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 Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до 
Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії. 
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Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2011 рік 

 
1. Загальні відомості 

 
1.1. Повне найменування емітента 
 Приватне акцiонерне товариство "Хiмексi" 
1.2. Організаційно-правова форма емітента 
 Акціонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 
 23737832 
1.4. Місцезнаходження емітента 
 01042, м.Київ, вул. Чеська, будинок 1/22 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 
 0444971640, 0444971688 
1.6. Електронна поштова адреса емітента  
 info@himexi.com.ua  
 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії  
 (дата) 
2.2. Річна інформація опублікована у    

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 
2.3. Річна інформація розміщена на власній 
сторінці  в мережі Інтернет  
 (адреса сторінки)  (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 
1. Основні відомості про емітента:  
    а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X 
    б) інформація про державну реєстрацію емітента X 
    в) банки, що обслуговують емітента X 
    г) основні види діяльності X 
    ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
    д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств  
    е) інформація про рейтингове агентство  
    є) інформація про органи управління емітента  
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 
(розміру часток, паїв) X 
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X 
4. Інформація про посадових осіб емітента:  
    а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 
    б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 
6. Інформація про загальні збори акціонерів X 
7. Інформація про дивіденди  
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 
9. Відомості про цінні папери емітента:  
    а) інформація про випуски акцій емітента X 
    б) інформація про облігації емітента  
    в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
    г) інформація про похідні цінні папери  
    ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
    д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів  
10. Опис бізнесу X 
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
    а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 
    б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 
    в) інформація про зобов'язання емітента X 
    г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
    ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції  
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних 
паперів  
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 
що виникала протягом звітного періоду  
14. Інформація про стан корпоративного управління X 
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
    а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
    б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 
протягом звітного періоду  
    в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
    г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами  



іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду 
    ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
20. Основні відомості про ФОН  
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
24. Правила ФОН  
25. Річна фінансова звітність X 
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році 
(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації 
до Комісії) X 
27. Аудиторський висновок X 
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (у разі наявності)  
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва)  
30. Примітки: 
Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня, в зв'язку з тим, 
що товариство не одержувало лiцензiй. 
Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств не надаються, тому 
що Товариство не належить до об'єднань пiдприємств. 
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариство не проводило 
рейтингової оцiнки. 
Iнформацiя про органи управлiння емiтента не надається, тому що вiдповiдно до вимог 
Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв акцiонернi товариства не 
заповнюють iнформацiю про органи управлiння. 
Iнформацiя про дивiденди не надається, тому що у звiтному та попередньому перiодах 
дивiденди не нараховувались i не виплачувались. 
Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що Товариство не здiйснювало випуск 
облiгацiй. 
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Товариство не 
здiйснювало випуск iнших цiнних паперiв. 
Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не 
здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. 
Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що 
Товариство не викупало власних акцiй в звiтному перiодi. 
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про 
собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не належить до 
емiтентiв, якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна 
промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за 
класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 
Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв не 
надається, тому що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв. 
Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери не надаються, 



тому що така iнформацiя не виникала протягом звiтного перiоду, та тому що у звiтному 
перiодi приватнi акцiонернi товариства не розкривали особливу iнформацiю. 
Iнформацiя, зазначена в пунктах 15-24, не надається, тому що Товариство не здiйснювало 
випуск iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН. 
Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку 
Товариством не складалась. 
Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що Товариство не здiйснювало випуск 
цiльових облiгацiй. 
 



3. Основні відомості про емітента 
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 
3.1.1. Повне найменування 
 Приватне акцiонерне товариство "Хiмексi" 
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) 
 ПрАТ "Хiмексi" 
3.1.3. Організаційно-правова форма 
 Акціонерне товариство 
3.1.4. Поштовий індекс 
 01042 
3.1.5. Область, район 
 м.Київ 
3.1.6. Населений пункт 
 м.Київ 
3.1.7. Вулиця, будинок 
 вул. Чеська, будинок 1/22 
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 
3.2.1. Серія і номер свідоцтва 
 А01 №769313 
3.2.2. Дата державної реєстрації 
 13.11.1995 
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво 
 Печерська районна в м. Києвi державна адмiнiстрацiя 
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 
 20 000 
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 
 20 000 
3.3. Банки, що обслуговують емітента 
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті 
 АТ "Укрексiмбанк" 
3.3.2. МФО банку 
 322313 
3.3.3. Поточний рахунок 
 2600601285149 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті 
  
3.3.5. МФО банку 
  
3.3.6. Поточний рахунок 
  
3.4. Основні види діяльності 
 25.21.0 - Виробництво плит, штаби, труб та профiлiв з пластмас 
 51.55.0 - Оптова торгiвля хiмiчними продуктами 
 52.46.0 - Роздрiбна торгiвля залiзничними виробами, фарбами та склом 

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

Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

Код за ЄДРПОУ 
засновника Місцезнаходження Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 



учасника та/або учасника належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної 
кількості) 

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування 
органу, який видав паспорт 

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної 
кількості) 

Терещенко Лариса 
Геннадiївна     50 

Жидков Олександр 
Борисович     50 

Усього 100 
 

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 47 ,  
середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 0                   
чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)(осiб) -0                
Фонд оплати працi - 1 505 601,31 грн.  
Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно 
попереднього року -  збiльшення на  198 987,78 грн.  
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв 
операцiйним потребам емiтента, - участь у семiнарах, конференцiях. Постiйно проводяться 
семiнарнi заняття, тестування з питань експлуатацiї обладнання, технiки безпеки та охорони 
працi. Також проводяться перевiрки на вiдповiднiсть iнженерно-технiчного персоналу. 
 

6. Інформація про посадових осіб емітента 
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
6.1.1. Посада 
 Директор 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Терещенко Лариса Геннадiївна 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
     
6.1.4. Рік народження 
 1963 
6.1.5. Освіта 
 Вища, КДУ iм..Т.Г. Шевченко, математик 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 21 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Спiльне Українсько-росiйське пiдприємство ТОВ "ГЕЛЛА" - директор. 
6.1.8. Опис 
 ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння 
його поточною дiяльнiстю, є пiдзвiтним Загальним зборам та органiзовує виконання їх рiшень. 
До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом 
поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї 



Загальних зборiв. 
Права та обов'язки Директора визначаються чинним законодавством України, Статутом, 
Положенням про Директора Товариства, а також трудовим контрактом, що укладається з ним. 
До компетенцiї Директора належать всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi 
до виключної компетенцiї Загальних зборiв, зокрема: 
1) розробка та подання на затвердження Загальних зборiв проектiв: 
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства; 
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, 
квартал, мiсяць тощо; 
в) iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх 
реалiзацiї; 
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань 
Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; 
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи; 
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi 
Товариства, складання та подання на розгляд та затвердження Загальними зборами рiчних звiтiв 
Товариства; 
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних 
документiв Товариства, що регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть; 
6) прийняття рiшень про вчинення Товариством правочинiв у межах, встановлених чинним 
законодавством України та Статутом, а також забезпечення усiх умов, необхiдних для 
дотримання вимог чинного законодавства України та внутрiшнiх нормативних документiв 
Товариства при прийняттi Загальними зборами рiшень про вчинення Товариством значних 
правочинiв та правочинiв iз заiнтересованiстю; 
7) розробка та затвердження органiзацiйної структури, штатного розкладу Товариства, 
посадових iнструкцiй та посадових окладiв (у межах затверджених бюджетiв Товариства) його 
працiвникiв (окрiм працiвникiв, розмiр та умови винагороди яких визначаються загальними 
зборами); призначення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства; 
8) пiдбiр працiвникiв Товариства та укладення з ними трудових договорiв (окрiм працiвникiв, 
пiдписання трудових договiр з якими чинним законодавством України та Статутом здiйснюють 
iншi особи); 
9) укладення (у порядку та межах, визначених чинним законодавством України, Статутом та 
iншими внутрiшнiми нормативними документами Товариства) договорiв Товариства та 
органiзацiя їх виконання; укладення (за погодженням iз загальними зборами) та виконання 
колективного договору Товариства; 
10) представлення iнтересiв Товариства у судових органах та органах державної влади та 
управлiння; подання вiд iменi Товариства позовiв, скарг, заяв, клопотань тощо; 
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у 
випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та Статутом; 
12) скликання та органiзацiя проведення Загальних зборiв у порядку, визначеному чинним   
законодавством України, Статутом та Положенням про Загальнi збори акцiонерiв Товариства; 
13) виконання iнших повноважень, що передбаченi чинним законодавством України, Статутом 
та внутрiшнiми положеннями Товариства. 
Змiна компетенцiї Директора вiдбувається шляхом внесення вiдповiдних змiн та доповнень до 
Статуту. 
Директор, в межах своєї компетенцiї, має право: 
1) розпоряджатися коштами та майном Товариства; 
2) без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї; 
3) пiдписувати довiреностi, векселi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення 
про укладення (видачу) яких прийнято органом Товариства в межах його компетенцiї та у 
порядку, встановленому Статутом; 



4) вiдкривати рахунки у банкiвських установах; 
5) пiдписувати звiтну, фiнансову, банкiвську та iншу документацiю; 
6) наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати 
стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв 
Товариства; 
7) в межах власної компетенцiї видавати накази та розпорядження, обов'язковi для виконання 
всiма працiвниками Товариства; 
8) пiдписувати колективний договiр, змiни та доповнення до нього; 
9) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, 
згiдно з чинним законодавством України та внутрiшнiми документами Товариства. 
Директор має право першого пiдпису фiнансових документiв, яке застосовується ними з 
урахуванням вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства.  
 Директор самостiйно приймає рiшення в межах його компетенцiї шляхом видання наказiв, 
розпоряджень та iнших актiв або шляхом укладення (пiдписання) договорiв, iнших правочинiв 
та вчинення iнших дiй вiд iменi Товариства 
Директор має право призначати заступника(iв) Директора. Розподiл обов'язкiв мiж Директором 
та його заступником(ами) здiйснюється згiдно з вiдповiдним наказом Директора. Заступник(и) 
Директора в межах своєї компетенцiї мають право без довiреностi представляти iнтереси 
Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, крiм випадкiв, передбачених чинним 
законодавством України та Статутом. 
У разi тимчасової вiдсутностi через вiдрядження, вiдпустку, тимчасову непрацездатнiсть тощо 
Директор видає наказ, у якому визначає особу (осiб) з числа своїх заступникiв, якiй вiн 
тимчасово передає власнi повноваження, та обсяг повноважень, що передаються.  
Директор на вимогу акцiонерiв, органiв та посадових осiб Товариства зобов'язаний надати 
можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених 
чинним законодавством України, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. 
Директор несе повну вiдповiдальнiсть перед Товариством та його акцiонерами за результати 
його дiяльностi, в тому числi за збитки, заподiянi Товариству його дiями. Заступник(и) 
Директора несе(уть) вiдповiдальнiсть перед Товариством та його акцiонерами за стан роботи у 
вiдповiдних напрямках дiяльностi Товариства згiдно розподiлу обов'язкiв. 
Зовнiшньоекономiчнi угоди, укладенi Товариством, пiдписуються Директором Товариства або 
уповноваженою ним особою за довiренiстю. 
Векселi, iншi грошовi зобов'язання Товариства пiдписуються Директором Товариства, або 
одним з його заступникiв, або особою, уповноваженою Директором за довiренiстю, та головним 
бухгалтером Товариства. 
Розмiр виплаченої винагороди - 73 375,39 грн, у натуральнiй формi  винагорода не 
виплачувалась. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. 
Стаж керiвної роботи - 21 рiк. Перелiк попереднiх посад -  iнженер-математик, iнженер-
програмист, головний бухгалтер, заступник директора з фiнансiв, директор. Посади на будь-
яких iнших пiдприємствах не обiймає. 
 
6.1.1. Посада 
 Головний бухгалтер 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Бражко Евелiна Дмитрiвна 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
     
6.1.4. Рік народження 
 1968 



6.1.5. Освіта 
 Вища, Київський iнститут народного господарства,Iнженер-економiст 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 13 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Госпрозрахунковий пiдроздiл "Енерготехнологiя та iнформатика" Нацiонального 
диспетчерського центру - iнженер-програмист. 
6.1.8. Опис 
 Повноваження та обов'язки: 
1. Здiйснювати органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi та 
контроль за економним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв, 
зберiганням власностi пiдприємства. 
2. Формує у вiдповiдностi до законодавства про бухгалтерський облiк облiкову полiтику, 
виходячи з структури та особливостей дiяльностi пiдприємства, необхiдностi забезпечення його 
фiнансової стiйкостi. 
3. Очолює роботу з пiдготування та прийняття робочого плану рахункiв, форм первинних 
облiкових документiв, що застосовуються для оформлення господарських операцiй, за якими 
непередбаченi типовi форми, розробки форм документiв внутрiшньої бухгалтерської звiтностi, а 
також забезпеченню порядку проведення iнвентаризацiї, контролю за проведенням 
господарських операцiй, дотриманням технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї та порядку 
документообiгу. 
4. Забезпечує рацiональну органiзацiю бухгалтерського облiку та звiтностi на пiдприємствi 
та в його пiдроздiлах на основi максимальної централiзацiї облiково-обчислювальних робот та 
застосування сучасних технiчних засобiв та iнформацiйних технологiй, прогресивних форм та 
методiв облiку та контролю, формування та своєчасне надання повної та досвiдної 
бухгалтерської iнформацiї про дiяльнiсть пiдприємства, його майнове положення, доходи та 
витрати, а також розробку та здiйснення заходiв, направлених на змiцнення фiнансової 
дисциплiни. 
5. Органiзує облiк майна, обов'язкiв та господарських операцiй, основних засобiв, що 
надходять, товарно-матерiальних цiнностей та грошових  коштiв, своєчасне вiдображення на 
рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом, облiк витрат виробництва та 
обiгу, виконання кошторисiв видаткiв, реалiзацiї продукцiї, виконання робот (послуг), 
результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства, а також фiнансових, 
розрахункових та кредитних операцiй. 
6. Забезпечувати законнiсть, своєчаснiсть та правильнiсть оформлення документiв, 
складання економiчно об?рунтованих калькуляцiй собiвартостi  продукцiї, робiт, що 
виконуються, розрахунки з заробiтної платнi, правильне нарахування та перерахування податкiв 
та зборiв до бюджету, страхових внескiв до державних соцiальних фондiв, платежiв до 
банкiвських установ, засобiв на формування капiтальних вкладень, погашення у встановленi 
строки заборгованостей банкам по судах, а також вiдрахування коштiв на матерiальне 
стимулювання робiтникiв пiдприємства. 
7. Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних та бухгалтерських 
документiв, розрахункiв та платiжних зобов'язань, витрати фонду заробiтної плати, за 
встановленням посадових окладiв робiтникам пiдприємства, проведенням iнвентаризацiї 
основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей та грошових коштiв, перевiрок органiзацiї 
бухгалтерського облiку та звiтностi , а також документальних ревiзiй у пiдроздiлах 
пiдприємства. 
8. Приймає участь у проведенi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi 
пiдприємства за даними бухгалтерського облiку та звiтностi у цiлях виявлення 
внутрiгосподарських резервiв, усунення втрат. 
9. Приймає  заходи по запобiганню нестач, незаконних витрат грошових коштiв та товарно-



матерiальних цiнностей, порушень фiнансового та господарського законодавства. Приймає 
участь у оформленi матерiалiв по нестачам та розкраданню грошових коштiв та товарно-
матерiальних цiнностей, контролює передання у разi необхiдностi цих матерiалiв до слiдчих та 
судових органiв. 
10. Вживає заходiв з накопичення фiнансових коштiв для забезпечення фiнансової  стiйкостi 
пiдприємства. 
11. Веде роботу з забезпечення  суворого дотримання штатної, фiнансової та касової  
дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських та iнших витрат , законностi списання з 
рахункiв бухгалтерського облiку нестач, дебiторської заборгованостi та iнших втрат, збереження 
бухгалтерських документiв, оформлення  та  надання їх у встановленому порядку до архiву. 
12. Забезпечує складання балансу та оперативних звiтiв про доходи та витрати коштiв, про 
використання бюджету, iншої бухгалтерської та статистичної звiтностi, надання їх у 
встановленому порядку до вiдповiдних органiв. 
13. Надає методичну допомогу працiвникам пiдроздiлiв пiдприємства з питань 
бухгалтерського облiку, контролю, звiтностi та економiчного аналiзу. 
14. Керувати працiвниками бухгалтерiї. 
 Головний бухгалтер має право: 
1. Надавати пiдлеглим йому працiвникам та службам доручання, завдання з кола питань, що 
входять до його функцiональних обов'язкiв. 
2. Контролювати своєчасне виконання завдань та доручень пiдлеглими. 
3. Запитувати та отримувати необхiднi матерiали та  документи, що вiдносяться до питань 
дiяльностi Головного бухгалтера. 
4. Вступати до взаємовiдносин з пiдроздiлами стороннiх установ та органiзацiй для рiшення 
оперативних питань  виробничої дiяльностi , що входить до компетенцiї Головного бухгалтера. 
5. Представляти iнтереси пiдприємства в стороннiх органiзацiях з питань, що вiдносяться до 
компетенцiї Головного бухгалтера. 
Розмiр виплаченої винагороди - 59 979,18 грн , у натуральнiй формi  винагорода не 
виплачувалась. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Стаж 
керiвної роботи - 13 рокiв. Перелiк попереднiх посад - iнженер-програмист, головний бухгалтер. 
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 
 



