до кредитного ризику, який є ризиком того, що одна iз сторiн 
операцiї з фiнансовим iнструментом спричинить понесення фiнансових збиткiв iншою 
стороною внаслiдок невиконання зобов'язання за договором.  
 
Ризик процентної ставки.  
Оскiльки у Товариства немає значних процентних активiв, доходи i грошовi потоки 
вiд основної дiяльностi, в основному, не залежать вiд змiн ринкових процентних 
ставок.  
 
Iнший цiновий ризик.  
Рiвень ризику змiни цiн на товари, якому пiддається Товариство, зумовлений 
загальними умовами, якi iснують в економiцi України. Для управлiння цим ризиком 
Товариство укладає договори на постачання продукцiї зi спецiальними умовами 
фiксованої цiни. 
 
Ризик лiквiдностi.  
Обачнiсть при управлiннi ризиком лiквiдностi передбачає наявнiсть достатньої суми 
грошових коштiв i фiнансових ресурсiв для виконання зобов'язань при настаннi 
строку їх погашення. Керiвництво вiдстежує рiвень лiквiдностi щодня. Для цього 
використовуються ключовi показники дiяльностi, такi як коефiцiєнт погашення 
дебiторської заборгованостi, що дозволяє домогтися активного монiторингу цiльового 
рiвня лiквiдностi керiвництвом. Для управлiння одночасно ризиком лiквiдностi та 
кредитним ризиком широко використовується практика передоплати. 
 
Значнi правочини 
Протягом 2020 року Товариством укладались значнi правочини. попереднє схвалення 
яких вирiшено загальними зборами акцiонерiв (протокол вiд 25.04.2019 p.). 
Виходячи з цього, керiвництво впевнено, що фiнансовий стан Товариства можна 
признати як стiйкий. На цьому принципi основана пiдготовка фiнансового звiту. Мiж 
датою складання та затвердження фiнансової звiтностi жодних подiй, якi б могли 
вплинути на показники фiнансової звiтностi та економiчнi рiшення користувачiв, не 
вiдбувалося. 
 
8. Подiї пiсля Балансу 
Мiж датою складання та затвердження фiнансової звiтностi жодних подiй, якi б могли 
вплинути на показники фiнансової звiтностi та економiчнi рiшення користувачiв, не 
вiдбувалося. 
Товариство розглядає поширення у 2021 роцi пандемiї COVID-19 як подiю, що не 
вимагає коригування, тому що розмiр впливу подiї на майбутнi перiоди визначити 
неможливо. 
Урядом України та органами мiсцевого самоврядування для убезпечення громадян вiд 
поширення хвороби вживаються заходи щодо запобiгання виникнення та поширення 
коронавiрусної хвороби.  
Управлiнським персоналом розглядався вплив суджень щодо облiкових оцiнок, зокрема 
впливу пандемiї COVID-19 та запровадження карантинних та обмежувальних заходiв на 
невизначенiсть оцiнки та розкриття у фiнансовiй звiтностi iнформацiї, пов'язаної з 
вiдповiдними облiковими оцiнками. 
 
 
Генеральний директор      _______________________  О.М. Смирнов 
 
Головний бухгалтер  ______________________ Є.М. Денисюк 
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XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за 
результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською 

фірмою) 
 

1 
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - 
фізичної особи - підприємця) 

ТОВ "МІЖНАРОДНИЙ 
ФІНАНСОВИЙ АУДИТ" 

2 

Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 
(1 - аудитори, 2 - суб'єкти аудиторської діяльності, 3 - суб'єкти 
аудиторської діяльності, які мають право проводити 
обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 - суб'єкти 
аудиторської діяльності, які мають право проводити 
обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що 
становлять суспільний інтерес. 

3 

3 
Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер 
облікової картки* платника податків - фізичної особи) 

37024556 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 
03179 м. Київ, вул. Академіка 
Єфремова, 9 кв. 5 

5 
Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі 
аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 

4352 

6 
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи 
контролю якості аудиторських послуг (за наявності) 

362/4 
26.06.2018 

7 Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності 01.01.2020 - 31.12.2020 

8 
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 
03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки) 

01 

9 Пояснювальний параграф (у разі наявності) Пояснювальний параграф відсутній. 

