
Титульний аркуш 
 
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до 
Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії. 

  

  
Голова правлiння       Фiдик Iван Григорович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 
  
        29.04.2016 
        (дата) 
    М.П.     
  
  

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2015 рік  

  
I. Загальні відомості 

  
1. Повне найменування емітента   Публічне акцiонерне товариство “Дрогобицький 

Агротехсервiс” 
  
2. Організаційно-правова форма   Публічне акціонерне товариство 
  
3. Код за ЄДРПОУ   03752798 
  
4. Місцезнаходження   82100, Львівська, Дрогобицький р-н, м.Дрогобич, вул 

Стрийська, буд. 266 
  
5. Міжміський код, телефон та факс   (244) 5-70-81, (244) 5-70-81 
  
6. Електронна поштова адреса   drogobuch_ats@bfg.lviv.ua 
  

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
  
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії   28.04.2016 
    (дата) 
2. Річна інформація  опублікована у   79, "Бюлетень. Цінні папери України"   29.04.2016 
    (номер та найменування офіційного 

друкованого видання) 
  (дата) 

3. Річна інформація розміщена на  
сторінці в мережі Інтернет 

  http://drogobuchats.bfg.lviv.ua/   29.04.2016 

    (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 
 
  
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 
  
1. Основні відомості про емітента X 
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності   
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб   
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря   
5. Інформація про рейтингове агентство   
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 
часток, паїв) 

X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 
9. Інформація про загальні збори акціонерів X 
10. Інформація про дивіденди X 
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

12. Відомості про цінні папери емітента: 
1) інформація про випуски акцій емітента X 
2) інформація про облігації емітента   
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом   
4) інформація про похідні цінні папери   
5)  інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду   
13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 
3)  інформація про зобов’язання емітента X 
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції   
5)  інформація про собівартість реалізованої продукції   
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів   
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 
протягом звітного періоду 

  

17. Інформація  про  стан  корпоративного  управління X 
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій   

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 
зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 

  

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

  

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

  

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

  

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

  

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які 
включено до складу іпотечного покриття 

  

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів   
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів   
23. Основні відомості про ФОН   
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН   
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН   
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН   
27. Правила ФОН   
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)   
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 
30. Річна фінансова звітність X 
31. Річна фінансова звітність,  складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського   



обліку (у разі наявності) 
32. 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) 

  

33. Примітки 
"Відомості  щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" відсутня, так як емітент не приймав ніякої участі 
у створені інших юридичних осіб.  
"Інформація про корпоративного секретаря" відсутня, так як корпоративний секретар Товариством не обирався.  
"Iнформацiя про рейтингове агенство" вiдсутня, так як визначеня рейтингової оцiнки Товариство не 
здiйснювало.  
"Iнформацiя про дивiденди" вiдсутня, так як дивiденди у звітньому році  не нараховувались i не виплачувались.  
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" вiдсутня, так як облiгацiї Товариством не випускались.  
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" вiдсутня, так як iншi цiннi папери Товариством не 
випускались.  
"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду " вiдсутня, так як викуп власних акцiй 
протягом звiтного перiоду не здiйснювався.  
"Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв" вiдсутня , так як 
боргових цiнних паперiв Товариство не випускало.  
"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" вiдсутня, так як Товариство iпотечних облiгацiй не випускало.  
"Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" вiдсутня, так як iпотечних сертифiкатiв Товариство не 
випускало.  
"Інформація щодо реєстру іпотечних активів " відсутня, так як Товариство протягом звітного періоду не 
створювало жодних іпотечних активів.  
"Iнформацiя про ФОН" вiдсутня, так як ФОН не створювався.  
"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" вiдсутнiй, так як товариство не випускало цiльових облiгацiй виконання 
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.  
Облiгацiй та iнших цiнних паперiв емiтент не випускав. 
Викупу власних акцiй протягом звiтнього перiоду не проводилось. 
Фактiв виникнення особливої iнформацiї Емiтента у звітньому році не було. 
Відповідність вартості чистих активів та власного капіталу вимогам законодавства 
Відповідно до вимог Цивільного кодексу України вартість чистих активів акціонерного товариства після 
закінчення другого та кожного наступного фінансового років має перевищувати суму статутного капіталу.  
Розрахунок вартості чистих активів проведено на підставі даних бухгалтерської звітності, та керуючись 
Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, які схвалені 
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. № 485. 
Станом на 31.12.2015 року чисті активи у Публічного акціонерного товариства "Дрогобицький Агротехсервіс" 
відсутні.  
У відповідності до статті 155 Цивільного кодексу України № 435-ІV, якщо після закінчення другого та кожного 
наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від 
статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та 
зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства 
стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає 
ліквідації. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.06.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI 

 