6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
Кількість за видами акцій 

Посада 

Прізвище, ім'я, 
по батькові 

фізичної особи 
або повне 

найменування 
юридичної особи 

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

ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

Дата 
внесення 

до реєстру 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Прості 
іменні 

Прості на 
пред’явника 

Привілейо-
вані іменні 

Привілейо-
вані на 

пред'явник
а 

Директор Терещенко Лариса 
Геннадiївна 

     1 000 50 1 000 0 0 0 

Головний 
бухгалтер 

Бражко Евелiна 
Дмитрiвна 

     0 0 0 0 0 0 

Усього 1 000 50 1 000 0 0 0 
7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 

Кількість за видами акцій 

Найменування 
юридичної особи 

Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ Місцезнаходження 

Дата 
внесення 

до реєстру 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Прості 
іменні 

Прості на 
пред'явника 

Привілейо-
вані іменні 

Привілейо-
вані на 

пред'явник
а 

Кількість за видами акцій 
Прізвище, ім'я, 

по батькові 
фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 
найменування органу, який видав 

паспорт 

Дата 
внесення 

до реєстру 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Прості 
іменні 

Прості на 
пред'явника 

Привілейо-
вані іменні 

Привілейо-
вані на 

пред'явник
а 

Жидков 
Олександр 
Борисович 

     1 000 50 1 000 0 0 0 

Терещенко Лариса 
Геннадiївна 

     1 000 50 1 000 0 0 0 

Усього 2 000 100 2 000 0 0 0 
 



8. Інформація про загальні збори акціонерів 
чергові позачергові Вид загальних зборів X  

Дата проведення 10.02.2011 
Кворум зборів 100 
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 

1. Розгляд звiту господарської дiяльностi пiдприємства за 2010 р. 
2. Напрямки використання прибутку, утвореного в результатi господарської 
дiяльностi пiдприємства. 
3. Проведення належних заходiв для адаптацiї товариства до вимог дiючого 
законодавства: 
- переведення акцiй товариства у бездокументарну форму; 
- змiнення назви товариства; 
- приведення у вiдповiднiсть статутних та внутрiшнiх положень. 
4. Надання в оренду офiсного примiщення, яке розташоване за адресою: м. Київ, 
вул. Г.Сковороди, 17-г, i належить пiдприємству на правах власностi. 
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, - Директор 
ПрАТ "Хiмексi" Терещенко Л.Г. 
Результати розгляду питань порядку денного: 
1. З першого питання порядку денного прийнято рiшення: 
Затвердити звiт про результати господарської дiяльностi пiдприємства за 2010 р. 
2. З другого питання порядку денного прийнято рiшення: 
Затвердити звiт головного бухгалтера по результатам господарської дiяльностi 
пiдприємства у 2010 роцi. Дiяльнiсть пiдприємства у 2010 роцi в цiлому вважати 
задовiльною. Прибуток утворений у звiтному роцi частково спрямувати на 
покриття збиткiв минулого року. Залишок прибутку залишити не розподiленим. 
Дивiденди не нараховувати. 
3. З третього питання порядку денного прийнято рiшення: 
3.1. Прийняти рiшення про переведення випуску акцiй Товариства, випущених у 
документарнiй формi iснування, у бездокументарну форму iснування. 
3.2. Обрати депозитарiй Вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональний 
депозитарiй України", який буде обслуговувати випуск акцiй. 
3.3. Обрати зберiгача Товариство АТ "Укрексiмбанк", у якого Товариство буде 
вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй. 
4.3. Визначити дату припинення ведення реєстру - 11.04.2011 року. 
3.5. Визначити дату припинення операцiй - 31.03.2011 року. 
3.6. Повiдомити персонально акцiонерiв та номiнальних утримувачiв про 
дематерiалiзацiю акцiй не пiзнiше 10 (десяти) календарних днiв вiд дати 
прийняття рiшення шляхом направлення поштою простих листiв. 
3.7. Визначити, що вилучення сертифiкатiв акцiй буде здiйснюватись шляхом 
надсилання акцiонерами сертифiкатiв поштою простими листами на iм'я 
директора ЗАТ "Хiмексi" Терещенко Л.Г. на адресу Товариства 01042, м. Київ, 
вул. Чеська, 1/22 пiсля депонування глобального сертифiкату до 01.07.2011 р. 
Директору Товариства Терещенко Л.Г. створити комiсiю по вилученню та 
знищенню сертифiкатiв акцiй Товариства. 
3.8. Затвердити рiшення про переведення випуску акцiй, випущених у 
документарнiй формi iснування, у бездокументарну форму iснування, оформити 
окремим протоколом загальних зборiв акцiонерiв Товариства, який доручити 
пiдписати директору, головi та секретарю загальних зборiв акцiонерiв та вважати 
його невiд`ємною частиною цього протоколу. 
3.9. Доручити директору забезпечити проведення дематерiалiзацiї акцiй 
Товариства. 
3.10. Припинити дiю договору на ведення реєстру власникiв № 198-Р вiд 
"02".10.2010 р., укладеного з ТОВ депозитарно-клiрингова компанiя "Український 
реєстратор", та усiх додаткових угод, укладених до цього договору з дати 



передачi реєстру. 
3.11. Уповноважити ВАТ "Нацiональний депозитарiй України" на зберiгання 
первинних документiв, на пiдставi яких було сформовано систему реєстру та 
вносилися змiни до системи реєстру. Протягом 20 робочих днiв з дати передачi 
реєстру реєстроутримувачем прийняти вiд реєстроутримувача первиннi 
документи, на пiдставi яких було сформовано систему реєстру та вносилися змiни 
до системи реєстру. Передачу первинних документiв оформити актом приймання-
передавання, який доручити пiдписати вiд iменi Товариства директора ЗАТ 
"Хiмексi" Терещенко Л.Г. 
3.12. Змiнити найменування Закрите акцiонерне товариство "Хiмексi" на 
Приватне акцiонерне товариство "Хiмексi". 
3.13. Затвердити змiни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення 
його у новiй редакцiї, уповноважити Директора  Терещенко Л.Г. на пiдписання 
вiд iменi акцiонерiв Статуту в новiй редакцiї, доручити Директору Терещенко 
Л.Г. забезпечити проведення державної реєстрацiї Статуту в новiй редакцiї в 
порядку, визначеному чинним законодавством України.  
3.14. Затвердити внутрiшнi положення Товариства, а саме: Положення про 
загальнi збори акцiонерiв, Положення директора, Положення про ревiзора. 
 

 
чергові позачергові Вид загальних зборів  X 

Дата проведення 25.11.2011 
Кворум зборів 100 
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах акцiонерiв: 

1. Обрання лiчильної комiсiї.                                        
2. Прийняття рiшення про вчинення значного правочину (необхiднiсть отримання 
банкiвського кредиту пiд заставу нерухомого майна Товариства - нежилi 
примiщення з №1 по № 36, №№ I, II (групи примiщень №1) виробничi, загальною 
площею 2133,4 м2, якi розташованi за адресою: м.Київ, пр-т Вiдрадний 95-Б, 
лiтера Ж). 
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, - Директор 
ПрАТ "Хiмексi" Терещенко Л.Г. 
Особа, що iнiцiювала проведення позачергових загальних зборiв, -  Директор 
ПрАТ "Хiмексi" Терещенко Л.Г. 
Результати розгляду питань порядку денного: 
1. Затвердити обрання лiчильної комiсiї в особi Бражко Е.Д. 
2. 1. В рамках дiючої Генеральної угоди вiд 06.11.2009 № 151109N40, укладеної з 
АТ "Укрексiмбанк" вiдкрити вiдновлювальну кредитну лiнiю в сумi 6 000 000 грн. 
строком дiї 12 мiсяцiв. 
2. Уповноважити директора ПрАТ "Хiмексi" Терещенко Л.Г. та Головного 
бухгалтера Бражко Е.Д. на укладання кредитного договору та додаткової угоди до 
Генеральної угоди вiд 06.11.2009 № 151109N40, укладеної з АТ "Укрексiмбанк".  
 

 
10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

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

Публiчне акцiонерне товариство 
"Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711 
Місцезнаходження 01001, м.Київ, вул.Б.Грiнченка, 3 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

АВ №189650 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший Державна комiсiя з цiнних паперiв та 



документ фондового ринку 
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006 
Міжміський код та телефон 0442791078 
Факс 0442791078 
Вид діяльності Професiйна депозитарна дiяльнiсть 

депозитарiю цiнних паперiв 
Опис Депозитарiй, який обслуговує випуск 

цiнних паперiв Товариства. 
 

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

Публiчне акцiонерне товариство 
"Державний експортно-iмпортний банк 

України" 
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00032112 
Місцезнаходження 03150, м.Київ, вул. Горького,127 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

АВ № 493218 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 21.10.2014 
Міжміський код та телефон 0442478082 
Факс 0442478082 
Вид діяльності Професiйна депозитарна дiяльнiсть 

зберiгача цiнних паперiв 
Опис Вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних 

паперах власникiв цiнних паперiв 
Товариства. 

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "ЮВМ - аудит" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20587317 
Місцезнаходження 02140, м. Київ, вул. Бажана, 34/24 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

2488 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 
Міжміський код та телефон 0445745028 
Факс 0445745028 
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть 
Опис Аудиторська фiрма, яка надає 

аудиторськi послуги Товариству. 
Аудиторську перевiрку дфяльностi 
Товариства проведено незалежною 
аудиторською фiрмою ТОВ "ЮВМ - 
аудит" вiдповiдно Договору  за  №29 
вiд 01 сiчня 2011р.. 
Свiдоцтво про внесення в Реєстр 
аудиторських фiрм та аудиторiв, якi 
одноособово надають аудиторськi 
послуги № 2488 рiшення Аудиторської 
Палати України № 98 вiд 26.01.2001р., 



рiшення Аудиторської Палати України 
№ 158 вiд 26.01.2006р. та рiшення 
Аудиторської Палати України № 224/3 
вiд 23.12.2010р. 
Свiдоцтво № 0199 Про вiдповiднiсть 
системи контролю якостi, Рiшення 
АПУ вiд 22.12.2011 № 244/5 "Про 
результати зовнiшнiх перевiрок 
системи контролю якостi,  створених 
аудиторськими фiрмами та 
аудиторами"  - пройшли зовнiшню 
перевiрку системи контролю якостi 
аудиторських послуг. 
Свiдоцтво про внесення до реєстру 
аудиторiв, якi можуть проводити 
аудиторськi перевiрки фiнансових 
установ А №001225 вiд 30.05.2006р. 
видане Державною комiсiєю з 
регулювання ринкiв фiнансових послуг 
України розпорядження № 5826 вiд 30 
червня 2006р. та № 1011 вiд 24 грудня 
2009р. термiн дiї Свiдоцтва продовжено 
до 30.11.2014р. 
Свiдоцтво про внесення до реєстру 
аудиторiв, якi можуть проводити 
перевiрки фiнансових установ, що 
здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних 
паперiв серiї АБ №000626. Рiшення 
Державної комiсiї з цiнних паперiв та 
фондового № 2301   вiд 11.12.2007р. 
Строк дiї Свiдоцтва продовжено до 
23.12.2015р. 
Директор аудиторської фiрми  " Ю В М 
- а у д и т "  Кузуб М.В., Сертифiкат 
серiї А №  004416 вiд 29.10.2009р., 
видане Аудиторською палатою 
України, Свiдоцтво  серiї   АБ №000626  
вiд 11.12.2007р., видане Державна 
комiсiя з цiнних паперiв та фондового 
ринку. Аудитор Максимчук А.I., 
Сертифiкат серiї А №  003555 вiд 
15.11.2007р. 
 

 



11. Відомості про цінні папери емітента 
11.1. Інформація про випуски акцій 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 
ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 
папера 

Форма 
існування 
та форма 
випуску 

Номінальна 
вартість 

(грн.) 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн.) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11.03.1999 200/10/1/99 Управлiння Державної 

комiсiї з цiнних 
паперiв та фондового 
ринку в м. Києвi та 
Київськiй областi 

UA4000042873 Іменні прості  Документар
на Іменні 

10 2 000 20 000 100 

Опис 
На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не проводилась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 
Товариства на фондових бiржах не було. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй  за  реєстрацiйний №200/10/1/99  дата реєстрацiї 11.03.1999р. 
втратило чиннiсть. 

25.03.2011 127/10/1/11 Територiальне 
управлiння Державної 

комiсiї з цiнних 
паперiв та фондового 

ринку в м.Києвi та 
Київськiй обл. 

UA4000116677 Іменні прості  Бездокумент
арна Іменні 

10 2 000 20 000 100 

Опис 
На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не проводилась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 
Товариства на фондових бiржах не було. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску за реєстрацiйним № 127/10/1/11 дата реєстрацiї 25.03.2011 було 
видане у зв'язку iз дематерiалiзацiєю акцiй Товариства. 

 



12. Опис бізнесу 
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 
Товариство було створено в 1995 роцi у формi закритого акцiонерного товариства. В 2011 р. 
Товариство здiйснило дематерiалiзацiю акцiй та змiнило найменування з Закритого 
акцiонерного товариства "Хiмексi" на Приватне акцiонерне товариство "Хiмексi". 
Таких подiй, як злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл не було. 
 
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші 
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, 
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попереднього 
звітного періоду 
Пiдприємство має наступну органiзацiйну структуру: 
 
1. Адiмiнiстрацiя пiдприємства 
2. Вiддiл налiвної хiмiї 
3. Вiддiл пластикiв 
4. Вiддiл полiетиленових плiвок 
5. Вiддiл логiстики 
6. Виробництво полiетиленових плiвок 
7. Склад зберiгання полiетилену 
8. Склад готової продукцiї 
9. Склад наливної хiмiї 
10. Вiддiл з експлуатацiї будiвель 
11. Служба безпеки 
 
Товариство не створювало дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi 
структурнi пiдроздiли. Змiн в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднього звiтного 
перiоду не вiдбувалось. 
 
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих пропозицій 
Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб у звiтному перiодi не було. 
 
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
Згiдно наказу№1-бух "Про облiкову полiтику" вiд 05.01.2011р. та у вiдповiдностi до П(С)БО №7 
принципи визначення та нарахування зносу (амортизацiї) застосовувався прямолiнiйний метод 
до груп основних засобiв вiдповiдно до п.145.1 ст.145 Податкового Кодексу України. Згiдно 
Наказу №3-бух вiд 16.03.2011р., для визначення перелiку об`єктiв основних засобiв, iнших 
необоротних та нематерiальних активiв за групами, проведена iнвентаризацiя станом на 
01.04.2011р. Облiк запасiв на Товариствi здiйснювався в порядку, встановленому П(С)БО № 9 
"Запаси". Протягом звiтного року на Товариствi для оцiнки вибуття запасiв використовували 
метод собiвартостi перших за часом надходження запасiв, який залишався незмiнним протягом 
перевiреного перiоду. Амортизацiя МБП нараховувалася в першому мiсяцi їх використання в 
розмiрi 100% їх вартостi. Резерв сумнiвних боргiв не нараховувався. 
 
Текст аудиторського висновку 
А У Д И Т О Р С Ь К И Й   В И С Н О В О К (звiт  незалежного аудитора) незалежної 
аудиторської фiрми ТОВ "ЮВМ - аудит" щодо фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного  
товариства "ХIМЕКСI" станом на 31 грудня  2011р. 
Для подання адресатам: 



Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. 
Загальни зборам Учасникiв  Приватного акцiонерного товариства "ХIМЕКСI". 
м. Київ,  "  30"  березня  "     2012р. 
 
Приватне акцiонерне товариство "ХIМЕКСI". Iдентифiкацiйний  код ЄДРПОУ 23737832. 
Юридична   адреса: м. Київ, вул. Чеська 1/22. 
Свiдоцтво про державну реєстрацiю серiї А01 № 769313 вiд 13 листопада 1995р. видане 
Печерською районною  у мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю  № 1 070 105 0008 009954. 
 
 Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного 
товариства "ХIМЕКСI " (надалi Товариство). Аудит було здiйснено вiдповiдно до Мiжнародних 
стандартiв аудиту та Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами 
цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики) Рiшення Державної комiсiї з цiнних 
паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011  № 1360.  Повний пакет фiнансових звiтiв Товариства 
складається з: 
1. Балансу станом на 31.12.2011р, валюта якого складає  46.545,0тис.грн. 
2. Звiту про фiнансовi результати за 2011р.,  з  чистим прибутком 5073,0тис.грн. 
3. Звiту про рух грошових коштiв за 2011р.; 
4. Звiту про власний  капiтал за 2011р. 
5. Примiток до рiчної фiнансової звiтностi за 2011р. 
 Згiдно наказу№1-бух "Про облiкову полiтику" вiд 05.01.2011р. та у вiдповiдностi до 
П(С)БО №7 принципи визначення та нарахування зносу (амортизацiї) застосовувався 
прямолiнiйний метод до груп основних засобiв вiдповiдно до п.145.1 ст.145 Податкового 
Кодексу України. Згiдно Наказу №3-бух вiд 16.03.2011р., для визначення перелiку об`єктiв 
основних засобiв, iнших необоротних та нематерiальних активiв за групами, проведена 
iнвентаризацiя станом на 01.04.2011р. Облiк запасiв на Товариствi здiйснювався в порядку, 
встановленому П(С)БО № 9 "Запаси". Протягом звiтного року на Товариствi для оцiнки вибуття 
запасiв використовували метод собiвартостi перших за часом надходження запасiв, який 
залишався незмiнним протягом перевiреного перiоду. Амортизацiя МБП нараховувалася в 
першому мiсяцi їх використання в розмiрi 100% їх вартостi. Резерв сумнiвних боргiв не 
нараховувався. 
Стан корпоративного управлiння Товариства вiдповiдає Закону України "Про акцiонернi 
товариства". 
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за правильнiсть пiдготовки та достовiрне 
представлення цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно Нацiональних положень (стандартiв) 
бухгалтерського облiку та вимог чинного законодавства. Вiдповiдальнiсть управлiнського 
персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно 
пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень 
внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, 
облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. 
 
Вiдповiдальнiсть аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi 
результатiв аудиторської перевiрки. Мiжнароднi стандарти вимагають вiд аудитора дотримання 
етичних вимог, а також планування i виконання аудиторської перевiрки для отримання 
достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть Товариства не мiстить суттєвих викривлень 
внаслiдок шахрайства або помилок.  
Перевiрка запланована i проведена так, щоб забезпечити достатню впевненiсть  в тому, що 
фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудиторська перевiрка включала оцiнку 
вiдповiдностi застосованих Товариством принципiв облiку вимогам Нацiональних Положень 
(Стандартiв) бухгалтерського облiку, що дiяли протягом перiоду, що пiдлягав перевiрцi; а також 
отримання доказiв, що пiдтверджують суми в фiнансовiй звiтностi i вiдомостi  що в нiй розкритi, 



шляхом проведення тестiв. 
 
Ми вважаємо, що отриманi аудиторськi докази є достатнiми та забезпечують достатню основу  
для висловлювання аудиторської думки.  
Управлiнський персонал не створює резерв вiдпусток (точнiше - забезпечення для 
вiдшкодування витрат на виплату вiдпусток працiвникам), що передбачено п. 13 П(С)БО 11 
"Зобов'язання" i регламентовано Iнструкцiєю № 291; та резерв сумнiвних боргiв.   
На нашу думку,  рiчна звiтнiсть, за виключенням впливу питання наведеного в попередньому 
параграфi,  яку ми перевiрили:   
1. Достовiрно i об'єктивно, у всiх iстотних аспектах, вiдповiдно до визначеної 
концептуальної основи,  вiдображає майнове i фiнансове положення Товариства, що 
перевiряється, на 31.12.2011р., а також його фiнансовi результати за перiод з 01.01.2011р. по 
31.12.2011р. 
2. У всiх iстотних аспектах складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку.  
3. Вартiсть чистих активiв Товариства визначена з урахуванням "Методичних рекомендацiй 
щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних Товариств", затверджених рiшенням 
ДКЦПФР № 485 вiд 17.11.2004р. Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства станом на  
31.12.2011р. бiльша вiд статутного капiталу Товариства та нормативного i складають 
6468тис.грн. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються. 
4. Активи i зобов'язання враховуються на тiй пiдставi, що Товариство зможе виконати свої 
зобов'язання i реалiзувати активи в процесi звичайної дiяльностi як мiнiмум 12 мiсяцiв з дати 
складання перевiреної аудитором фiнансової звiтностi. Проведенi аудиторськi процедури дають 
нам можливiсть пiдтвердити  припущення про безперервнiсть дiяльностi Товариства. Звертаємо 
увагу на умови здiйснення дiяльностi у звiтному роцi, а саме на полiтичнi та економiчнi змiни в 
Українi, якi впливали та можуть впливати на дiяльнiсть Товариства. 
5.  Вiдповiдає вимогам чинного законодавства, що регулює принципи бухгалтерського 
облiку i складання фiнансової звiтностi в Українi, а також Статуту Товариства. Проведений 
аналiз показникiв фiнансового стану  товариства дає нам можливiсть зробити висновок, що 
вищевказаний досягнутий рiвень показникiв забезпечує Товариству  середню 
платоспроможнiсть та фiнансову стiйкiсть при вiрогiдностi його безперервного функцiонування,  
як суб'єкта господарювання. 
6. Станом на звiтну дату Товариство не має в управлiннi активiв недержавних пенсiйних 
фондiв. 
 
Аудиторську перевiрку проведено незалежною аудиторською фiрмою ТОВ "ЮВМ - аудит". 
Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають 
аудиторськi послуги № 2488 рiшення Аудиторської Палати України № 98 вiд 26.01.2001р., 
рiшення Аудиторської Палати України № 158 вiд 26.01.2006р. та рiшення Аудиторської Палати 
України № 224/3 вiд 23.12.2010р. 
Свiдоцтво № 0199 Про вiдповiднiсть системи контролю якостi, Рiшення АПУ вiд 22.12.2011 № 
244/5 "Про результати зовнiшнiх перевiрок системи контролю якостi,  створених аудиторськими 
фiрмами та аудиторами"  - пройшли зовнiшню перевiрку системи контролю якостi аудиторських 
послуг. 
Реквiзити ТОВ "ЮВМ -аудит " :    адреса : м. Київ, вул. Бажана 34/24   т/ф. 574-50-28.  
(юридична) м. Бровари, вул. Черняхiвського 23-б к.171.   
Завдання аудиторської фiрми  ТОВ "ЮВМ - аудит" на проведення  аудиту  вiдповiдно договору  
за  № 29 вiд   12.03.2012р. Перевiрку розпочато 12.02.2012р., перевiрку закiнчено 30.03.2012р.  
Аудитор - Максимчук А.I., Сертифiкат серiї А №  003555 вiд 15.11.2007р. 
 
Директор аудиторської фiрми " Ю В М - а у д и т " - Кузуб М.В.,  Сертифiкат серiї А №  
004416 вiд 29.10.2009р.- АПУ,       Свiдоцтво  серiї   АБ №000626  вiд 11.12.2007р. - ДКЦПФР 



Дата видачi аудиторського висновку - "30"березня 2012р. 
 
1. Вiдомостi про Приватне акцiонерне товариство "ХIМЕКСI". 
1.1. Приватне акцiонерне товариство "ХIМЕКСI".  
1.2. Iдентифiкацiйний  код ЄДРПОУ 23737832. 
1.3. Юридична адреса: м. Київ, вул. Чеська 1/22. 
1.4. Свiдоцтво про державну реєстрацiю серiї А01 № 769313 вiд 13 листопада 1995р. видане 
Печерською районною  у мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю  № 1 070 105 0008 009954. 
1.5. Лiцензiя Державного Комiтету України з питань контролю за наркотиками серiя АВ  
№580428 на придбання, зберiгання, пересилання ввезення на територiю України, реалiзацiю 
(вiдпуск) прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних 
речовин i пре курсiв". Дата прийняття рiшення про видачу: 24.03.2011р. за № 25. Строк дiї: 
24.03.2011 по 05.04.2012р.  
1.6. Основнi види дiяльностi за КВЕД:  
51.50.0 Оптова торгiвля хiмiчними продуктами 
25.21.0 Виробництво плит, штаби, труб та профiлiв з пластмас 
51.19.0 Посередництво в торгiвлi товарами широкого асортименту 
52.46.0 Роздрiбна торгiвля залiзними виробами, фарбами та склом. 
Розрахунковий рахунок :  
 №2600601285149 в АТ УКРЕКСIМБАНК у м.Києвi,  МФО 322313.  
Вiдповiдальнi особи: Директор - Терещенко Лариса Геннадiївна. 
Головний  Бухгалтер - Бражко Евелiна Дмитрiвна 
 
1.2. Вiдомостi про аудиторську фiрму. 
Аудиторську перевiрку проведено незалежною аудиторською фiрмою 
ТОВ "ЮВМ - аудит". 
Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають 
аудиторськi послуги № 2488 рiшення Аудиторської Палати України № 98 вiд 26.01.2001р., 
рiшення Аудиторської Палати України № 158 вiд 26.01.2006р. та рiшення Аудиторської Палати 
України № 224/3 вiд 23.12.2010р. 
Свiдоцтво № 0199 Про вiдповiднiсть системи контролю якостi, Рiшення АПУ вiд 22.12.2011 № 
244/5 "Про результати зовнiшнiх перевiрок системи контролю якостi,  створених аудиторськими 
фiрмами та аудиторами"  - пройшли зовнiшню перевiрку системи контролю якостi аудиторських 
послуг. 
Реквiзити ТОВ "ЮВМ -аудит " :    адреса : м. Київ, вул. Бажана 34/24   т/ф. 574-50-28.  
(юридична) м. Бровари, вул. Черняхiвського 23-б к.171.   
р/р № 26004271769  КРД  "Райффайзен Банк АВАЛЬ"   МФО 322904,  код 20587317. 
Директор аудиторської фiрми - Кузуб М.В. Сертифiкат аудитора серiї А  № 004416 рiшення 
Аудиторської Палати України № 96  вiд 30.11.2000р.,  №140 вiд 29.10.2004р. та №207/2 вiд 
29.10.2009р. 
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки 
фiнансових установ А №001225 вiд 30.05.2006р. видане Державною комiсiєю з регулювання 
ринкiв фiнансових послуг України розпорядження № 5826 вiд 30 червня 2006р. та № 1011 вiд 24 
грудня 2009р. термiн дiї Свiдоцтва продовжено до 30.11.2014р. 
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв, якi можуть проводити перевiрки фiнансових 
установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв серiї АБ №000626. Рiшення 
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового № 2301   вiд 11.12.2007р. Строк дiї Свiдоцтва 
продовжено до 23.12.2015р. 
Сертифiкат № 3394 виданий Центром пiдготовки i перепiдготовки кадрiв та iнформацiйно-
аналiтичного забезпечення страхової дiяльностi. 
 



2. Операцiйне середовище, ризики та економiчнi умови 
 
Операцiйне середовище. 
Українськiй економiцi все ще притаманнi ознаки ринку, що розвивається. Цi ознаки включають 
недостатньо розвинену дiлову iнфраструктуру та вiдсутнiсть нормативної бази, що регулює 
дiяльнiсть пiдприємств, обмежену конвертованiсть нацiональної валюти та водночас наявнiсть 
численних засобiв контролю валютних операцiй, низький рiвень лiквiдностi на ринках капiталу. 
Уряд вживає заходiв для вирiшення цих питань, однак до цього часу йому не вдалося 
запровадити реформи, необхiднi для створення банкiвської, правової та регуляторної систем, що 
iснують у країнах з бiльш розвиненою ринковою економiкою. Внаслiдок цього операцiям в 
Українi притаманнi ризики, яких не iснує в умовах бiльш розвинених ринкiв.  
Крiм того, притаманнi ризики в дiяльностi Товариств можливi внаслiдок змiни податкового 
законодавства. Так  з 01.01.2011р. прийнятий Податковий Кодекс України, який внiс значнi 
змiни в iснуєючу систему оподаткування України. 
 
Концентрацiя кредитного ризику. 
Фiнансовi iнструменти, що потенцiйно можуть призвести до концентрацiї кредитного ризику 
Товариства, складаються, в основному, з дебiторської та кредиторської заборгованостi за 
торговими операцiями. Кредитний ризик, пов'язаний з дебiторською заборгованiстю за 
торговими операцiями, зменшується з огляду на обмежену базу мiсцевих клiєнтiв. Кредитний 
ризик, пов'язаний з кредиторською заборгованiстю за торговими операцiями, збiльшується через 
отримання кредитiв .  
Стратегiя управлiння фiнансовим ризиком. 
Товариство може наражатись на фiнансовi ризики у зв'язку зi змiною цiн на певнi види послуг. 
Товариство не очiкує на значне зниження цiн на послуги у передбачуваному майбутньому. 
Товариство переглядає перспективи щодо цiн регулярно в ходi розгляду необхiдностi активного 
управлiння фiнансовим ризиком.  
 
Заява про вiдповiднiсть . 
Вiдповiдно до МСА №700 Фiнансова звiтнiсть складена на основi даних бухгалтерського облiку 
Товариства з врахуванням вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку. 
Вищезазначена фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень. Бiльшiсть операцiй 
Товариства  вимiрюються в гривнях; таким чином, гривня є функцiональною валютою. Всi 
операцiї в валютах iнших, нiж гривня, розглядаються як операцiї в iноземнiй валютi.  
 
3. Вiдомостi про Договiр на проведення аудиту. 
3.1. Завдання аудиторської фiрми  ТОВ "ЮВМ - аудит" на проведення  аудиту  вiдповiдно 
договору  за  № 29 .  
3.2. Мiсце проведення аудиту: м. Київ вул. Чеська 1/22. 
Основнi умови договору: аналiз та пiдтвердження достовiрностi  та повноти фiнансової 
звiтностi, правильнiсть класифiкацiї та оцiнки активiв в бухгалтерському облiку, вiдповiднiсть 
розмiрiв зобов'язань за перiод з   "_01_"   __сiчня__2011р. по  "_31_" __грудня__2011р. 
3.3. Для аудиту була представлена наступна документацiя: 
o Реєстрацiйнi документи; 
o Банкiвськi виписки за 2011рiк; 
o Бухгалтерськi регiстри за 2010рiк -  2011р.; 
o Договори господарської дiяльностi за 2010рiк - 2011р.; 
o Протоколи засiдань загальних зборiв Товариства; 
o Оборотно - сальдовi вiдомостi по рахунках за 2011р.; 
o Рiчна фiнансова звiтнiсть за 2010рiк - 2011р. 
 



4. Обсяг аудиторської перевiрки.  
Аудитором аудиторської фiрми "ЮВМ - аудит" проведено перевiрку Приватного акцiонерного 
товариства " ХIМЕКСI " (надалi "Товариство") за даними облiку за перiод з 01 сiчня 2011р. по 
31 грудня  2011р. Вiдповiднiсть за правильнiсть пiдготовки звiтiв, журналiв ордерiв  та залишкiв 
товарно-матерiальних цiнностей  на рахунках за даний перiод несуть службовi особи 
Товариства. Нашим обов`язком є висловлення думки за результатами зробленої перевiрки про 
вiдповiднiсть бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного 
товариства " ХIМЕКСI ".  
 Ми проводили аудиторську перевiрку у вiдповiдностi з вимогами Закону України "Про 
аудиторську дiяльнiсть", "Нацiональних нормативiв аудиту в Українi", Мiжнародних стандартiв 
аудиту 700, 701, 705, 706, 720, Закону України " Про акцiонернi товариства ", статтi 40 Закону 
України "Про цiннi папери та фондовий ринок" (3480-15 ),  Мiжнародних стандартiв аудиту, 
надання впевненостi та етики, рiшення Аудиторської палати України вiд 18.04.2003 N  122/2, 
"Про порядок  застосування в Українi Стандартiв аудиту та етики Мiжнародної федерацiї 
бухгалтерiв", Закон України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв 
фiнансових послуг", Положень про Державну комiсiю з регулювання ринкiв фiнансових послуг 
України, Порядку складання звiтних даних страховикiв №4619 вiд 15.09.2005р., Рiшення 
ДКЦПФР вiд 19.12.2006 №1591 Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв (зi змiнами та допомненнями), Вимог до аудиторського висновку при 
розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики) 
Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011  № 1360. 
 Цi нормативи вимагають, щоб планування та проведення аудиту було спрямоване на 
одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок.  
Застосовуючи тестування, ми перевiрили iнформацiю, яка пiдтверджує цифровий матерiал, на 
якому ?рунтується звiтнiсть. Пiд час перевiрки дослiджено бухгалтерськi принципи оцiнки 
матерiальних статей балансу, використаних керiвництвом Товариства: оцiнка основних засобiв, 
товарiв, МШП. 
Пiд час аудиту зроблено дослiдження шляхом тестування доказiв на об?рунтування сум та 
iнформацiї, розкритих у фiнансовому звiтi, а також оцiнку вiдповiдностi застосованих принципiв 
облiку нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi, 
чинним протягом перiоду перевiрки.  
Вважаємо, що аудиторська перевiрка звiтностi, складеної Замовником, дає достатньо пiдстав  
для складення вiдповiдної думки. 
 