10 Номер та дата договору на проведення аудиту 
01/107 
30.11.2020 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту 30.11.2020 - 01.04.2021 

12 Дата аудиторського висновку 01.04.2021 

13 Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 50400.00 

14 Текст аудиторського звіту 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 "МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ" 
 
 
 
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
щодо річної фінансової звітності 
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станом на 31.12.2020 року 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
01 квітня 2021 р.                                                                               
м. Київ 
  
 
  ТОВ "МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ" 
 
ЄДРПОУ 37024556; САД №4352 ІПН 370245526570 
03179 м. Київ, вул. Академіка Єфремова, 9 кв. 5 
тел: + 38 (044) 344 02 38; + 38 (067) 213 13 84 
e-mail: mfa@art-audit.net  
сайт: art-audit.net 
 
 
 
 
 
 
 
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
щодо аудиту річної фінансової звітності 
Акціонерного товариства "РАДСАД" 
 
Керівництву АТ "РАДСАД" 
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку  
 
I. Звіт з аудиту фінансової звітності 
Думка  
Ми провели аудит фінансової звітності АТ "РАДСАД", (надалі  за текстом  
"Товариство"), що складається з: Балансу (Звіту про фінансовий стан)  на 31 
грудня 2020 р.,  Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), 
Звіту про власний капітал, Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) та 
приміток до фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2020р., включаючи 
виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення. 
На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх 
суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2020 р., та його 
фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, 
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). 
 
Основа для думки  
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу 
відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі Відповідальність 
аудитора за аудит фінансової звітності нашого звіту. Ми є незалежними по 
відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з 
Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними 
вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також 
виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми 
вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для 
використання їх як основи для нашої думки. 
 
Ключові питання аудиту 
Ключові питання аудиту - це питання, що, на наше професійне судження, були 
значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці 
питання розглядались в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та 
враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої 
думки щодо цих питань.  
 
Операції з пов'язаними сторонами 
Ключове питання аудиту Вирішення ключового питання під час аудиту 
Операції з пов'язаними сторонами ми визначаєм ключовим питанням аудиту у зв'язку 
зі значними обсягами операцій, в тому числі з реалізації готової продукції
 Нами проведені нижчеперелічені аудиторські процедури перевірки операцій із 
пов'язаними сторонами: 
- аналіз первинних документів, договорів, та даних бухгалтерського обліку, 
- заходи системи внутрішнього контролю при операціях з пов'язаними особами, 
- направлення запитів до пов'язаних сторін, щодо підтвердження обсягів 
операцій їх умов та залишків, 
- обговорення з управлінськім персоналом питань ціноутворення та інших умов 
при здійсненні операцій з пов'язаними сторонами, 



- отримання запевнень управлінського персоналу щодо розкриття інформації по 
операціям із пов'язаними сторонами та перевірка отриманої інформації, 
- направлення запитів щодо підтвердження заборгованості третім сторонам 
пов'язаним особам. 
Ми отримали прийнятні аудиторські докази у достатньому обсязі належного 
виявлення та відображення в бухгалтерському обліку операцій із пов'язаними 
сторонами. 
Довгострокові зобов'язання 
Ключове питання аудиту Вирішення ключового питання під час аудиту 
Визнання, оцінка і облік довгострокових зобов'язань.  
Ми визначили це питання як ключове у зв'язку з суттєвістю залишків за статтею 
"Інші довгострокові зобов'язання" та суб'єктивністю суджень керівництва, щодо 
визнання та оцінки зобов'язань за операціями фінансової допомоги. 
 
 Інформація щодо довгострокових фінансових зобов'язань Товариства наведено 
у примітці   "Фінансові зобов'язання" 
Опис аудиторських процедур, що виконувались: 
- вивчення та аналіз облікових політик та оцінок довгострокових фінансових 
зобов'язань на їх відповідність МСФЗ 9 "Фінансові інструменти", 
- перевірка прийнятої  класифікації  інших довгострокових зобов'язань, 
- оцінка та аналіз основних суджень, управлінського персоналу  щодо обліку 
фінансової допомоги,  
- вивчення та аналіз договорів фінансової допомоги. 
 
Інша інформація  
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію. Інша 
інформація складається зі Звіту про корпоративне управління Товариства станом на 
31 грудня 2020 року, складеного у відповідності до вимог ст. 40, ст.40-1 Закону 
України  "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 №3480-IV та 
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого 
рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 №2826, та Звіту про управління за 2020 рік, але 
не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї.  
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не 
робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.  
У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є 
ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва 
невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими 
знаннями, отриманими під час аудиту. Якщо на основі проведеної нами роботи ми 
доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми 
зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно 
було б включити до нашого звіту. 
 