III. Основні відомості про емітента 
 
1. Повне найменування Публічне акцiонерне товариство “Дрогобицький 

Агротехсервiс” 
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію 
юридичної особи (за наявності) 

А00 №363335 

3. Дата проведення державної реєстрації 05.03.1997 
4. Територія (область)* 46000 - Львівська 
5. Статутний капітал (грн) 300000,00 
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 
державі 

0,000000 

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

0,000000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 1 
  
9. Основні види діяльності із зазначенням 
найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

Надання в оренду i експлаутацiю власного чи 
орендованого нерухомого майна 68.20, 
Неспецiалiзована оптова торгiвля 46.90, Iнший 
пасажирський  наземний транспорт 49.39 

10. Органи управління підприємства Управлiння Тогвариства здiйснюють: 
-Наглядова рада в складi 3 осiб, 
-Правлiння Товариства в складi 3 осiб, 
Ревiзор 

  
11. Банки, що обслуговують емітента: 
1) найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у 
національній валюті 

ПАТ “Уркексiмбанк” 

2) МФО банку 325718 
3) поточний рахунок 26006000090135 
4) найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у 
іноземній валюті 

д/н 

5) МФО банку д/н 
6) поточний рахунок д/н 

  
* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи 
довідників та класифікаторів. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.06.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI 

 



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

Найменування юридичної особи 
засновника та/або учасника 

Код за ЄДРПОУ засновника та/або 
учасника 

Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які 
належать засновнику та/або учаснику 

(від загальної кількості)  
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)  

246 фiзичних осiб згiдно реєстру **, 112233, Реєстр власникiв 45,500000 
Фiдик Iван Григорович КВ, 639516, 16.05.2001, Дрогобицьким МВ УМВСУ у Львiвськiй обл. 30,833000 
Фiдик Роман Володимирович КА, 875341, 02.08.1998, Дрогобицьким МВ УМВСУ у Львiвськiй обл. 23,667000 
Усього 100,000000 

 
* Заповнювати не обов'язково 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.06.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

 
1) посада Голова Правління 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Фiдик Iван Григорович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

КВ, 639516, 16.07.2001, Дрогобицьким МВ УМВСУ у 
Львiвськiй обл. 

4) рік народження** 1966 
5) освіта** вища 
6) стаж роботи (років)** 17 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

Директор ТзОВ “Регiон-ГАЗ-ВIФ” 

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

30.09.2014, 3 роки 

9) опис Непогашеної судимостi  за злочини, вчиненi  з 
корисливих мотивiв, чи злочини  у сферi 
господарської , службової дiяльностi у посадової 
особи немає 

 
1) посада Член Правління 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Магур Леся Володимирівна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

КВ, 155977, 29.03.1982, Дрогобицьким РВВС УМВСУ 
у Львівській  обл. 

4) рік народження** 1965 
5) освіта** вища 
6) стаж роботи (років)** 1 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

не працює 

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

30.09.2014, 3 роки 

9) опис Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з 
корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської 
, службової дiяльностi у посадової особи немає 

 
1) посада Член Правління 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Андрієнко Володимир Миколайович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

КВ, 590343, 09.01.2001, Дрогобицьким МРВ УМВСУ 
у Львівській обл. 

4) рік народження** 1966 
5) освіта** Середня спецiальна 
6) стаж роботи (років)** 1 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

ПП"Галичавто" , фельдшер 

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

30.09.2014, 3 роки 

9) опис Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з 
корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської 
, службової дiяльностi у посадової особи немає 

 
1) посада Голова Наглядової Ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Куцiй Дмитро Васильович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

МЕ, 511515, 03.08.2000, Дрогобицьким МРВ УМВСУ 
у Львiвськiй обл. 

4) рік народження** 1986 



5) освіта** вища 
6) стаж роботи (років)** 1 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

Iнженер ТзОВ “Регiон-ГАЗ-ВФ” 

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

30.09.2014, 3 роки 

9) опис Непогашеної судимостi  за злочини, вчиненi  з 
корисливих мотивiв, чи злочини  у сферi 
господарської , службової дiяльностi у посадової 
особи немає 

 
1) посада Член Наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Андрiєнко  Галина Теодозiївна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

КА, 571896, 16.07.1997, Дрогобицьким МРВ УМВСУ 
у Львiвськiй обл. 

4) рік народження** 1970 
5) освіта** вища 
6) стаж роботи (років)** 2 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

бухгалтер ТзОВ “Регiон-ГАЗ-ВФ” 

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

30.09.2014, 3 роки 

9) опис Непогашеної судимостi  за злочини, вчиненi  з 
корисливих мотивiв, чи злочини  у сферi 
господарської , службової дiяльностi у посадової 
особи немає 

 
1) посада Член Наглядової Ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Фiдик Роман Володимирович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

КА, 875341, 02.07.1998, Дрогобицьким МВ УМВСУ у 
Львiвськiй обл. 