4.1.  Результативна частина. 
Класифiкацiя та оцiнка активiв в бухгалтерському облiку Товариства  вiдповiдає вимогам 
вiдповiдних Положень (нормативiв) бухгалтерського облiку в Українi.   
В цiлому, органiзацiя та ведення бухгалтерського облiку вiдповiдає вимогам Закону України 
"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16 липня 1999р. №996-XIV з 
урахуванням змiн та доповнень, Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку в Українi та 
визначенiй облiковiй полiтицi Товариства. 
Господарськi операцiї здiйснюються на основi первинних документiв,  на основi  яких 
складають зведенi облiковi документи. Iнформацiя, що мiститься у прийнятих до облiку 
первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського облiку в регiстрах 
синтетичного та аналiтичного облiку. Облiк ведеться в журнально - ордернiй формi з 
застосуванням бухгалтерської програми "1- С" . 
Розкриття iнформацiї  статтi 41. Особлива iнформацiя про емiтента ЗУ "Про цiннi папери та 
фондовий ринок" вiд 23 лютого 2006 року за   N 3480-IV та рiшення ДКЦПФР  вiд  19.12.2006  
№ 1591. Рiшення , якi протягом звiтного року могли  вплинути на фiнансово-господарський  
стан  Товариства та  призвести  до  значної  змiни  вартостi  його  цiнних паперiв, в тому числi 
про:  



" про викуп власних акцiй; факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi; 
утворення,  припинення  його  фiлiй, представництв; зменшення   статутного  капiталу не 
приймалися. Справи про банкрутство Товариства не порушувалися.  Вiдповiдно до  Закону 
України "Про iпотечнi облiгацiї" ( 3273-15)   Товариство iпотечних  облiгацiй  не випускало. 
Випуск    цiнних    паперiв 20тис.грн. забезпечений основними засобами, залишкова вартiсть 
яких становить  - 9350тис.грн. Рiшення про  розмiщення цiнних паперiв не приймалося. 
"   2) Отриманi банкiвськi кредити: 
Короткотермiновi кредити , р а з о м - 6815 310,21 
1. ПАТ  "Укрексiмбанк" м. Київ 
№ договору - 151111К28 
дата отримання - 25.11.2011 
сума,грн (на 31.12.2011) - 6000 000,0 
дата погашення - 25.11.2012 
2. ПАТ  "Укрексiмбанк" м. Київ,  (кредитна лiнiя - лiмiт 2 000 000) 
№ договору - 28711V14 
дата отримання - 23.05.2011 
сума,грн (на 31.12.2011) - 815 310,21 
дата погашення - 23.05.2012 
 
"  Згiдно рiшення загальних зборiв Протокол №1 вiд 10.02.2011 року Прийняття рiшення 
про переведення випуску iменних акцiй документарної форми iснування в бездокументарну 
(дематерiалiзацiя).  Депозитарiй: ВАТ "Нацiональний депозитарiй України" (код ЄДРПОУ 
30370711, лiцензiя ДКЦПФР АВ №189650 вiд 19.09.2006р.); зберiгач: ПАТ "Державний 
експортно-iмпортний банк України" (код ЄДРПОУ 00032112, лiцензiя ДКЦПФР АВ №493218 
вiд 21,10,2009р.). Вiдповiдно до норм Закону України "Про акцiонернi Товариства" визначити 
тип Товариства як приватне акцiонерне товариство, в зв'язку з чим повним найменуванням 
Товариства вважати - Приватне акцiонерне товариство "ХIМЕКСI", а скороченим - ПрАТ " 
ХIМЕКСI ". 
 
4.2. Класифiкацiя та оцiнка активiв. 
 Облiк основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв та їх зносу. 
Класифiкацiя основних засобiв та вiдображення їх в облiку i звiтностi; оцiнка,  надходження, 
реалiзацiя та модернiзацiя основних засобiв вiдповiдає вимогам П(С)БО №7. Згiдно наказу "Про 
облiкову полiтику"  та у вiдповiдностi до П(С)БО №7 принципи визначення та нарахування 
зносу (амортизацiї) застосовувалися у вiдповiдностi до ст.8 ЗУ "Про оподаткування прибутку 
пiдприємств" вiд 22.05.1997р. №183/97-ВР (зi змiнами та доповненнями). 
На Товариствi рахується та пiдтверджено первинним облiком основних засобiв первiсною 
вартiстю 10675,0тис.грн., в т.ч.: Будiвлi та споруди - 8684тис.грн., машини та обладнання -
1273тис.грн., транспортнi засоби - 265тис.грн., iнструменти та прилади -394тис.грн., iншi 
основнi засоби - 59тис.грн. 
Сума накопиченої амортизацiї на основнi засоби - 1325тис.грн., дооцiнка основних засобiв в 
звiтному перiодi  не проводилася. Згiдно наказу №1 бух "Про облiкову полiтику"  вiд 
05.01.2011р. та у вiдповiдностi до П(С)БО №7 принципи визначення та нарахування зносу 
(амортизацiї) застосовувався прямолiнiйний метод до груп основних засобiв вiдповiдно до 
п.145.1 ст.145 Податкового Кодексу України. Згiдно Наказу №3 бух вiд 16.03.2011р., для 
визначення перелiку об`єктiв основних засобiв, iнших необоротних та нематерiальних активiв за 
групами, проведена iнвентаризацiя станом на 01.04.2011р. Данi аналiтичного облiку 
вiдповiдають даним фiнансової звiтностi.  
На думку аудитора, данi фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдають даним реєстрiв 
аналiтичного та синтетичного облiку основних засобiв Товариства та первинним документам, 
наданим та розглянутим аудитором. На думку аудитора, склад основних засобiв, достовiрнiсть i 



повнота їх оцiнки, а також ступiнь розкриття iнформацiї в цiлому вiдповiдає  вимогам П(С)БО 
№7. 
 
У результатi проведеної перевiрки аудитором встановлено, що облiк нематерiальних активiв 
вiдповiдає  вимогам П(С)БО №8 "Нематерiальнi активи".  На балансi Товариства облiковуються 
нематерiальнi активи: 15тис.грн. (права на знаки та програмне забезпечення) Сума накопиченої 
амортизацiї нематерiальних активiв - 10тис.грн.  Нарахування амортизацiї нематерiальних 
активiв проводилось прямолiнiйним методом, протягом термiну їх корисного використання. На 
думку аудитора, склад нематерiальних активiв , достовiрнiсть i повнота їх оцiнки, а також 
ступiнь розкриття iнформацiї в цiлому вiдповiдає  вимогам П(С)БО №8. 
Незавершене будiвництво -  592,0тис.грн. 
 
Класифiкацiя та оцiнка запасiв та готової продукцiї. 
Як пiдтверджує аудиторська перевiрка, облiк запасiв на Товариствi здiйснювався в порядку, 
встановленому П(С)БО № 9 "Запаси". Протягом  року на Товариствi для оцiнки вибуття запасiв 
використовували метод собiвартостi перших за часом надходження запасiв, який залишався 
незмiнним протягом перевiреного перiоду (ФIФО). Амортизацiя МБП нараховувалася в 
першому мiсяцi їх використання в розмiрi 100% їх вартостi. До складу малоцiнних необоротних 
активiв включалися активи вартiстю до 1000 грн.  
Готова продукцiя та незавершене виробництво вiдображалися в бухгалтерському облiку i 
балансi за фактичною виробничою собiвартiстю. Протягом року на Товариствi для оцiнки 
вибуття запасiв використовували метод собiвартостi перших  за часом надходження 
запасiв(ФIФО), який залишався незмiнним протягом перевiреного перiоду 
Балансова (облiкова) вартiсть виробничих запасiв -4604тис.грн. ( в т.ч.: сировина i матерiали - 
4411тис.грн., паливо - 38тис.грн., будiвельнi матерiали - 133тис.грн., МШП-22тис.грн.),Готова 
продукцiя - 1129тис.грн., Товари - 9354тис.грн. 
Списання матерiалiв проводиться на пiдставi актiв на списання, якi пiдписанi уповноваженими 
особами Товариства та затвердженi в установленому порядку. Активи, що використовуються 
бiльше 1року або нормального операцiйного циклу, якщо вiн бiльше року, визначаються МШП 
та облiковуються на Товариствi на рахунку №22 "МШП". 
Аудитор зазначає, що вибуття матерiалiв та МШП проводилося згiдно з затвердженими актами 
списання матерiальних запасiв. 
Обсяг розкриття iнформацiї облiк запасiв на Товариствi здiйснювався в порядку, встановленому 
П(С)БО № 9 "Запаси" 
 
  
 Облiк дебiторської заборгованостi. 
 Визначення дебiторської заборгованостi вiдповiдає вимогам П(С)БО № 10 "Дебiторська 
заборгованiсть" та прийнятiй облiковiй полiтицi. 
Порядок розкриття iнформацiї про дебiторську заборгованiсть в облiку та звiтностi в цiлому 
вiдповiдає встановленим вимогам. Дебiторська заборгованiсть визначається активом, якщо iснує 
ймовiрнiсть одержання Товариством майбутнiх економiчних вигод i сума такої заборгованостi 
може бути надiйно оцiнена i складає 18449тис.грн. Резерв сумнiвних боргiв не нараховувався. 
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - 1448тис.грн. 
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 796тис.грн. 
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами - 402тис.грн.  
Облiк грошових коштiв ведеться у вiдповiдностi до законодавчих i нормативних вимог та 
П(С)БО № 4. Облiк касових операцiй ведеться згiдно з "Положенням про ведення касових 
операцiй у нацiональнiй валютi в Українi", затвердженого постановою НБУ № 72 вiд 
19.02.2001р. 
Безготiвковi розрахунки здiйснюються Товариством з дотриманням вимог дiючого 



законодавства. У наявностi маються  виписки банку з додатками до них, пiдiбранi в 
хронологiчному порядку. 
 
4.3. Вiдображення зобов'язань у фiнансовiй звiтностi. 
 Визначення, облiк та оцiнка зобов`язань вiдповiдає вимогам П(С)БО № 11 
"Зобов`язання", прийнятiй на Товариствi облiковiй полiтицi. Вибiркова перевiрка дає змогу 
зробити висновок, що у всiх суттєвих аспектах зобов`язання Товариства у бухгалтерському 
облiку вiдображенi у повному обсязi та вiдповiдають розмiру визнаних засобiв чи витрат.  
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає  - 31254тис.грн.  
Короткостроковi кредити - 6815тис.грн. ( Договiр №15111К28 вiд 25.11.11р.-6000,0тис.грн., 
Договiр № 28711V14 вiд 23.05.2011р. (кредитна лiлiя - лiмiт 2000 000) -815тис.грн.) 
Поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв - 1647,0тис. грн. 
Поточнi  зобов'язання за рахунками з бюджетом - 255,0тис.грн. 
Iншi поточнi зобов'язання -  106,0тис.грн. 
Поточнi  зобов'язання з оплати працi  вiдсутнi. Облiк  з/плати по облiковому складу ведеться в 
розрiзi особових рахункiв. Нарахування з/плати здiйснюється вiдповiдно до прийнятої системи 
оплати працi у повнiй вiдповiдностi з чинним законодавством. Нарахована сума виплати 
працiвникам за роботу, виконану ними протягом звiтного перiоду, визнається поточним 
зобов'язанням. Що вiдповiдає Положенню (стандарту) бухгалтерського облiку 26 "Виплати 
працiвникам", яке  визначає методологiчнi засади формування в бухгалтерському облiку 
iнформацiї про виплати (у грошовiй i не грошовiй формах) за роботи, виконанi працiвниками, та 
її розкриття у фiнансовiй звiтностi. Управлiнський персонал не створює резерв вiдпусток 
(точнiше - забезпечення для вiдшкодування витрат на виплату вiдпусток працiвникам), що 
передбачено п. 13 П(С)БО 11 "Зобов'язання" i регламентовано Iнструкцiєю № 291. 
Розрахунки з пiдзвiтними особами проводяться вiдповiдно до чинного законодавства. 
Реальнiсть розмiру зобов'язань у фiнансовiй звiтностi Товариства пiдтверджується. 
Аналiз даних балансу Товариства  свiдчить, що в загальному обсязi коштiв пасиву переважають 
залученi кошти, а саме: 
o всього джерел за пасивом балансу 46545тис.грн.,  з них:  
- власних  - 6468тис.грн., або 14%. 
- залучених  - 40077тис.грн., або 86%.  
 
4.4. Вiдображення складу власного капiталу. 
Згiдно Статуту ЗАТ затвердженого рiшенням установчих зборiв ЗАТ протокол №1 вiд 
23.10.1995р. та зареєстрованим Печерською Районною  у мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю 
( зi зареєстрованими змiнами вiд 03.04.1997р., 19.09.1997р., 16.03.1999р., 17.04.2001р.) створено 
статутний фонд ЗАТ в обсязi 20,0тис.грн. Статутний фонд сформовано у повному обсязi з 
дотримання вимог:  Положення про порядок збiльшення  (зменшення) розмiру статутного 
капiталу  акцiонерного товариства ( Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 
ринку  вiд  22.02.2007  N 387 ) та Положення про порядок реєстрацiї випуску акцiй та iнформацiї 
про їх емiсiю пiд час реорганiзацiї товариств  ( Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та 
фондового ринку  вiд 30 грудня 1998 року N 221 iз змiнами i доповненнями). Кiлькiсть акцiй, 
випущених емiтентом: 2000 простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 10,0 грн. кожна. 
Форма випуску документарна. Свiдоцтво про реєстрацiю акцiй № 200/10/1/99  вiд 11.03.1999р. 
Згiдно рiшення загальних зборiв Протокол №1 вiд 10.02.2011 року Прийняття рiшення про 
переведення Вiдповiдно до норм Закону України "Про акцiонернi Товариства" визначити тип 
Товариства як приватне акцiонерне товариство, в зв'язку з чим повним найменуванням 
Товариства вважати - Приватне акцiонерне товариство "ХIМЕКСI", а скороченим - ПрАТ " 
ХIМЕКСI " та переведення випуску iменних акцiй документарної форми iснування в 
бездокументарну (дематерiалiзацiя). 
Згiдно Статуту ПрАТ (нова редакцiя) затвердженого рiшенням загальних зборiв Акцiонерiв 



протокол №1 вiд 10.02.2011р. та зареєстрованим Печерською районною  у мiстi Києвi 
державною адмiнiстрацiєю вiд 10.03.2011р. за №1 070 105 0008 009954 Статутний капiтал не 
змiнювався i становить 20000,00грн., що пiдтверджено Свiдоцтвом про реєстрацiю випуску 
акцiй №127/10/1/11 вiд 25 березня 2011р. видане Територiальним управлiнням ДКЦПФР в 
м.Києвi та Київськiй обл. на загальну суму 20 000,00грн., кiлькiть простих iменних акцiй - 
2000шт, номiнальною вартiстю - 10грн. Форма iснування - бездокументарна. (Свiдоцтво № 
200/10/1/99 вiд 11.03.1999р. видане Управлiнням ДКЦПФР в м.Києвi та Київськiй обл., 
анулюється). 
Станом на 01.01.2011р. Статутний фонд сформовано у повному обсязi з дотримання вимог 
Положення про порядок збiльшення (зменшення) розмiру статутного фонду акцiонерних 
товариств, затверджених ДККПФР. Облiк Статутного капiталу ведеться Товариством на рахунку 
№40 "Статутний капiтал". Залишки по рахунку вiдповiдають даним Головної Книги та 
Статутному капiталу, зафiксованому в Установчих документах.  
Склад учасникiв ПрАТ та розмiр їх внескiв до статутного фонду на момент проведення 
перевiрки наведено в таблицi: 
Терещенко Л.Г . - 10000грн. - 50%. 
Жидков О.Б .-  10000грн. - 50%. 
 