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 
повноваженнями,  за фінансову звітність. 
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання 
фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього 
контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб 
забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень 
внаслідок шахрайства або помилки. 
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність 
за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній 
основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності 
діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи 
для бухгалтерського обліку, окрім випадків, коли управлінський персонал або 
планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних 
альтернатив цьому. 
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за 
процесом фінансового звітування Товариства. 
 
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в 
цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та 
випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим 
рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, 
завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути 
результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в 
сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні 
рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. 
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження 
та професійний скептицизм протягом всього завдання з аудиту.  Окрім того, ми: 
" ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової 



звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські 
процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є 
достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик 
не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для 
викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, 
підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами 
внутрішнього контролю; 
" отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, 
для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для 
висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; 
" оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість 
облікових оцінок і відповідного розкриття інформації, зроблених управлінським 
персоналом; 
" доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку 
та, на основі отриманих аудиторських доказів, доходимо висновку, чи існує 
суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів 
можливість Товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо 
висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути 
увагу в своєму звіті аудитора до відповідного розкриття інформації у фінансовій 
звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою 
думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати 
нашого звіту аудитора. Тим не менш, майбутні події або умови можуть примусити 
Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі. 
" оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно 
з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та 
події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного 
подання. 
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про 
запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, 
виявлені під час аудиту, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів 
внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. 
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 
виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі 
стосунки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що 
впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних 
застережних заходів. 
З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено 
найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час 
аудиту фінансової звітності поточного періоду. Ми описуємо суттєві питання в 
своєму звіті  аудитора окрім випадків, коли законодавчим чи регуляторним актом 
заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових 
обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, 
оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його 
корисність для інтересів громадськості. 
 
       ІІ "Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів" 
 
В даному розділі нами будуть розкриті питання, які не розкриті в фінансовій 
звітності, а також питання, що потребують розкриття у відповідності до вимог 
ст.40-1 Закону України  "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 
№3480-IV, а саме: 
Ми перевірили п. п. 1-4 розділу "Звіт про корпоративне управління" станом на 
"31" грудня 2020 р." Товариства: 
" посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується 
Товариство; 
" пояснення Товариства, від яких частин кодексу корпоративного управління 
він відхиляється і причини таких відхилень; 
" інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та 
загальний опис прийнятих на зборах рішень; 
" персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу 
Товариства, їхніх комітетів, інформацію про проведені засідання та загальний 
опис прийнятих на них рішень. 
 
Ми також перевірили інформацію зазначену в п.п. 5-9 розділу "Звіт про 
корпоративне управління" Товариства, щодо яких висловлюємо свою думку : 
" опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 
ризиками; 
" перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета 
акцій емітента; 
" інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 



(учасників) на загальних зборах емітента; 
" порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; 
" повноваження посадових осіб Товариства. 
На нашу думку інформація, що викладена в  пунктах 5-9 розділу "Звіт про 
корпоративне управління" Товариства розкрито у достатньому обсязі та відповідає 
фінансовій звітності та застосовним нормативно правовим вимогам. 
 
Ключовим партнером із завдання, результатом якого є цей звіт незалежного 
аудитора, є Арцев Мирослав Юхимович (номер в реєстрі аудиторів 100206). 
 
Директор             Арцев М. Ю. 
 
м. Київ, вул. Академіка Єфремова, 9 кв. 5  
 
01 квітня  2021 року 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

XVI. Твердження щодо річної інформації 

Наскільки відомо особам, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, річна 
фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із 
Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне 
подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які 
перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва 
включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан 
емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності, разом з описом 
основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. 



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

Дата 
виникнення 

події 

Дата оприлюднення 
Повідомлення 

(Повідомлення про 
інформацію) у 

загальнодоступній 
інформаційній базі даних 

Національної комісії з 
цінних паперів та фондового 

ринку або через особу, яка 
провадить діяльність з 

оприлюднення регульованої 
інформації від імені 

учасників фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

16.04.2020 05.03.2020 Відомості про проведення загальних зборів                                  

16.04.2020 08.04.2020 Відомості про проведення загальних зборів                                                                                                                                         

13.08.2020 07.07.2020 Відомості про проведення загальних зборів                                                                                                                   

07.09.2020 07.09.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                              

 
 