4) рік народження** 1968 
5) освіта** Середня спецiальна 
6) стаж роботи (років)** 8 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

Приватний пiдприємець 

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

30.09.2014, 3 роки 

9) опис Непогашеної судимостi  за злочини, вчиненi  з 
корисливих мотивiв, чи злочини  у сферi 
господарської , службової дiяльностi у посадової 
особи немає 

 
1) посада Ревізор 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Теплий Микола Іванович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

КА, 606751, 04.12.1997, Самбірським МРВ УМВСУ у 
Львівській обл 

4) рік народження** 1936 
5) освіта** вища 
6) стаж роботи (років)** 1 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

ПАТ "Дрогобицький  Агротехсервіс",зав.цехом 

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

30.09.2014, 3 роки 

9) опис Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з 
корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської 
, службової дiяльностi у посадової особи немає 



 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди 
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.06.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

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 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

     прості 
іменні 

прості на 
пред'явник

а 

привілейов
ані іменні 

привілейов
ані на 

пред'явник
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Голова Правління Фiдик Iван Григорович КВ, 639516, 16.02.2001, 

Дрогобицьким МВ УМВСУ у 
Львiвськiй обл. 

370000 30,833333 370000 0 0 0 

Член Правління Магур Леся Володимирівна КВ, 155977, 29.03.1982, 
Дрогобицьким РВВС 
УМВСУ у Львівській  обл. 

58000 4,833333 58000 0 0 0 

Член Правління Андрієнко Володимир 
Миколайович 

КВ, 590343, 09.01.2001, 
Дрогобицьким МРВ УМВСУ 
у Львівській обл 

2000 0,166667 2000 0 0 0 

Голова Наглядової Ради Куцiй Дмитро Васильович МЕ, 511515, 03.08.2004, 
Дрогобицьким МРВ УМВСУ 
у Львiвськiй обл. 

2000 0,166667 2000 0 0 0 

Член Наглядової ради Андрiєнко  Галина 
Теодозiївна 

КА, 571896, 16.02.1997, 
Дрогобицьким МВ УМВСУ у 
Львiвськiй обл. 

2000 0,166667 2000 0 0 0 

Член Наглядової Ради Фiдик Роман Володимирович КА, 875341, 02.07.1998, 
Дрогобицьким МВ УМВСУ у 
Львiвськiй обл. 

284000 23,666667 284000 0 0 0 

Ревізор Теплий Микола Іванович КА, 60675, 04.12.1997, 
Самбірським МРВ УМВСУ у 
Львівській обл 

2000 0,166667 2000 0 0 0 

Усього 720000 60,000000 720000 0 0 0 
 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.06.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI 

 



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

Найменування 
юридичної особи 

Код за ЄДРПОУ Місцезнаходжен
ня 

Кількість акцій 
(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

     прості іменні прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані на 
пред'явника 

Прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи* 

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

Кількість 
акцій (штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

    прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейова
ні іменні 

привілейова
ні на 

пред'явника 
Фiдик Iван Григорович КВ, 639516, 16.05.2001, Дрогобицьким МВ 

УМВСУ у Львiвськiй обл. 
370000 30,833333 370000 0 0 0 

Фiдик Роман Володимирович КА, 875341, 02.07.1998, Дрогобицьким МВ 
УМВСУ у Львiвськiй обл. 

284000 23,666667 284000 0 0 0 

Усього 654000 54,500000 654000 0 0 0 
 
* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові. 
 
** Не обов'язково для заповнення. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.06.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI 

 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 
 

Вид загальних зборів чергові позачергові 
(*) X  

Дата проведення 27.04.2015 
Кворум зборів ** 99,700000 
Опис Протокол № 

Протокол №3 
 Загальних зборів акціонерів  публічного акціонерного 
товариства 
 "Дрогобицький Агротехсервіс" 
(ЄДРПОУ 03752798) 
 
Дата проведення зборів:    27 квітня 2015 року 
Місце проведення зборів : м. Дрогобич, вул 
Стрийська,266 
 
І. Відкриття зборів . 
 Вступне слово  - голова правління ПАТ 
"Дрогобицький Агротехсервіс"  Фідик І.Г. 
 Збори скликано за рішенням правління ПАТ 
"Дрогобицький Агротехсервіс" (надалі- Товариство) , 
публікація про збори здійснена в засобах масової 
інформації ( Відомості  Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку " № 58(2062) від 26 
березня  2015 року). 
  ПАТ "Національний депозитарій України" 
(ЄДРПОУ 30370711)  надав: 
  реєстр власників іменних цінних паперів,  
станом  на  24 годину 21 квітня 2015 року (вихідний 
номер реєстру 84718зв ); 
  перелік акціонерів,які мають право на участь у 
Загальних зборах акціонерного товариства станом  на  
24 годину 21 квітня 2015 року (вихідний № 84719зв); 
  перелік акціонерів, яким надсилатиметься 
письмове повідомлення про проведення Загальних 
зборах акціонерного товариства станом  на  24 годину 
21 квітня 2015 року (вихідний № 84717зв).  Акціонери 
про скликання зборів були повідомлені письмовими 
рекомендованими повідомленнями. 
 Реєстрацію  акціонерів на зборах здійснила 
реєстраційна комісія в складі  акціонерів товариства  
голови комісії  Андрієнко Г.Т  та секретаря - Фідик 
І.Г. 
 