Глобальний сертифiкат вiд 14.04.2011р. реєстрацiйний №  127/10/1/11 про реєстрацiю простих 
iменних акцiй 2000шт.номiнальною вартiстю 10грн/шт. загальний випуск 20 000грн. 
Мiжнародний iдентифiкацiйний номер цiнних паперiв (код ISIN) :UA 4000116677. 
Згiдно Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв змiни складу акцiонерiв не вiдбулися. 
  
Проведений аудит дає нам право пiдтвердити адекватнiсть визначення i формування величини 
Статутного капiталу у розмiрi 20,0тис.грн. та його 100% сплати за рахунок внескiв акцiонерiв, як 
його структури за перелiченим вище призначенням, так i достовiрностi його вiдображення у 
вiдповiдних статтях Балансу (форма №1) станом на  31.12.2011р.   
У вiдповiдностi з вимогами Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", "Про цiннi папери i 
фондовий ринок", Статуту ПрАТ , ми провели аудит достовiрностi бухгалтерського облiку 
наявностi та руху власного капiталу Товариства,. шляхом перевiрки як засновницьких 
документiв, так i даних первинного, аналiтичного i синтетичного облiку в розрiзi його фактичної 
структури: 
До складу власного капiталу Товариства, крiм статутного капiталу, вiдносяться також: 
Резервний капiтал - 49тис.грн.;  
Нерозподiлений прибутку, що складається iз нерозподiленого прибутку минулих рокiв та суми 
прибутку  (5073тис.грн.) за звiтний рiк - 6399тис.грн. 
В звiтному роцi  дивiденди не нараховувалися та не виплачувалися. 
 
4.5.  Визначення вартостi чистих активiв Товариства. 
Вартiсть чистих активiв Товариства визначена з урахуванням "Методичних рекомендацiй щодо 
визначення вартостi чистих активiв акцiонерних Товариств", затверджених рiшенням ДКЦПФР 
№ 485 вiд 17.11.2004р. Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства станом на  01.01.2012р 
бiльша вiд статутного капiталу Товариства та нормативного i складають 6468тис.грн.  Вимоги 
п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України  дотримуються. 
2010р. 
Статутний капiтал, тис. грн. - 20,0 
Вартiсть чистих активiв, тис. грн. - 1395,0 
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих  
активiв i статутним капiталом, тис. грн. - +1375,0 
Чистий прибуток -(збиток) , тис. грн. - +4188,0 
 



2011р. 
Статутний капiтал, тис. грн. - 20,0 
Вартiсть чистих активiв, тис. грн. - 6468,0 
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих  
активiв i статутним капiталом, тис. грн. - +6448,0 
Чистий прибуток -(збиток) , тис. грн. - +5073,0 
 
Класифiкацiя та оцiнка витрат виробництва та обiгу. 
Облiк витрат виробництва вiдповiдає вимогам П(С)БО № 16 "Витрати", прийнятiй товариством 
облiковiй полiтицi  та податковому облiку витрат. Бухгалтерський облiк витрат Товариство 
здiйснює на пiдставi наступних первинних документiв: актiв виконаних робiт, накладних, iнших 
первинних та розрахункових документiв. Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку 
одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань.  Витратами звiтного перiоду 
визнаються або зменшення активiв, або збiльшення зобов'язань, що призводить до зменшення 
власного капiталу пiдприємства, i цi витрати достовiрно оцiненi.  
Витрати Товариства вiдображенi в "Звiтi про фiнансовi результати " вiдповiдно вимогам П(С)БО 
№2 i за перiод, що пiдлягав перевiрцi, склали: 
o Собiвартiсть реалiзованої продукцiї - 175622тис.грн. 
o Адмiнiстративнi витрати - 3511тис.грн. 
o Витрати на збут - 1921тис.грн. 
o Iншi операцiйнi витрати - 1167тис.грн. 
На нашу думку, iнформацiя представлена в статтях у Звiтi про фiнансовi результати розкрита в 
усiх суттєвих аспектах i достовiрно вiдображає величину i структуру витрат Товариства. 
 
Облiк фiнансових результатiв. 
Перевiркою пiдтверджуємо достовiрнiсть доходiв вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг, наведених 
у звiту про фiнансовi результати за   рiк у сумi  226418тис.грн. 
Iншi операцiйнi доходи - 377,0тис.грн. 
Класифiкацiя та оцiнка валового доходу за звiтний перiод здiйснена вiдповiдно до П(С)БО № 15 
"Доходи".  Дохiд визнається пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання, що 
зумовлює зростання власного капiталу i оцiнка доходу   достовiрно визначена.  Критерiї 
визнання доходу, вiдповiдно до  Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 15, 
застосовуються окремо до кожної операцiї. Склад доходiв, що вiдносяться до вiдповiдної групи, 
у вiдповiдностi з  Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 3 "Звiт про фiнансовi 
результати". Дохiд вiдображається в бухгалтерському облiку в сумi справедливої вартостi 
активiв, що отриманi або пiдлягають отриманню. 
Доходи та витрати Товариства вiдображенi в "Звiтi про фiнансовi результати" вiдповiдно 
вимогам П(С)БО №2. На нашу думку, iнформацiя представлена в статтях у Звiтi про фiнансовi 
результати розкрита в усiх суттєвих аспектах i достовiрно вiдображає величину i структуру 
витрат Товариства. 
4.6. Аналiз та оцiнка фiнансових показникiв . 
 Аналiз та економiчна оцiнка платоспроможностi та фiнансової стiйкостi Товариства 
здiйсненi на основi даних фiнансових звiтiв, шляхом розрахункiв системи показникiв - 
коефiцiєнтiв про лiквiднiсть i фiнансову стiйкiсть та на основi перевiрки даних первинного, 
аналiтичного та синтетичного облiку. Для складання довiдки були наданi: Фiнансовi звiти за 
2010р та   2011р., оборотно - сальдовi вiдомостi по рахунках. 
Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi. Аналiз  лiквiдностi дозволяє визначити спроможнiсть 
Товариства сплачувати свої поточнi зобов'язання. Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi  обчислюється 
як вiдношення найбiльш лiквiдних оборотних засобiв (грошових коштiв та їх еквiвалентiв, 
поточних фiнансових iнвестицiй та дебiторської заборгованостi) до поточних зобов'язань 
Товариства. Вiн вiдображає платiжнi можливостi Товариства щодо сплати поточних зобов'язань 



за умовами своєчасного проведення розрахункiв, тобто показує, скiльки лiквiдних коштiв 
припадає на 1грн. поточної заборгованостi, i становить 0,53. Що вiдповiдає  оптимальному 
значенню (0,6-0,8).  
Товариство зможе виконати свої зобов'язання перед  кредиторами, якщо вони одночасно 
зажадають вiд Товариства повернення боргiв на 53%. 
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) розраховується як вiдношення оборотних активiв до 
поточних зобов'язань Товариства, та показує достатнiсть ресурсiв Товариства, якi можуть бути 
використанi для погашення його поточних зобов'язань. Орiєнтовне позитивне значення 
показника 1-2. Розрахований коефiцiєнт не вищий за оптимальне значення. Так, значення цього 
показника за даними балансу Товариства на кiнець перiоду  становить 0,91. 
Це свiдчить про те, Що Товариство за рахунок наявних коштiв, мобiлiзацiї боргiв на свою 
користь та реалiзацiї запасiв i iнших активiв в змозi одночасно задовольнити вимоги кредиторiв 
на 91%. 
  Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi обчислюється як вiдношення грошових коштiв та їх 
еквiвалентiв, поточних фiнансових iнвестицiй до поточних зобов'язань Товариства. Вiн показує, 
яка частина боргiв Товариства може бути сплачена негайно. Орiєнтовне позитивне значення 
показника 0,25-0,5. Значення цього показника за даними балансу Товариства на кiнець року  
становить 0,01. 
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (автономiї) показує питому вагу власного капiталу в загальнiй 
сумi засобiв, авансованих у його дiяльнiсть. Значення цього показника на кiнець року становить 
0,14. Це свiдчить про те, що Товариство здiйснює свою дiяльнiсть за рахунок позичкового 
капiталу на 86%. 
Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування)  характеризує залежнiсть Товариства вiд 
залучених засобiв. Розрахованi коефiцiєнти звiтного перiоду вищi за оптимальне значення - це 
свiдчить про залежнiсть Товариства вiд залучених коштiв. 
 Коефiцiєнт рентабельностi активiв  в    2011р. становив 0,11 - це свiдчить про те, що кожна 
вкладена гривня  принесла Товариству прибуток в  розмiрi  0,11грн.  
Коефiцiєнт рентабельностi активiв  в    2010р. становив  0,09 - це свiдчить про те, що кожна 
вкладена гривня  принесла Товариству прибуток в  розмiрi  0,09грн.  
За результатами дiяльностi  Товариство отримало прибуток  в розмiрi - 5073тис.грн. 
 
7. Фiнансова звiтнiсть. 
Вiдповiдно до МСА №700 Фiнансова звiтнiсть складена на основi даних бухгалтерського облiку 
Товариства з врахуванням вимог Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку: №1 "Загальнi 
вимоги до фiнансової звiтностi", №2 "Баланс", №3 "Звiт про фiнансовi результати", №4 "Звiт про 
рух грошових коштiв", №5 "Звiт про власний капiтал". Фiнансова звiтнiсть Товариства 
формується з дотриманням таких принципiв:  автономностi пiдприємства, безперервностi 
дiяльностi, перiодичностi, iсторичної (фактичної) собiвартостi, нарахування та вiдповiдностi 
доходiв i витрат (за яким для визначення фiнансового результату звiтного перiоду зiставлялися 
доходи звiтного перiоду з витратами, якi були здiйсненi для отримання цих доходiв. При цьому 
доходи i витрати вiдображаються в облiку i звiтностi у момент їх виникнення, незалежно вiд 
часу надходження i сплати грошей), повного висвiтлення (фiнансова звiтнiсть мiстить всю 
iнформацiю про фактичнi та потенцiйнi наслiдки операцiй та подiй, якi можуть вплинути на 
рiшення, що приймаються на її основi), послiдовностi, обачностi, превалювання змiсту над 
формою (операцiї облiковуються вiдповiдно до їх сутностi, а не лише виходячи з юридичної 
форми), єдиного грошового вимiрника (вимiрювання та узагальнення всiх операцiй 
пiдприємства у фiнансовiй звiтностi проводиться в єдинiй грошовiй одиницi). Фiнансова 
звiтнiсть справедливо та достовiрно вiдображає iнформацiю згiдно з визначеною 
концептуальною основою фiнансової звiтностi та вiдповiдає вимогам законодавства. Фiнансова 
звiтнiсть товариства формується з дотриманням принципiв пiдготовки фiнансової звiтностi i 
вiдповiдностi  п.18 ПСБО №1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" 



На Товариствi фiнансова звiтнiсть складалася протягом року своєчасно та представлялася до 
вiдповiдних  контролюючих органiв у вiдповiдностi до "Порядку представлення фiнансової 
звiтностi", затвердженого постановою КМУ вiд 28.02.2002р. №419. 
У зв'язку з неможливiстю пiдтвердити початковi залишки в балансi з причин не участi в 
проведеннi  iнвентаризацiї, неможливо дати висновок по цих моментах, однак це обмеження має 
незначний вплив на фiнансову звiтнiсть та на стан справ у цiлому. Данi Балансу станом на 
31.12.2011р. та Звiту про фiнансовi результати за   2011р. вважаємо достовiрними. 
 
8. Висновок. 
Аудитором аудиторської фiрми "ЮВМ - аудит" проведено перевiрку фiнансових  звiтiв 
Приватного акцiонерного товариства " ХIМЕКСI " (надалi "Товариство") за даними облiку за 
перiод з 01 сiчня 2011р. по 31 грудня 2011р. Концептуальною основою для пiдготовки 
фiнансової звiтностi Товариства є Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку, 
iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової 
звiтностi в Українi, внутрiшнi положення Товариства. 
Управлiнський персонал несе вiдповiднiсть за правильнiсть пiдготовку та достовiрне 
представлення цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно Нацiональних положень (стандартiв) 
бухгалтерського облiку та вимог чинного законодавства. Вiдповiднiсть управлiнського 
персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно 
пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень 
внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, 
облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. 
Вiдповiдальнiсть аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi 
результатiв аудиторської перевiрки. 
Аудитором проведена аудиторська перевiрка вiдповiдно до вимог Закону України "Про 
аудиторську дiяльнiсть" та Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики 
Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, якi прийнятi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту в 
Українi. Цi стандарти вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог, а також планування i 
виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова 
звiтнiсть Товариства не мiстить суттєвих викривлень. 
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв 
стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi на пiдставi суджень аудитора. 
Аудитор вважає, що в процесi проведення аудиторської перевiрки отримано достатнi та 
вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення думки. 
 Аналiзуючи показники фiнансового стану  акцiонерного товариства станом на 31 грудня  2011р  
в динамiцi за 2011рiк, можна зробити висновок, що у Товариства  бракує власних  засобiв для 
розрахункiв у разi необхiдностi за своїми зобов'язаннями, простежується залежнiсть Товариства 
вiд залучених коштiв. Товариство здiйснює свою дiяльнiсть за рахунок власного  капiталу на 
14%. 
Проведений аналiз показникiв фiнансового стану  акцiонерного товариства дає нам можливiсть 
зробити висновок, що вищевказаний досягнутий рiвень показникiв забезпечує Товариству  
середню платоспроможнiсть та фiнансову стiйкiсть при вiрогiдностi його безперервного 
функцiонування, як суб'єкта господарювання. 
 Фiнансова звiтнiсть складена з дотриманням вимог ЗУ "Про бухгалтерський облiк та 
фiнансову звiтнiсть в Українi"   №996-XIV вiд 16.07.99р. та прийнятiй облiковiй полiтицi 
Товариства i, в цiлому, достовiрно вiдображає фактичний стан Товариства на 31грудня  2011р. 
Аудитор не спостерiгав за iнвентаризацiєю наявних основних засобiв Товариства станом на  
31грудня  2011року, оскiльки ця дата передувала датi укладання договору на проведення 
аудиторської перевiрки. Через характер облiкових основних засобiв Товариства ми не мали 
змоги пiдтвердити кiлькiсть основних засобiв за допомогою iнших аудиторських процедур. У 
фiнансових звiтах не передбачено резерву на покриття можливого збитку по сумнiвнiй 



дебiторськiй заборгованостi. В Товариствi не створено забезпечення на виплату вiдпусток 
працiвникам, що передбачено п. 13 П(С)БО 11 "Зобов'язання" i регламентовано Iнструкцiєю № 
291.   
Умовно - позитивна  думка. На думку аудитора, за винятком впливу коригувань, що могли б 
бути потрiбними, про якi йдеться в попередньому параграфi, та  якщо б ми були в змозi 
пiдтвердити кiлькiсть основних засобiв, фiнансова звiтнiсть Приватного акцiонерного 
товариства " ХIМЕКСI " справедливо та достовiрно вiдображає iнформацiю згiдно з визначеною 
концептуальною основою фiнансової звiтностi i в усiх суттєвих аспектах пiдготовлена та 
вiдповiдає встановленим вимогам чинного законодавства України , Нацiональним  положенням 
(стандартам) бухгалтерського облiку та прийнятої Облiкової полiтики i реально та точно 
вiдображає його фiнансовий стан на 31грудня  2011 року по результатах операцiй з 01 сiчня 2011 
року по 31 грудня  2011 року i дозволяє пiдтвердити правильнiсть та адекватнiсть формування 
власного капiталу, його структури, призначення та його 100% сплати за рахунок внескiв 
акцiонерiв.   
На пiдставi проведеної перевiрки фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства 
"ХIМЕКСI ", що знаходиться:  
м. Київ, вул. Чеська 1/22, можна зробити наступнi заключення: 
1. Фiнансова звiтнiсть достовiрно i об'єктивно, у всiх iстотних аспектах, вiдповiдно до 
визначеної концептуальної основи,  вiдображає майнове i фiнансове положення Товариства, що 
перевiряється, на 31.12.2011р., а також його фiнансовi результати за перiод з 01.01.2011р. по 
31.12.2011р. 
2.  У всiх iстотних аспектах складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку.  
3. Вартiсть чистих активiв Товариства визначена з урахуванням "Методичних рекомендацiй 
щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних Товариств", затверджених рiшенням 
ДКЦПФР № 485 вiд 17.11.2004р. Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства станом на  
31.12.2011р. бiльша вiд статутного капiталу Товариства i складають 6468тис.грн. Вимоги п.3 
ст.155 Цивiльного кодексу України  дотримуються. 
4.  Активи i зобов'язання враховуються на тiй пiдставi, що Товариство зможе виконати свої 
зобов'язання i реалiзувати активи в процесi звичайної дiяльностi як мiнiмум 12 мiсяцiв з дати 
складання перевiреної аудитором фiнансової звiтностi. Проведенi аудиторськi процедури дають 
нам можливiсть пiдтвердити  припущення про безперервнiсть дiяльностi Товариства в 
майбутньому. Звертаємо увагу на умови здiйснення дiяльностi у звiтному роцi, а саме на 
полiтичнi та економiчнi змiни в Українi, якi впливали та можуть впливати на дiяльнiсть 
Товариства. Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнським персоналом; 
операцiї та фiнансовий стан Товариства не мiстить посилання, якi могли б мати мiсце, якби 
Товариство не змогло продовжувати свою дiяльнiсть у майбутньому. 
5.   Вiдповiдає вимогам чинного законодавства, що регулює принципи бухгалтерського 
облiку i складання фiнансової звiтностi в Українi, а також Статуту Товариства. Проведений 
аналiз показникiв фiнансового стану  товариства дає нам можливiсть зробити висновок, що 
вищевказаний досягнутий рiвень показникiв забезпечує Товариству середню платоспроможнiсть 
та фiнансову стiйкiсть при безперервному функцiонуваннi,  як суб'єкта господарювання.  
6.  Станом на звiтну дату Товариство не має в управлiннi активiв недержавних пенсiйних 
фондiв. 
7.  Фiнансова звiтнiсть пiдписана уповноваженими особами.  
 