 Загальна кількість осіб , включених до реєстру 
власників  іменних цінних паперів , - 246 фізичних 
осіб, які  володіють 1200 000 шт простих іменних 
акцій номінальною вартістю 0,25 грн кожна   на 
загальну суму Статутного капіталу Товариства - 
300000 грн.. В тому числі -   8 фізичних осіб які мають 
право на  участь (голосування) в загальних зборах  із 
кількістю голосуючих цінних паперів - 722 000 штук. 
  Початок реєстрації 11 год . 45 хв. 
             Кінець реєстрації 12 год .45хв. 
  Станом на  час закінчення реєстрації ( 12год 45 
хв) на Загальних зборах акціонерів зареєструвалася  7 
фізичних осіб, що володіє 720 000 шт акцій , що 
становить 99,7 % від  кількості акцій, які   мають 
право  на  участь (голосування) в Загальних зборах 
  Відмов в реєстрації акціонерам не було. Всім 
зареєстрованим акціонерам,які мають право на 



голосування,   реєстраційною комісією роздані картки 
для голосування  по кожному питанню з переліку 
питань , що виносяться на голосування зборів, з 
відображенням кількості голосів ( акцій) кожного 
учасника зборів . 
                 Кворум для проведення зборів досягнений і 
збори є правомочні. 
                 Збори розпочато о 13.00 год . 
 
                                                               Порядок денний 
(перелік питань, що виносяться на голосування) 
1.    Обрання членів лічильної комісії . 
2.    Обрання головуючого та секретаря Загальних 
зборів. 
3.    Вирішення питань, пов'язаних з порядком 
проведення Загальних зборів. 
4.   Звіт правління про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства у   2014 році. 
5.   Звіт наглядової ради про результати діяльності у 
2014 році та визначення основних напрямків 
діяльності Товариства у 2015 році. 
6.   Звіт та затвердження висновку ревізора Товариства 
за 2014 рік. 
7.   Затвердження  результатів  господарсько-
фінансової діяльності Товариства та  фінансової 
звітності товариства за  2014 рік. 
8.   Затвердження порядку розподілу прибутків 
(покриття збитків) Товариства, виплати дивідендів. 
9.    Затвердження  контракту  , укладеного з головою 
правління. 
10.  Затвердження Положень про Наглядову раду, 
Правління  та  Ревізора  Товариства 
11.  Прийняття рішень про схвалення укладених 
Товариством значних правочинів. 
12.  Прийняття рішень про попереднє схвалення 
значних правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством протягом одного року. 
 
ІІ. Слухали питання порядку денного. 
 
1 . Обрання лічильної комісії  Загальних зборів. 
 Слухали:  Андрієнко Г.Т, яка запропонувала  
обрати лічильну комісію  в кількості 2 чол.  в 
слідуючому складі  - голова комісії  - Фідик Роман 
Володимирович , секретар комісії - Магур Леся 
Володимирівна. 
 За  проект рішення  : Обрати лічильну комісію  
в кількості 2 чол. - голова комісії  - Фідик Роман 
Володимирович , секретар комісії - Магур Леся 
Володимирівна. проголосували: 
  "за "                   - 720000    ( 100%   від кількості  
акцій зареєстрованих для участі у зборах) 
  "проти"            -   немає 
  "утримався"    -   немає 
Голосували картками для голосування з 
відображенням кількості голосів ( акцій) кожного 
учасника зборів, які мали право на голосування . 
 Рішення прийнято. 
 
2. Обрання голови та  секретаря Загальних зборів. 
 Слухали: Фідик Р.В., який запропонував  
обрати  головою Загальних зборів  Андрієнко Галину 
Теодозіївну та секретарем Фідик Наталію Ярославівну 



 За  проект рішення  : Обрати  головою 
Загальних зборів  Андрієнко Галину Теодозіївну та 
секретарем Фідик Наталію Ярославівну 
проголосували: 
  "за "                 - 720000    ( 100%  від кількості  акцій 
зареєстрованих для участі у зборах) 
  "проти"            -   немає 
  "утримався"    -   немає   
Голосували картками для голосування з 
відображенням кількості голосів ( акцій) кожного 
учасника зборів,які мали право на голосування . 
 Рішення прийнято. 
 
3.Вирішення питань , пов'язаних з порядком 
проведення Загальних зборів. 
 Слухали: Андрієнко Г.Т , яка  запропонувала 
слідуючий регламент роботи зборів : звіти - до 15хв, 
відповіді на питання - до 5хв, перерва може 
оголошуватися тільки за пропозицією голови зборів. 
За  проект рішення  : Затвердити   оголошений 
регламент роботи зборів  проголосували 
  "за "                   - 720000     ( 100%  від кількості  
акцій зареєстрованих для участі у зборах) 
  "проти"            -   немає 
  "утримався"    -   немає 
Голосували картками для голосування з 
відображенням кількості голосів ( акцій) кожного 
учасника зборів,  які мали право на голосування  . 
 Рішення прийнято. 
 
4. Звіт  правління про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2014 році . 
 Слухали: Фідик І.Г. - голову правління, що 
зачитав звіт про результати фінансово-господарської  
діяльності Товариства  у 2014 році  і , зокрема, 
наголосив , що у 2014 році  правлінням зроблена вся 
робота з приведення діяльності  відкритого 
акціонерного  товариства у відповідність до Закону 
України "Про акціонерні товариства":  30 вересня 
2014 року проведено загальні збори, зареєстровано 
публічне акціонерне товариство "Дрогобицький 
Агротехсервіс",проведено дематеріалізацію та 
переведено акції в бездокументарну форму існування. 
Інформація  про випуск цінних паперів: акції прості 
іменні, код ІSIN - UА 4000188544,реєстраційний 
номер 340/13/1/98. Випуск акцiй Товариства у 
бездокументарнiй формі обслуговується з 2014 року   
ПАТ "Національний Депозитарій України (Код 
ЄДРПОУ :30370711), рахунки власникам акцій   
відкрито в депозитарній установі ТОВ "Балтік Фінвнс 
Груп" (Код ЄДРПОУ 36797165) 
 Товариство закінчило господарський рік з 
результатом діяльності - збитком 222 тис грн.  
Порівняно з минулим роком збитки зменшилися на  
55%. Основним видом діяльності Товариства в 2014 
році була здача в оренду виробничих приміщень. 
Виробництво продукції   не проводилося . Придбання 
активів у 2014 році не було. Продано екскаватор 
залишковою вартістю 0 грн , реалізаційною -  8,3 тис 
грн . Залишкова вартість основних засобів на 31.12. 
2014 року склала 461,6 тис. грн..  Облік будівель та 
споруд здійснюється за первісною вартістю без 
проведення переоцінки. Знос нараховувався 



прямолінійним методом на всi основні засоби, введені 
в експлуатацію Товариством. Незавершене 
будівництво станом на 31.12.2014 р. обліковане в 
складі відповідної групи основних засобів - 21,8 тис 
грн. Товариство не має зобов'язань за цінними 
паперами, за облігаціями, за іпотечними цінними 
паперами, за векселями, за іншими цінними паперами    
та за фінансовими iнвестицiями ,  кредитів банку 
немає .У зв'язку з важким фінансовим станом  аудит 
товариства не проводився і дивіденди не 
нараховувалися і не виплачувалися 
 
       За  проект рішення  : Затвердити оголошений та 
заслуханий звіт правління  про результати 
господарсько-фінансової діяльності  Товариства у 
2014 році . Визнати роботу виконавчого органу 
задовільною  проголосували 
  "за "                 - 720000    ( 100%  від кількості  акцій 
зареєстрованих для участі у зборах) 
  "проти"            -   немає 
  "утримався"    -   немає 
Голосували картками для голосування з 
відображенням кількості голосів ( акцій) кожного 
учасника зборів,  які мали право на голосування . 
 Рішення прийнято. 
 
5. Звіт  Наглядової ради про результати  діяльності у 
2014 році та визначення основних напрямків 
діяльності 
 Слухали: Фідик  Р.В  - члена  ради (так як 
голова ради знаходиться в АТО) , який оголосив звіт 
Наглядової ради за 2014 рік та окремо  висловив свою 
думку  щодо  визначення основних напрямків 
діяльності Товариства у 2015 році -  розпочати процес 
ліквідації товариства  в зв'язку з важким фінансовим 
станом та відсутністю на його думку перспектив 
подальшого ведення Товариством  господарської 
діяльності. 
 За  проект рішення  : Затвердити оголошений та 
заслуханий звіт  Наглядової ради  за 2014 рік та 
визначення напрямків діяльності - проголосували 
  "за "                 - 720000    ( 100%  від кількості  акцій 
зареєстрованих для участі у зборах) 
  "проти"            -   немає 
  "утримався"    -   немає 
Голосували картками для голосування з 
відображенням кількості голосів ( акцій) кожного 
учасника зборів,  які мали право на голосування . 
 Рішення прийнято. 
 