Додатки, пiдписанi аудитором:  
 Балансу станом на 31.12.2011р, валюта якого складає  46.545,0 тис.грн. 
1.Звiту про фiнансовi результати за 2011р.,  з  чистим прибутком 5073,0тис.грн. 
2.Звiту про рух грошових коштiв за 2011р.;    
3.Звiту про власний  капiтал за 2011р. 
4.Примiток до рiчної фiнансової звiтностi за 2011р. 



 
Аудитор Максимчук А.I.,Сертифiкат серiї А №  003555 вiд 15.11.2007р. 
Директор аудиторської фiрми " Ю В М - а у д и т ", Кузуб М.В.,  Сертифiкат серiї А №  004416 
вiд 29.10.2009р.- АПУ,       Свiдоцтво  серiї   АБ №000626  вiд 11.12.2007р. - ДКЦПФР 
 
 
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, 
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; 
залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні 
ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї 
діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи 
продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; 
інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність 
емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; 
інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; 
перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами 
сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання 
ПрАТ "Хiмексi"  протягом всього перiоду  iснування, з 1995 року i по теперiшнiй час, працює у 
сферi iмпорту та реалiзацiї промисловим пiдприємствам  України хiмiчної сировини,  яка 
розподiляється за наступними напрямками  та цiльовим   призначенням: 
- розчинники (ацетон, бутанол,бутилацетат, етилацетат, етилцелозольв) та  сировина для 
виробництва продуктiв автохiмiї (моноетиленглiколь); 
- полiмери ( полiетилен, полiпропiлен , полiстирол). 
ПрАТ "Хiмексi"  має власне дiюче виробництво полiетиленових плiвок сiльськогосподарського, 
промислового та харчового призначення. Потужнiсть виробничого комплексу, який включає до 
свого складу три екструзiйнi лiнiї  для виробництва плiвки та обладнання для переробки 
вiдходiв, становить 300-320 тон  готової продукцiї на мiсяць. 
Одним з головних  напрямкiв комерцiйної дiяльностi пiдприємства є сфера постачання 
полiмерної сировини для виробничих потреб  промислових пiдприємств полiмерної галузi 
України, у тому числi для власного виробництва полiетиленової плiвки. 
Ринок споживання полiмерних матерiалiв України охоплює пiдприємства досить широкого 
спектру,  серед них: виробники полiетиленових плiвок  рiзноманiтного призначення, кабельної 
продукцiї, сантехнiчних, водопровiдних,  газових  та комунiкацiйних труб, пластикової тари, 
медичних виробiв, будiвельних матерiалiв, промислових та побутових виробiв з пластмаси,  
тощо. 
Протягом останнiх рокiв ринок мав досить динамiчний розвиток  та стiйку тенденцiю до 
щорiчного збiльшення. В 2011 роцi в зв`язку з загальним погiршенням економiчного стану, 
зменшенням купiвельної здатностi населення та неоднозначнiстю прогнозiв щодо стабiльностi 
нацiональної валюти,  тенденцiї подальшого розвитку ринку мали стриманий характер. 
Загальний обсяг ринку споживання полiмерних матерiалiв наразi становить близько 39 тис.т на 
мiсяць.  Коливання цiн на сировину вiдбувається щомiсячно та знаходиться у жорсткiй 
залежностi вiд iснуючих свiтових цiн, спiввiдношення USD/EUR,  планових зупинок 
пiдприємств-виробникiв та сезонного попиту на продукцiю. Загальна кiлькiсть постачальникiв 
досить велика, але бiльш  вагомих серед них, якi займають бiльше 10 вiдсоткiв у загальному 
обсязi  - близько п'яти. Це ТОВ "Днiпрохiм", ТОВ "Дiм полiмерiв", "Аспокем", компанiя "Рона", 
"Хекро-Трейд". Частка ринку полiмерiв, що  освоєна  ПрАТ " Хiмексi", становить вiд 2% до 7%  
залежно вiд типу та марки продукцiї, що постачається. Пiдприємство добре вiдоме на ринку 
серед постачальникiв та споживачiв , має  репутацiю стабiльно працюючого партнера.  Серед 
найважливiших переваг пiдприємства вiдносно iнших постачальникiв є можливiсть iмпорту 
продукцiї всiх виробникiв Росiї, країн СНД,  провiдних Європейських виробникiв та наявнiсть 
власного виробництва, яке також є споживачем вказаної сировини та надає змогу випробування 



та об'єктивної оцiнки нових марок сировини та якiсних вiдмiнностей сировини рiзних 
виробникiв.  
В свою чергу, виробництво полiетиленової  плiвки ПрАТ " Хiмексi", як наступна ступiнь 
переробки сировини в товарну продукцiю, має певнi переваги серед iнших виробникiв. 
Найважливiшими серед них є гарантована наявнiсть запасiв сировини на пiдприємствi, 
своєчасна iнформованiсть щодо цiнових змiн на ринку  та перiодiв можливого дефiциту , 
оптимiзацiя логiстичних витрат. Крiм того, розташування дiючого виробництва  у власнiй 
промисловiй будiвлi робить процес цiноутворення менш  залежним вiд  впливу зовнiшнiх 
факторiв. 
Полiетиленова плiвка, що виробляється ПрАТ " Хiмексi", має досить високi  якiснi показники  та 
поставляється багатьом провiдним пiдприємствам скловиробничої галузi,  
харчової промисловостi та виробникам будiвельних матерiалiв, серед них  такi вiдомi, як ПАТ 
Гостомельский склозавод ВЕТРОПАК, ТОВ Малинiвський склозавод , ПАТ "Бiо Мед Скло" 
,ПрАТ "Консюмерс-Скло-Зоря", ТОВ " Промснаб", ВАТ "Вiмм-Бiлль-Дан" Україна, ПАТ 
"Галактон", ПАТ "Кременчуцький Мiськмолокозавод", ВАТ "Подiльський цемент" ,  та iнш. 
Останнi тенденцiї пакувальної галузi , що характеризуються зростанням попиту на плiвки з 
особливими властивостями, реалiзуються  пiдприємством завдяки  встановленню та введенню в 
експлуатацiю обладнання для виготовлення багатошарових  плiвок.  Iнший вагомий напрямок 
дiяльностi пiдприємства - постачання сировини, що є результатом процесу органiчного синтезу. 
Ринок розчинникiв,  сировини для лакофарбової промисловостi та продуктiв автохiмiї  в Українi 
сформований  досить давно та  має вiдносно стабiльний характер по базовим компонентам  та  
учасникам. Але загалом, цей ринок  набуває тенденцiю повiльного зниження обсягiв 
споживання в зв`язку  зi збiльшенням виробництва нового поколiння фарб, що потребують 
сировину з меншим фактором шкiдливого впливу на навколишнє середовище та здоров'я 
людини.   Щомiсячний об'єм  споживання продукцiї  - 1,125 тис.т, сегмент ринку, який займає 
ПрАТ "Хiмексi" становить вiд 50% до 90%  для рiзних продуктiв 
Полiмернi матерiали та розчинники, що поставляються пiдприємством, не виробляються в 
Українi та вiдносяться до критичного iмпорту. 
 
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо 
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською 
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її 
вартість і спосіб фінансування 
Протягом останнiх 5 рокiв не вiдбувалось вiдчуження актiвiв. 
Основнi придбанi активи: 
-екструзiйна лiнiя для виробництва полiетиленових плiвок "Jandis", продуктивнiстю 200 кг/год; 
-автомобiль легковий ДЕУ Ланос, об'єм двигуна - 1600 м3 
-автомобiль легковий Шкода Румстер, об'єм двигуна - 1400 м3. 
Передбачається придбання у 2012 роцi екструзiйної лiнiї для виробництва тришарової 
полiетиленової плiвки. Попередня вартiсть обладнання складає близько 300 000 EURO, 
фiнансування має вiдбутись за рахунок власних коштiв та шляхом залучення  банкiвського 
кредиту. 
 
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні 
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання 
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, 
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів 
підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або 
удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому 
числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення 
діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення 



Первiсна вартiсть основних засобiв, що знаходяться на балансi пiдприємства на 01.01.2012 року 
становить 10 675 тис. грн. Виробничi потужностi включають три екструзiйнi лiнiї для 
виробництва полiетиленових плiвок та обладнання для переробки вiдходiв, становлять 300-320 
тон готової продукцiї на мiсяць. Завантаженiсть обладнання має сезонний характер та у 
середньому складає близько 80%. Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi 
активiв пiдприємства, вiдсутнi. Виробничi потужностi розташованi у власнiй будiвлi 
промислового призначення загальною площей  2133,4 м2  за адресою м. Київ, пр. Вiдрадний 95 
та введенi в експлуатацiю в 2005 роцi. Пiдприємство орендує складськi примiщення але значних 
правочинiв щодо них немає. Дiюче виробництво вiдповiдає всiм сучасним технiчним вимогам та 
iснуючим в Українi екоголiчним та санiтарно-гiгiеничним нормам. Передбачене у 2012 роцi 
придбання обладнання та введення його в експлуатацiю, надасть змогу пiдвищення обсягiв 
виробництва та реалiзацiї  готової продукцiї на 200 тонн/мiсяць. 
 
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від 
законодавчих або економічних обмежень 
Факторами ризику дiяльностi пiдприємства є неочiкуванi рiшення уряду України у сферi 
валютного регулювання, iмпортної та податкової полiтики, рiзке падiння гривнi вiдносно 
твердих валют або непередбаченi  свiтовi кризовi явища та  цiновi тенденцiї  на  свiтовому ринку 
нафти i продуктiв органiчного синтезу. Також значний вплив на дiяльнiсть пiдприємства має 
загальний економiчний стан країни та платiжна здатнiсть її населення. 
 
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій 
за порушення законодавства 
Протягом звiтного перiоду пiдприємство не мало порушень законодавства та пов'язаних з ним 
виплат штрафних санкцiй i компенсацiй. 
 
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента 
Фiнансування дiяльностi пiдприємства здiйснюються за рахунок власних коштiв, наданного 
постачальниками сировини, товарного кредиту, та залучення банкiвського кредитування. 
Покращення лiквiдностi пiдприємства планується за рахунок залучення додаткових обiгових 
коштiв при введенi вексельної форми розрахункiв з покупцями та пiдвищення обсягiв 
виробництва та реалiзацiї. 
 
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець 
звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих 
договорів 
Пiдприємство не має вiдстрочених контрактiв з термiном укладання у звiтному перiодi та не 
очiкує прибуткiв вiд виконання цих контрактiв. 
 
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) 
Протягом звiтного перiоду пiдприємством передбачено збiльшення обсягiв виробництва i 
реалiзацiї готової продукцiї за рахунок  введення додаткових  виробничих потужностей та 
залучення обiгових коштiв шляхом зворотнього викупу векселiв покупцiв. 
 
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 
та розробку за звітний рік 
Протягом звiтного перiоду пiдприємством на дослiдних партiях опробована технологiя 



виробництва полiетиленових плiвок пiдвищенної мiцностi, введення якої протягом 2012 року 
планується на виробничу потужнiсть. 
Обсяг реалiзованої iнновацiйної продукцiї у 2011 роцi - 1 534 тис. грн. 
 
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні 
підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст 
та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний 
стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 
У пiдприємства та його посадових осiб вiдсутнi судовi справи у впровадженнi. 
 
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 
довільній формі 
Iнша iнформацiя про емiтента не є iстотною для оцiнки фiнансового стану пiдприємства та 
результатiв його дiяльностi iнвесторами. 
 

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

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 
Власні основні засоби 

(тис. грн.) 
Орендовані основні 

засоби (тис. грн.) 
Основні засоби, 
всього (тис. грн.) Найменування основних 

засобів на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 

на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 

на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 
1. Виробничого призначення: 9 486 9 350 0 0 9 486 9 350 
  будівлі та споруди 8 571 8 395 0 0 8 571 8 395 
  машини та обладнання 659 551 0 0 659 551 
  транспортні засоби 74 163 0 0 74 163 
  інші 182 241 0 0 182 241 
2. Невиробничого 
призначення: 0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 
  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 
  інші 0 0 0 0 0 0 
Усього 9 486 9 350 0 0 9 486 9 350 

Опис 

Термiни та умови користування основними засобами (за основними 
групами): 
будiвлi та споруди - 50  рокiв; 
машини та обладнання - 2-10 рокiв; 
траснпортнi засоби - 10  рокiв; 
iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 4-10 рокiв. 
Первiсна вартiсть основних засобiв - 10 675 тис. грн. 
Ступiнь їх зносу - 12,4% 
Ступiнь їх використання - 100 % 
Сума нарахованого зносу -1 325 тис. грн. 
Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв немає. 
Обмежень на використання майна емiтента немає. 

 
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 



Розрахункова вартість чистих активів 
(тис.грн.) 

6 468 1 395 

Статутний капітал (тис.грн.) 20 20 
Скоригований статутний капітал 
(тис.грн.) 

20 20 

Опис Вартiсть чистих активiв Товариства визначена з урахуванням "Методичних рекомендацiй 
щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних Товариств", затверджених 
рiшенням ДКЦПФР № 485 вiд 17.11.2004р. 

Висновок Станом на 31.12.2011 року вартiсть чистих активiв Товариства складає 6468,0 тис. грн., 
що перевищує розмiр статутного капiталу на 6448,0 тис. грн. Таким чином, вартiсть 
чистих активiв Товариства вiдповiдає вимогам чинного законодавства. Вимоги п.3 ст.155 
Цивiльного кодексу України  дотримуються. 

 
13.3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань Дата 
виникнення 

Непогашена 
частина 

боргу (тис. 
грн.) 

Відсоток за 
користування 

коштами 
(відсоток річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 6 815 X X 
у тому числі:  
ПАТ  "Укрексiмбанк" м. Київ, № 
договору - 151111К28 

25.11.2011 6 000 19,5 25.11.2012 

ПАТ  "Укрексiмбанк" м. Київ,  
(кредитна лiнiя - лiмiт 2 000 000), № 
договору - 28711V14 

23.05.2011 815 19 23.05.2012 

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним власним 
випуском): X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском): X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском): X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 
за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними 
паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

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

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 255 X X 
Фінансова допомога на зворотній 
основі X 0 X X 

Інші зобов'язання X 33 007 X X 
Усього зобов'язань X 40 077 X X 
Опис Визначення, облiк та оцiнка зобов`язань вiдповiдає вимогам 

П(С)БО № 11 "Зобов`язання", прийнятiй на Товариствi 
облiковiй полiтицi.  
Поточнi  зобов'язання з оплати працi  вiдсутнi. Нарахована 
сума виплати працiвникам за роботу, виконану ними протягом 
звiтного перiоду, визнається поточним зобов'язанням. Що 
вiдповiдає Положенню (стандарту) бухгалтерського облiку 26 
"Виплати працiвникам", яке  визначає методологiчнi засади 



формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про виплати 
(у грошовiй i не грошовiй формах) за роботи, виконанi 
працiвниками, та її розкриття у фiнансовiй звiтностi. 
Управлiнський персонал не створює резерв вiдпусток (точнiше 
- забезпечення для вiдшкодування витрат на виплату вiдпусток 
працiвникам), що передбачено п. 13 П(С)БО 11 "Зобов'язання" 
i регламентовано Iнструкцiєю № 291. 
В загальному обсязi коштiв пасиву переважають залученi 
кошти, а саме: всього джерел за пасивом балансу 
46545тис.грн.,  з них:  
-власних  - 6468тис.грн., або 14%. 
-залучених  - 40077тис.грн., або 86%.  
 