6. Звіт та затвердження звіту  Ревізора за  2014 рік 
 Слухали : Фідик І.Г  -голова правління, який 
сказав , що  ревізором в 2014 році була проведена 
значна робота по проведенню інвентаризації 
матеріальних цінностей та розрахунків , висновки якої  
оформлені інвентаризаційною комісією. Але оскільки 
ревізор товариства  Теплий М.І  на збори не з'явився  , 
Фідик І.Г. запропонував перенести розгляд цього 
питання на наступні збори, а на  даних зборах 
залишити його без розгляду. 
 За  проект рішення  :  Залишити питання  "Звіт 
та затвердження  звіту  Ревізора  за 2014 рік"  без 
розгляду - проголосували   



  "за "                 - 720000    ( 100%  від кількості  акцій 
зареєстрованих для участі у зборах) 
  "проти"            -   немає 
  "утримався"    -   немає 
Голосували картками для голосування з 
відображенням кількості голосів ( акцій) кожного 
учасника зборів,  які мали право на голосування . 
 Рішення  прийнято. 
 
7. Затвердження  результатів  господарсько - 
фінансової діяльності  та фінансової звітності   
Товариства за 2014 рік. 
 Слухали: Фідик І.Г- голову правління, який 
ознайомив присутніх на зборах з даними   річного 
фінансового  звіту ,балансу   Товариства за 2014рік 
 За  проект рішення  : Затвердити  результати 
господарсько- фінансової  та фінансову звітність  
Товариства    за 2014 рік - проголосували 
  "за "                 - 720000    ( 100%  від кількості  акцій 
зареєстрованих для участі у зборах) 
  "проти"            -   немає 
  "утримався"    -   немає 
Голосували картками для голосування з 
відображенням кількості голосів ( акцій) кожного 
учасника зборів,  які мали право на голосування . 
 Рішення прийнято. 
 
8. Затвердження порядку розподілу прибутків 
(покриття збитків) Товариства, виплати дивідендів. 
 Слухали: Фідик І.Г- голову правління, який  
запропонував залишити дане питання  без розгляду. 
 За  проект рішення  : Залишити питання  
"Затвердження порядку розподілу прибутків 
(покриття збитків) Товариства, виплати дивідендів"  
без розгляду - проголосували 
  "за "                 - 720000    ( 100%  від кількості  акцій 
зареєстрованих для участі у зборах) 
  "проти"            -   немає 
  "утримався"    -   немає 
Голосували картками для голосування з 
відображенням кількості голосів ( акцій) кожного 
учасника зборів,  які мали право на голосування. 
 Рішення  прийнято. 
 
9. Затвердження контракту, укладеного з головою 
правління. 
 Слухали : Фідик Р.В - члена Наглядової ради, 
який сказав , що умовами контракту від 03 .10.2014 
року укладеного з головою правління-  Фідику І.Г 
встановлено оплату в розмірі 100 грн на місяць .    
Фідик Р.В запропонував  затвердити даний контракт . 
 За  проект рішення  : Затвердити  контракт, 
укладений з головою правління- проголосували   
  "за "                 - 720000    ( 100%  від кількості  акцій 
зареєстрованих для участі у зборах) 
  "проти"            -   немає 
  "утримався"    -   немає 
Голосували картками для голосування з 
відображенням кількості голосів ( акцій) кожного 
учасника зборів,  які мали право на голосування . 
 Рішення прийнято. 
 
10. Затвердження Положень про Наглядову раду, 



Правління  та  Ревізора  Товариства . 
 Слухали: Фідик І.Г- голову правління, який  
запропонував на даних зборах  залишити це  питання  
без розгляду,  оскільки положення ще знаходяться в 
стадії розробки і не готові до затвердження. 
 За  проект рішення  : Залишити питання  
"Затвердження Положень про Наглядову раду, 
Правління  та  Ревізора  Товариства"  без розгляду - 
проголосували 
  "за "                 - 720000    ( 100%  від кількості  акцій 
зареєстрованих для участі у зборах) 
  "проти"            -   немає 
  "утримався"    -   немає 
Голосували картками для голосування з 
відображенням кількості голосів ( акцій) кожного 
учасника зборів,  які мали право на голосування . 
 Рішення  прийнято. 
 
11. Прийняття рішень про схвалення укладених 
Товариством значних правочинів. 
 Слухали: Фідик Р.В. - члена Наглядової ради , 
який   сказав , що у 2014 році Товариством укладено  
договір про продаж  основного засобу, але передача  
покупцям цього основного засобу до схвалення 
правочину Загальними зборами  не проводилася, 
передача  проданих основних засобів  і розрахунки за 
них  будуть проведені у 2015 році, а саме :  укладено  і 
нотаріально засвідчено договір про продаж однієї 
другої частини нежитлової будівлі за адресою : м. 
Дрогобич , вул Стрийська ,266 . Вартість продажу 
визначено за даними експертної оцінки суб'єктом 
оціночної діяльності в сумі - 248500 гривень. Фідик 
Р.В. за пропонував затвердити  даний договір . 
 За  проект рішення  : Затвердити  укладений 
Товариством договір про продаж  однієї другої 
частини нежитлової будівлі за адресою : м. Дрогобич , 
вул Стрийська ,266  на суму  -   248500 гривень 
проголосували 
  "за "                 - 720000    ( 100%  від кількості  акцій 
зареєстрованих для участі у зборах) 
  "проти"            -   немає 
  "утримався"    -   немає 
Голосували картками для голосування з 
відображенням кількості голосів ( акцій) кожного 
учасника зборів,  які мали право на голосування . 
 Рішення  прийнято. 
  