 
Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 
 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2009 3 1 
2 2010 2 2 
3 2011 2 1 

 
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах? 
 Так Ні 
Реєстраційна комісія  X 
Акціонери X  
Реєстратор  X 
Депозитарій  X 
Інше 
(запишіть) 

 

 
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників 
для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 
 Так Ні 
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X  

 
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 
останнього разу? 
 Так Ні 
Підняттям карток  X 
Бюлетенями (таємне голосування)  X 
Підняттям рук X  
Інше 
(запишіть) 

 

 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 
 Так Ні 
Реорганізація  X 



Внесення змін до статуту товариства X  
Прийняття рішення про зміну типу товариства X  
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 
товариства  X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 
товариства  X 

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення 
про припинення їх повноважень  X 

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), 
прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень  X 

Інше 
(запишіть) 

 

 
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?  
ні 
 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 
 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 
 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради 0 
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 2 
Кількість представників держави 0 
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 2 
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 0 
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0 

 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом 
останніх трьох років?  0 
 
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? 
 Так Ні 
Стратегічного планування  X 
Аудиторський  X 
З питань призначень і винагород  X 
Інвестиційний  X 
Інше 
(запишіть) 

Наглядову раду не створено. 

Інше 
(запишіть) 

 

 
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за 
роботу з акціонерами? (так/ні)  ні 
 
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 
 Так Ні 
Винагорода є фіксованою сумою  X 
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 
ринкової вартості акцій  X 



Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 
Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 
Інше 
(запишіть) 

Наглядову раду не створено. 

 
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) 
Наглядову раду не створено. X  

 
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився 
зі своїми правами та обов'язками? 
 Так Ні 
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом 
внутрішніх документів акціонерного товариства  X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 
члена наглядової ради ознайомили з його правами та 
обов'язками 

 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 
навчання (з корпоративного управління або фінансового 
менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний 
строк або не було обрано нового члена  X 

Інше 
(запишіть) 

Наглядову раду не створено. 

 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)  ні 
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб. 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 
останніх трьох років?  0 
 
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів 
загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління? 

 
Загальні 

збори 
акціонерів 

Засідання 
наглядової 

ради 

Засідання 
правління 

Члени правління (директор) ні ні ні 
Загальний відділ ні ні ні 
Члени наглядової ради (голова наглядової 
ради) ні ні ні 

Юридичний відділ (юрист) ні ні ні 
Секретар правління ні ні ні 



Секретар загальних зборів так ні ні 
Секретар наглядової ради ні ні ні 
Корпоративний секретар ні ні ні 
Відділ або управління, яке відповідає за роботу 
з акціонерами ні ні ні 

Інше (запишіть) 
 

ні ні ні 

 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 
вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн
і збори 
акціоне

рів 

Наглядов
а рада 

Виконав
чий 

орган 

Не 
належит

ь до 
компете

нції 
жодного 
органу 

Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії) так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-
планів) ні ні так ні 

Затвердження річного фінансового звіту або 
балансу або бюджету так ні ні ні 

Обрання та відкликання голови правління ні ні ні ні 
Обрання та відкликання членів правління ні ні ні ні 
Обрання та відкликання голови наглядової 
ради ні ні ні ні 

Обрання та відкликання членів наглядової 
ради ні ні ні ні 

Обрання та відкликання голови та членів 
ревізійної комісії ні ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 
та членів правління ні ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 
та членів наглядової ради ні ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів правління ні ні ні ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 
акцій ні ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій ні ні ні ні 

Затвердження аудитора ні ні 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 (правління)  X 
Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 
Положення про ревізійну комісію  X 
Положення про акції акціонерного товариства  X 
Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) Положення про Директора, Положення про Ревiзора. Iнших 
документiв немає. 

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

 

Інформація 
розповсюджує

ться на 
загальних 

зборах 

Публікуєт
ься у 
пресі, 

оприлюдн
юється в 
загальнод
оступній 

інформаці
йній базі 

даних 
ДКЦПФР 
про ринок 

цінних 
паперів 

Документи 
надаються 

для 
ознайомлен

ня 
безпосеред

ньо в 
акціонерно

му 
товаристві 

Копії 
докумен

тів 
надають

ся на 
запит 

акціонер
а 

Інформаці
я 

розміщуєт
ься на 

власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерн
ого 

товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності так так ні ні ні 

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

ні ні так ні ні 

Інформація про склад 
органів управління 
товариства 

ні ні ні так ні 

Статут та внутрішні 
документи ні ні так ні ні 

Протоколи загальних 
зборів акціонерів після 
їх проведення 

ні ні так ні ні 

Розмір винагороди 
посадових осіб 
акціонерного 

ні ні так ні ні 



товариства 
 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)  ні 
 
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 
Не проводились взагалі  X 
Менше ніж раз на рік X  
Раз на рік  X 
Частіше ніж раз на рік  X 

 
Який орган приймав рішення про затвердження аудитора? 
 Так Ні 
Загальні збори акціонерів  X 
Наглядова рада  X 
Правління або директор X  
Інше 
(запишіть) 

 

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

 

 
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 
товариства в минулому році? 
 Так Ні 
Ревізійна комісія  X 
Наглядова рада  X 
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X 
Стороння компанія або сторонній консультант  X 
Перевірки не проводились X  
Інше 
(запишіть) 

 

 
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу? 
 Так Ні 
З власної ініціативи  X 
За дорученням загальних зборів  X 
За дорученням наглядової ради  X 
За зверненням виконавчого органу  X 
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10  X 



відсотків голосів 
Інше 
(запишіть) 

 

 
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  
ні 
 
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ 
 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів 
протягом наступних трьох років? 

 Так Ні 
Випуск акцій  X 
Випуск депозитарних розписок  X 
Випуск облігацій  X 
Кредити банків X  
Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X 
Інше (запишіть) 
  X 

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

Не визначились  
 
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  ні 
 
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні)  так 
 
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній 
системі України (далі - особа)? 
 Так Ні 
Не задовольняв професійний рівень особи  X 
Не задовольняли умови договору з особою X  
Особу змінено на вимогу:   
акціонерів  X 
суду  X 

Інше 
(запишіть) 

В зв'язку iз дематерiалiзацiєю акцiй було припинено дiю договору на 
ведення реєстру власникiв № 198-Р вiд "02".10.2010 р., укладеного з 
ТОВ депозитарно-клiрингова компанiя "Український реєстратор". 



 
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 
управління? (так/ні)  ні 
 
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:  
 
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його 
оприлюднено:  
 
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: 
 
 

Звіт про корпоративне управління 
 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи 
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за 
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, 
найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх 
відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік 
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради 
та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння 
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг 
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до 
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або 
про відсутність таких заходів 
5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 
характеристики або про відсутність такої системи 
6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи 
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та 
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку 
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений 
у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність 
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що 
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір 
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї 
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така 
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність 
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють 
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку 
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, 
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, 
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) 
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 
 загальний стаж аудиторської діяльності 
 кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі 
 перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом 



року 
 випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 
внутрішнього аудитора 
 ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років 
 стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, 
та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена 
аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання 
ринків фінансових послуг 
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 
послуг, зокрема: 
 наявність механізму розгляду скарг 
 прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого 
розглядати скарги 
 стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання 
фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених 
скарг) 
 наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою 
установою та результати їх розгляду 
 



КОДИ 
Дата 01.01.2012 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Хiмексi" за ЄДРПОУ 23737832 
Територія м.Київ, Печерський р-н за КОАТУУ 8038200000 
Організаційно-
правова форма 
господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Орган державного 
управління  за СПОДУ  

Вид економічної 
діяльності Оптова торгівля хімічними продуктами за КВЕД 51.55.0 

Середня кількість працівників (1):  
Одиниця виміру: тис.грн. 
Адреса: 01042, м.Київ, вул. Чеська, будинок 1/22 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

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

 
Баланс 

на 31.12.2011 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
    залишкова вартість 010 5 5 
    первісна вартість 011 14 15 
    накопичена амортизація 012 ( 9 ) ( 10 ) 
Незавершені капітальні інвестиції 020 551 592 
Основні засоби:    
    залишкова вартість 030 9 486 9 350 
    первісна вартість 031 10 430 10 675 
    знос 032 ( 944 ) ( 1 325 ) 
Довгострокові біологічні активи:    
    справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 
    первісна вартість 036 0 0 
    накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові фінансові інвестиції:    
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 040 0 0 

    інші фінансові інвестиції 045 0 0 
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0 
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної 
нерухомості 055 0 0 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0 
Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ) ( 0 ) 
Відстрочені податкові активи 060 0 141 
Гудвіл 065 0 0 
Інші необоротні активи 070 0 0 



Гудвіл при консолідації 075 0 0 
Усього за розділом I 080 10 042 10 088 
II. Оборотні активи    
Виробничі запаси 100 2 168 4 604 
Поточні біологічні активи 110 0 0 
Незавершене виробництво 120 0 0 
Готова продукція 130 2 372 1 129 
Товари 140 9 158 9 354 
Векселі одержані 150 0 0 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
    чиста реалізаційна вартість 160 17 625 18 449 
    первісна вартість 161 17 625 18 449 
    резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 ) 
Дебіторська заборгованість за рахунками:    
    за бюджетом 170 2 672 1 448 
    за виданими авансами 180 1 903 402 
    з нарахованих доходів 190 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 200 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 77 796 
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
    в національній валюті 230 0 0 
    у тому числі в касі 231 0 0 
    в іноземній валюті 240 0 0 
Інші оборотні активи 250 46 275 
Усього за розділом II 260 36 021 36 457 
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0 
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 
Баланс 280 46 063 46 545 

 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
I. Власний капітал    
Статутний капітал 300 20 20 
Пайовий капітал 310 0 0 
Додатковий вкладений капітал 320 0 0 
Інший додатковий капітал 330 0 0 
Резервний капітал 340 49 49 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 1 326 6 399 
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 ) 
Накопичена курсова різниця 375 0 0 
Усього за розділом I 380 1 395 6 468 
Частка меншості 385 0 0 
II. Забезпечення таких витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0 
Інші забезпечення 410 0 0 
Сума страхових резервів 415 0 0 
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0 
Цільове фінансування  (2) 420 0 0 



Усього за розділом II 430 0 0 
ІІІ. Довгострокові зобов'язання    
Довгострокові кредити банків 440 0 0 
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0 
Відстрочені податкові зобов’язання 460 47 0 
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0 
Усього за розділом ІІІ 480 47 0 
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 7 205 6 815 
Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями 510 0 0 

Векселі видані 520 0 0 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 36 995 31 254 
Поточні зобов’язання за розрахунками:    
    з одержаних авансів 540 273 1 647 
    з бюджетом 550 0 255 
    з позабюджетних платежів 560 0 0 
    зі страхування 570 0 0 
    з оплати праці 580 0 0 
    з учасниками 590 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 600 0 0 
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та 
групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0 

Інші поточні зобов'язання 610 148 106 
Усього за розділом IV 620 44 621 40 077 
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 
Баланс 640 46 063 46 545 
(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом 
виконавчої влади у галузі статистики. 
(2) З рядка 420 графа 4  Сума благодійної допомоги (421) 0 

 
Керівник    Терещенко Л.Г. 
 
Головний бухгалтер   Бражко Е.Д. 



КОДИ 
Дата 01.01.2012 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Хiмексi" за ЄДРПОУ 23737832 
Територія м.Київ, Печерський р-н за КОАТУУ 8038200000 
Орган державного 
управління   за СПОДУ  

Організаційно-
правова форма 
господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності Оптова торгівля хімічними продуктами за КВЕД 51.55.0 

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

Одиниця виміру: тис.грн. 
Звіт про фінансові результати 

за 2011 рік 
Форма №2 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
Код за ДКУД 1801003 

Стаття Код 
рядка 

За звітний 
період 

За попередній 
період 

1 2 3 4 
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 010 226 418 223 144 

Податок на додану вартість 015 ( 37 736 ) ( 37 191 ) 
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 ) 
 025 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші вирахування з доходу 030 ( 471 ) ( 11 ) 
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) 035 188 211 185 942 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 175 622 ) ( 175 355 ) 
Валовий прибуток: 
   прибуток 050 12 589 10 587 

   збиток 055 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші операційні доходи 060 377 987 
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності 

061 0 0 

Адміністративні витрати 070 ( 3 511 ) ( 3 441 ) 
Витрати на збут 080 ( 1 921 ) ( 1 500 ) 
Інші операційні витрати 090 ( 1 167 ) ( 827 ) 
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності 

091 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансові результати від операційної діяльності: 
   прибуток 100 6 367 5 806 

    збиток 105 ( 0 ) ( 0 ) 
Доход від участі в капіталі 110 0 0 
Інші фінансові доходи 120 0 0 
Інші доходи (1) 130 0 0 
Фінансові витрати 140 ( 1 282 ) ( 1 043 ) 



Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрати 160 ( 0 ) ( 0 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0 
Фінансові результати від звичайної діяльності до 
оподаткування: 
   прибуток 

170 5 085 4 763 

    збиток 175 ( 0 ) ( 0 ) 
    у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або 
прибуток від переоцінки необоротних активів та групи 
вибуття у наслідок  припинення діяльності 

176 0 0 

    у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від 
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у 
наслідок  припинення діяльності 

177 ( 0 ) ( 0 ) 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180  ( 12 ) ( 575 ) 
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185  0 0 
Фінансові результати від звичайної діяльності: 
   прибуток 190 5 073 4 188 

    збиток 195 ( 0 ) ( 0 ) 
Надзвичайні: 
   доходи 200 0 0 

    витрати 205 ( 0 ) ( 0 ) 
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 ) 
Частка меншості 215 0 0 
Чистий: 
   прибуток 220 5 073 4 188 

    збиток 225 ( 0 ) ( 0 ) 
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 
(1) З рядка 130 графа 3  Дохід, пов'язаний з благодійною 
допомогою 

(131) 0 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника Код 
рядка 

За звітний 
період 

За попередній 
період 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 230 40 593 40 586 
Витрати на оплату праці 240 1 507 1 308 
Відрахування на соціальні заходи 250 629 852 
Амортизація 260 382 171 
Інші операційні витрати 270 8 164 3 939 
Разом 280 51 275 46 856 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті Код 
рядка 

За звітний 
період 

За попередній 
період 

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 300 0 0 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0 0 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 0 0 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 330 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0 
 
Керівник    Терещенко Л.Г. 
 
Головний бухгалтер   Бражко Е.Д. 



КОДИ 
Дата 01.01.2012 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Хiмексi" за ЄДРПОУ 23737832 
Територія м.Київ, Печерський р-н за КОАТУУ 8038200000 
Організаційно-
правова форма 
господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності Оптова торгівля хімічними продуктами за КВЕД 51.55.0 

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

Одиниця виміру: тис.грн. 
Звіт про рух грошових коштів 

За 2011 pік 
Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

Стаття Код За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
    Надходження від:    

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 224 048 216 666 
Погашення векселів одержаних 015 0 0 
Покупців і замовників авансів 020 1 647 273 
Повернення авансів 030 120 68 
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 0 0 
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0 
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових 
платежів) 045 2 8 

Отримання субсидій, дотацій 050 0 0 
Цільового фінансування 060 0 0 
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 3 23 
Інші надходження 080 22 411 
    Витрачання на оплату:    
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 217 903 ) ( 214 651 ) 
Авансів 095 ( 380 ) ( 1 901 ) 
Повернення авансів 100 ( 2 ) ( 154 ) 
Працівникам 105 ( 1 251 ) ( 1 085 ) 
Витрат на відрядження 110 ( 0 ) ( 0 ) 
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 1 651 ) ( 1 432 ) 
Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 50 ) ( 981 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 684 ) ( 884 ) 
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових 
платежів) 130 ( 472 ) ( 215 ) 

Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрачання 145 ( 1 351 ) ( 1 249 ) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 2 098 -5 103 
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 2 098 -5 103 



II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    
Реалізація:    
    фінансових інвестицій 180 0 0 
    необоротних активів 190 0 0 
    майнових комплексів 200 0 0 
Отримані:    
    відсотки 210 0 0 
    дивіденди 220 0 0 
Інші надходження 230 0 0 
Придбання:    
    фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 ) 
    необоротних активів 250 ( 365 ) ( 745 ) 
    майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -365 -745 
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -365 -745 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    
Надходження власного капіталу 310 0 0 
Отримані позики 320 32 015 22 800 
Інші надходження 330 0 0 
Погашення позик 340 ( 32 405 ) ( 16 595 ) 
Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші платежі 360 ( 1 344 ) ( 954 ) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -1 734 5 251 
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -1 734 5 251 
Чистий рух коштів за звітний період 400 -1 -597 
Залишок коштів на початок року 410 0 593 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 1 4 
Залишок коштів на кінець року 430 0 0 

 
Керівник    Терещенко Л.Г. 
 