 
12. Прийняття рішень про попереднє схвалення 
значних правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством протягом одного року. 
 Слухали :Фідик І.Г - голову правління,  який 
запропонував    схвалити всі значні правочини , які 
будуть проводитися Товариством у 2015 році, а  саме 
затвердити договори про  продаж основних засобів , 
продаж яких планується у 2015 році: нежитлових 
будівель за адресою - м. Дрогобич, вул . 
Стрийська,266 (заправки, майстерні, частину складу 
№3, будинок контори, частину реммайстерні, сарай 
для запчастин)  та  нежитлових будівель за адресою -  
с.Новошичі Дрогобицького району (майстерня, склад, 
будинок парокотельні і будинок котельні). 
 За  проект рішення  : Затвердити всі значні 



правочини , які будуть проводитися Товариством у 
2015 році  проголосували 
  "за "                 - 720000    ( 100%  від кількості  акцій 
зареєстрованих для участі у зборах) 
  "проти"            -   немає 
  "утримався"    -   немає 
Голосували картками для голосування з 
відображенням кількості голосів ( акцій) кожного 
учасника зборів,  які мали право на голосування згідно 
Реєстру. 
 Рішення  прийнято. 
  
 
 
    Протокол  Загальних зборів склали   в  чотирьох   
примірниках і  підписали : 
 
 
       Голова зборів:                                                             
Андрієнко  Г.Т 
 
 
 
      Секретар  :                                                                     
Фідик Н.Я 

 
* Поставити помітку 'Х' у відповідній графі. 
 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.06.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI 

 



VIII. Інформація про дивіденди 
 

 За результатами звітного періоду За результатами періоду, що 
передував звітному 

 за простими 
акціями 

за 
привілейованими 

акціями 

за простими 
акціями 

за 
привілейованими 

акціями 
1 3 4 5 6 

Сума нарахованих дивідендів, грн. 0,0 0,0 0,0 0,0 
Нараховані дивіденди на одну 
акцію, грн. 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Сума виплачених дивідендів, грн. 0,0 0,0 0,0 0,0 
Дата складення переліку осіб, які 
мають право на отримання 
дивідендів 

    

Дата виплати дивідендів     
Опис У звітньому 2015 році роцi пiдприємство  працювало 

збитково  i дивiденди не нараховувалися i не 
виплачувалися. 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.06.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI 

 



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

Публічне акціонерне товариство "Національний 
Депозитарій України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 
Код за ЄДРПОУ 30370711 
Місцезнаходження Україна, 04017, м. Київ, -, м. Київ, вул. Нижній Вал, 

17/8 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

- 

Назва державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.01.1900 
Міжміський код та телефон (044) 591-04-00 
Факс (044) 482-52-14 
Вид діяльності Провадженя професійної діяльності на фондовому 

ринку- депозитарної діяльності, а саме  депозитарної 
діяльності депозитарію 

Опис Публічне акціонерне товариство "Національний 
Депозитарій України" обслуговує випуск акцій 
Товариства, щодо яких прийнято рішення про 
дематеріалізацію. 
Послуги відповідно до Положення про депозитарну 
діяльність на даються на підставі договору. 

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

Товариство з обмеженою відповідальністю "Балтік 
Фінанс Груп" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  
Код за ЄДРПОУ 36797165 
Місцезнаходження Україна, 79040, Львівська, Залізничний, м.Львів, 

вул.Городоцька, буд 367-А 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

АВ №263312 

Назва державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.09.2013 
Міжміський код та телефон 032/295-70-56 
Факс 032/295-70-57 
Вид діяльності Професійна діяльність на фондовому ринку- 

депозитарна діяльність депозитарної установи 
Опис Між депозитарною установою та Емітентом укладено 

Договір на ведення реєстру власників іменних цінних 
паперів №-Е від  року. 