Головний бухгалтер   Бражко Е.Д. 



КОДИ 
Дата 01.01.2012 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Хiмексi" за ЄДРПОУ 23737832 
Територія м.Київ, Печерський р-н за КОАТУУ 8038200000 
Орган державного 
управління   за СПОДУ  

Організаційно-
правова форма 
господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності Оптова торгівля хімічними продуктами за КВЕД 51.55.0 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 
за міжнародними стандартами фінансової звітності  
Одиниця виміру: тис.грн. 

 
Звіт про власний капітал 

за 2011 рік 
Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код 
рядка 

Статутний 
капітал 

Пайовий 
капітал 

Додатковий 
вкладений 

капітал 

Інший 
додатковий 

капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподі- 
лений 

прибуток 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Залишок на початок 
року 

010 20 0 0 0 49 1 212 0 0 1 281 

Коригування:           
Зміна облікової 
політики 

020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 
помилок 

030 0 0 0 0 0 114 0 0 114 

Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Скоригований 
залишок на початок 
року 

050 20 0 0 0 49 1 326 0 0 1 395 

Переоцінка активів:           
Дооцінка основних 
засобів 

060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Уцінка основних 
засобів 

070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка 
незавершеного 
будівництва 

080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка 
незавершеного 
будівництва 

090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка 
нематеріальних 
активів 

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка 
нематеріальних 
активів 

110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Чистий прибуток 
(збиток) за звітний 
період 

130 0 0 0 0 0 5 073 0 0 5 073 

Розподіл прибутку:           
Виплати власникам 
(дивіденди) 

140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 
прибутку до 
статутного капіталу 

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 
резервного капіталу 

160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Внески учасників:           
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Погашення 
заборгованості з 
капіталу 

190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Вилучення 
капіталу:           

Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Перепродаж 
викуплених акцій 
(часток) 

220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Анулювання 
викуплений акцій 
(часток) 

230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в 
капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 
номінальної вартості 
акцій 

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 
капіталі:           

Списання 
невідшкодованих 
збитків 

260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Безкоштовно 
отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Разом змін в 
капіталі 290 0 0 0 0 0 5 073 0 0 5 073 

Залишок на кінець 
року 300 20 0 0 0 49 6 399 0 0 6 468 

 
Керівник    Терещенко Л.Г. 
 
Головний бухгалтер   Бражко Е.Д. 



КОДИ 
Дата 01.01.2012 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Хiмексi" за ЄДРПОУ 23737832 
Територія м.Київ, Печерський р-н за КОАТУУ 8038200000 
Орган державного 
управління   за СПОДУ  

Організаційно-
правова форма 
господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності Оптова торгівля хімічними продуктами за КВЕД 51.55.0 

Одиниця виміру тис.грн. 
 

Примітки до річної фінансової звітності 
за 2011 pік 
Форма №5 

I. Нематеріальні активи 
Код за ДКУД 1801008 

Залишок на 
початок року 

Переоцінка 
(дооцінка +, уцінка 

-) 
Вибуло за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець 

року 

Групи нематеріальних активів Код  
рядка первісна 

(пероціне
на) 

вартість 

накопи-
чена 

аморти-
зація 

Надійшло 
за рік первісної 

(пере-
оціненої 
вартості) 

накопи-
ченої 

аморти-
зації 

первісна 
(пере-

оцінена 
вартість) 

накопи-
чена 

аморти-
зація 

Нарахова
но 

амортиза
ції за рік 

Втрати 
від 

зменшен
ня 

кориснос
ті за рік 

первісної 
(пере-

оціненої 
вартості) 

накопи-
ченої 

аморти-
зації 

первісна 
(пере-

оцінена 
вартість) 

накопи-
чена 

аморти-
зація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Права користування природними 
ресурсами 

010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Права на комерційні позначення 030 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Права на об'єкти промислової 
властивості 

040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Авторське право та суміжні з ним 
права 

050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інші нематеріальні активи 070 13 9 1 0 0 0 0 1 0 0 0 14 10 
Разом 080 14 9 1 0 0 0 0 1 0 0 0 15 10 
Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 



З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0 
  вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0 
  вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0 
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0 
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження 
права власності 

(085) 0 

 
II. Основні засоби 

у тому числі 
Залишок на 

початок року 

Переоцінка 
(дооцінка +, 

уцінка -) 
Вибуло за рік Інші зміни за рік Залишок на 

кінець року 
одержані за 
фінансовою 

орендою 

передані в 
оперативну 

оренду 

Групи основних засобів Код  
рядка 

первісн
а 

(пероці
нена) 

вартіст
ь 

знос 

Надійш
ло за 
рік 

первісно
ї (пере-
оціненої

) 
вартості 

зносу 

первісна 
(пере-

оцінена) 
вартість 

знос 

Нарахова
но 

амортиза
ції за рік 

Втрати 
від 

зменшен
ня 

кориснос
ті 

первісн
ої 

(пере-
оцінено

ї) 
вартост

і 

зносу 

первісн
а (пере-
оцінена

) 
вартіст

ь 

знос 

первісн
а (пере-
оцінена

) 
вартість

знос 

первісн
а (пере-
оцінена

) 
вартіст

ь 

знос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інвестиційна 
нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Капітальні витрати на 
поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Будинки, споруди та 
передавальні пристрої 120 8 684 115 0 0 0 0 0 174 0 0 0 8 684 289 0 0 7 857 157 

Машини та обладнання 130 1 256 597 17 0 0 0 0 125 0 0 0 1 273 722 0 0 0 0 
Транспортні засоби 140 151 76 114 0 0 0 0 26 0 0 0 265 102 0 0 0 0 
Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі) 150 296 113 98 0 0 0 0 40 0 0 0 394 153 0 0 0 0 

Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інші основні засоби 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Малоцінні необоротні 
матеріальні активи 200 43 43 16 0 0 0 0 16 0 0 0 59 59 0 0 0 0 

Тимчасові (нетитульні) 
споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інші необоротні 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



матеріальні активи 
Разом 260 10 430 944 245 0 0 0 0 381 0 0 0 10 675 1 325 0 0 7 857 157 

 
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження 
права власності 

(261) 0 

  вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 823 
  залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, 
реконструкція тощо) 

(263) 0 

  первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 282 
  основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0 
  первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0 
  залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0 
З рядка 260 графа 5  вартість основних засобів, придбаних за рахунок  цільового фінансування (266) 0 
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 182 
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0 
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0 



III. Капітальні інвестиції 
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року 

1 2 3 4 
Капітальне будівництво 280 0 475 
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 270 111 
Придбання (виготовлення) інших необоротних 
матеріальних засобів 300 16 6 

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 1 0 
Придбання (вирощування) довгострокових 
біологічних активів 320 0 0 

Інші 330 0 0 
Разом 340 287 592 

 
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0 
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0 

 
IV. Фінансові інвестиції 

На кінець року Найменування показника Код рядка За рік довгострокові поточні 
1 2 3 4 5 

А. Фінансові інвестиції за методом участі в 
капіталі в: 
асоційовані підприємства 

350 0 0 0 

дочірні підприємства 360 0 0 0 
спільну діяльність 370 0 0 0 
Б. Інші фінансові інвестиції в: 
частки і паї у статутному капіталі інших 
підприємств 

380 0 0 0 

акції 390 0 0 0 
облігації 400 0 0 0 
інші 410 0 0 0 
Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 0 0 

 
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: 
      за собівартістю  

(421) 0 

      за справедливою вартістю (422) 0 
      за амортизованою вартістю (423) 0 
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: 
      за собівартістю 

(424) 0 

      за справедливою вартістю (425) 0 
      за амортизованою собівартістю (426) 0 
 

V. Доходи і витрати 
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати 

1 2 3 4 
А. Інші операційні доходи і витрати 
Операційна оренда активів 440 0 0 

Операційна курсова різниця 450 247 350 
Реалізація інших оборотних активів 460 0 0 
Штрафи, пені, неустойки 470 3 394 
Утримання об'єктів житлово-комунального 
соціально-культурного призначення 480 0 0 

Інші операційні доходи і витрати 490 127 423 
у тому числі: 
відрахування до резерву сумнівних боргів 491 X 0 

непродуктивні витрати і втрати 492 X 0 
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за 
інвестиціями в: 
асоційовані підприємства 

500 0 0 



дочірні підприємства 510 0 0 
спільну діяльність 520 0 0 
В. Інші фінансові доходи і витрати 
Дивіденди 530 0 X 

Проценти 540 X 0 
Фінансова оренда активів 550 0 0 
Інші фінансові доходи і витрати 560 0 1 282 
Г. Інші доходи та витрати 
Реалізація фінансових інвестицій 570 0 0 

Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0 
Результат оцінки корисності 590 0 0 
Неопераційна курсова різниця 600 0 0 
Безоплатно одержані активи 610 0 X 
Списання необоротних активів 620 X 0 
Інші доходи і витрати 630 0 0 

 
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0 
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними 
(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами 

(632) 0 % 

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції 
основної діяльності 

(633) 0 

 
VI. Грошові кошти 

Найменування показника Код рядка На кінець року 
1 2 3 

Каса 640 0 
Поточний рахунок у банку 650 0 
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові 
книжки) 660 0 

Грошові кошти в дорозі 670 0 
Еквіваленти грошових коштів 680 0 
Разом 690 0 

 
З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких 
обмежено 

(691) 0 

 
VII. Забезпечення і резерви 

Збільшення за 
звітний рік 

Види забезпечень і резервів Код 
рядка

Залишок 
на 

початок 
року 

нарахован
о 

(створено) 

додаткові 
відраху-

вання 

Викорис-
тано  у 

звітному 
році 

Сторновано 
використан

у суму у 
звітному 

році 

Сума 
очікуваного 

відшкодуванн
я витрат 
іншою 

стороною, що 
врахована при 

оцінці 
забезпечення 

Залишок 
на кінець 

року 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Забезпечення на виплату 
відпусток працівникам 710 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних 
витрат на додаткове пенсійне 
забезпечення 

720 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних 
витрат на виконання 
гарантійних зобов’язань 

730 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних 
витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних 
витрат на виконання 750 0 0 0 0 0 0 0 



зобов’язань щодо 
обтяжливих контрактів 
 760 0 0 0 0 0 0 0 
 770 0 0 0 0 0 0 0 
Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0 
Разом 780 0 0 0 0 0 0 0 
 

VIII. Запаси 
Переоцінка за рік 

Найменування показника Код 
рядка 

Балансова 
вартість на 
кінець року 

збільшення 
чистої вартості 

реалізації* 
уцінка 

1 2 3 4 5 
Сировина і матеріали 800 4 411 0 0 
Купівельні напівфабрикати та 
комплектуючі вироби  810 0 0 0 

Паливо 820 38 0 0 
Тара і тарні матеріали 830 0 0 0 
Будівельні матеріали  840 133 0 0 
Запасні частини 850 0 0 0 
Матеріали сільськогосподарського 
призначення 860 0 0 0 

Поточні біологічні активи 870 0 0 0 
Малоцінні та швидкозношувані 
предмети 880 22 0 0 

Незавершене виробництво 890 0 0 0 
Готова продукція 900 1 129 0 0 
Товари 910 9 354 0 246 
Разом 920 15 087 0 246 

* Визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" 
 
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: 
      відображених за чистою вартістю 
реалізації  

(921) 
15 087 

      переданих у переробку (922) 0 
      оформлених в заставу (923) 0 
      переданих на комісію (924) 0 
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0 
Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0 

IX. Дебіторська заборгованість 
у т.ч. за строками не погашення  

Найменування показника Код 
рядка 

Всього на 
кінець року до 12 

місяців 
від 12 до 18 

місяців 
від 18 до 36 

місяців 
1 2 3 4 5 6 

Дебіторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги 940 18 449 17 897 507 16 

Інша поточна дебіторська заборгованість 950 796 0 0 582 
 
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 1 
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0 

X. Нестачі і втрати від псування цінностей 
Найменування показника Код 

рядка Сума 

1 2 3 
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0 
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному 
році 970 0 

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо 
винуватців за якими на кінець року не прийнято 980 0 



(позабалансовий рахунок 072) 
XI. Будівельні контракти 

Найменування показника Код 
рядка Сума 

1 2 3 
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0 
Заборгованість на кінець звітного року:   
 валова замовників 1120 0 
 валова замовникам 1130 0 
 з авансів отриманих 1140 0 
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0 
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за 
незавершеними будівельними контрактами 1160 0 

XII. Податок на прибуток 
Найменування показника Код 

рядка Сума 

1 2 3 
Поточний податок на прибуток 1210 200 
Відстрочені податкові активи: 
 на початок звітного року 1220 0 

 на кінець звітного року 1225 141 
Відстрочені податкові зобов’язання: 
 на початок звітного року 1230 47 

 на кінець звітного року 1235 0 
Включено до Звіту про фінансові результати - 
усього 1240 12 

 у тому числі: 
     поточний податок на прибуток 1241 200 

     зменшення (збільшення) відстрочених       
податкових активів 1242 -141 

     збільшення (зменшення) відстрочених      
податкових зобов’язань 1243 -47 

Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0 
 у тому числі: 
     поточний податок на прибуток 1251 0 

     зменшення (збільшення) відстрочених      
податкових активів 1252 0 

     збільшення (зменшення) відстрочених      
податкових зобов’язань 1253 0 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань 
Найменування показника Код 

рядка Сума 

1 2 3 
Нараховано за звітний рік 1300 382 
Використано за рік - усього 1310 0 
в тому числі на: 
 будівництво об’єктів 1311 0 

 придбання (виготовлення) та поліпшення  
 основних засобів 1312 0 

 з них машини та обладнання 1313 0 
 придбання (створення) нематеріальних  
 активів 1314 0 

 погашення отриманих на капітальні  
 інвестиції позик 1315 0 

 1316 0 
 1317 0 

 



XIV. Біологічні активи 
Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю 

залишок на 
початок року вибуло за рік залишок на 

кінець року 
Групи біологічних активів Код 

рядка 
первісна 
вартість 

накопич
ена 

амортиз
ація 

надійшл
о за рік первісна 

вартість 

накопич
ена 

амортиз
ація 

нарахов
ано 

амортиз
ації за 

рік 

втрати 
від 

зменше
ння 

корисно
сті 

вигоди 
від 

відновл
ення 

корисно
сті 

первісна 
вартість 

накопич
ена 

амортиз
ація 

залишок 
на 

початок 
року 

надійшл
о за рік 

зміни 
вартості 

за рік 

вибуло 
за рік 

залишок 
на 

кінець 
року 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Довгострокові біологічні активи - 
усього 
в тому числі: 

1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   інші довгострокові біологічні 
активи 

1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Поточні біологічні активи - усього 
в тому числі: 

1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

   тварини на вирощуванні та 
відгодівлі 

1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

   біологічні активи в стані 
біологічних перетворень (крім тварин 
на вирощуванні та відгодівлі) 

1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

 1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 
   інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 
Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового 
фінансування 

(1431) 0 

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна 
вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених 
унаслідок надзвичайних подій 

(1432) 
0 

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують 
передбачені законодавством обмеження права власності 

(1433) 0 

 
XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів 

Результат від первісного 
визнання 

Фінансовий результат 
(прибуток +, збиток -) від 

Найменування показника Код  
рядка 

Вартість 
первісного 
визнання 

Витрати, 
пов'язані з 

біологічними 
перетворення

ми 
дохід витрати 

Уцінка Виручка від 
реалізації 

Собівартість 
реалізації 

реалізації 
первісного 
визнання та 
реалізації 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Продукція та додаткові біологічні 
активи рослинництва - усього 

1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

у тому числі:           
зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
з них: 
    пшениця 

1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   додаткові біологічні активи 
рослинництва 

1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

Продукція та додаткові біологічні 
активи тваринництва - усього 

1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

у тому числі:           
приріст живої маси - усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
з нього: 
    великої рогатої худоби 

1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   додаткові біологічні активи 
тваринництва 

1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
 1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
Сільськогосподарська продукція та 
додаткові біологічні активи - разом 

1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

 
Керівник    Терещенко Л.Г. 
 
Головний бухгалтер   Бражко Е.Д. 
 