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

ТОВ АКФ "Бізнес Партнери" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  
Код за ЄДРПОУ 37741155 
Місцезнаходження Україна, 79058, Львівська, Шевченківський, м. Львів, 

вул. Масарика, 18/130 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

0291 

Назва державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.11.2012 
Міжміський код та телефон 032/249-36-61 
Факс 032/249-36-61 
Вид діяльності Аудиторська діяльність 
Опис Основні відомості про аудиторську фірму: 

 



Назва аудиторської фірми ТОВ АКФ "Бізнес 
Партнери" 
Ідентифікаційний код  
юридичної особи 37741155 
Юридична адреса 
Місцезнаходження юридичної особи Телефон 79058, 
м. Львів, вул. Масарика, 18/130 
032) 249-36-61,  0503173661  www.bp-audit.com.ua 
Номер, дата видачі 
Виписки з державного реєстру  Серія ААБ № 597580 
від 31.05.2011 р. 
Номер, дата видачі свідоцтва про внесення 
до Реєстру суб'єктів, які можуть  
здійснювати Аудиторську діяльність № 4463 від 
29.09.2011 р. 
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості 
аудиторських послуг №0291 згідно рішення АПУ 
від 01.11.2012 року №260/4; 
 
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських 
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів
 П000075 від 02.04.2013 р. 
Номер, дата видачі сертифіката аудитора № 
005601 від 25 грудня 2003 р. 
№ 003065 від 19 грудня 1996 р. 
 
Основні відомості про умови договору про 
проведення аудиту: 
 
Дата и номер договору на проведення аудиту Договір 
№ 110 від 18 квітня 2016 р. 
Дата початку i дата закінчення проведення аудиту          
 18 квітня 2016 р. - 26 квітня 2016 р. 
Аудитор  
сертифікат серії А № 003065,  
Рішення АПУ від 19.12.1996 р. № 98  
Чинний до 19 грудня 2020 р.  
 
___________________  
 
Короленко С.М. 
 
Директор  
ТОВ АКФ "Бізнес Партнери" 
Сертифікат аудитора  № 005601 
Рішення АПУ від 25.12.2003 р. № 132 
Чинний до 25.12.2018 р. 
  
 
 
 
___________________  
 
 
 
Цуприк Н.А. 
Аудиторський висновок (звіт) складено 26 квітня 2016 
року 
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X. Відомості про цінні папери емітента 
 
 

1. Інформація про випуски акцій 
 
Дата реєстрації 

випуску 
Номер 

свідоцтва про 
реєстрацію 

випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційн

ий 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 
18.12.1998 340/13/1/98 Національна  

комiсiя  з 
цiнних паперiв 
та фондового 
ринку, Західне 
територiальне 
управлiння 

UA4000188544 Акція проста 
бездокументар
на іменна 

Бездокументар
ні іменні 

0,25 1200000 300000,00 100,000000 

Опис Випуск акцiй Товариства у бездокументарнiй формi обслуговувася у 2015році згідно з укладеним договором  ПАТ "Національний Декпозитарій 
України (Код ЄДРПОУ :30370711 номер договору ОВ-7499 від 25.12.2014р). Рахунки власникам акцій   відкрито в депозитарній установі ТОВ "Балтік 
Фінанс Груп" (Код ЄДРПОУ 36797165 номер договору 90Е від 08 .12.2014р) 
Цiннi папери до лiстингу не включались, обiг цiнних паперiв  Емiтента вiдбувається на вторинному позабiржовому ринку. 
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XI. Опис бізнесу 
 
Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 
Публічне акціонерне товариство "Дрогобицький Агротехсервіс"    переіменоване з відкритого акціонерного 
товариства"Дрогобицький Агроттехсервіс"  згідно протоколу  загальних  
зборів акціонерів від 30.09.2015 року . 
 
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 попередніх звітних періодів 
Підприємство складається з наступних структурних підрозділів: Новошицький цех, Дрогобицька реммайстерня  
та склади . Змін  у 2015 році не було 
 
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність 
позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які 
працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, 
зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно 
попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня 
кваліфікації її працівників операційним потребам емітента 
Чисельнiсть працiвникiв - всього - 1 особа,в т.ч сумісників -1 особа. 
Фонд оплати працi - всього -           8,5  тис.грн. 
Фонд оплати працi зменшився на      10,2 тис.грн. 
 
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження 
об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному 
об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 
Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу Товариства внутрiшнiх правил, що призвело 
до заподiяння шкоди фiнансовiй установi або споживачем фiнансових послуг вiдсутнi. 
 
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при 
цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий 
результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності 
Спiльної дiяльностi не було 
 
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, 
умови та результати цих пропозицій 
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного перiоду не поступало. 
 
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод 
обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
Прямий метод нарахування амортизації і оцінки запасів 
 
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент 
отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному 
та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про 
загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність 
виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про 
основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали 
збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; 
інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, 
рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про 
конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку 
емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 
10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох 
країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної 
суми доходів за звітний рік  
Основним видом дiяльностi товариства є здача в оренду виробничих примiщень . Виробництво продукцiї у 
2014/2015 роцi не проводилося 
 
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які 
значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, 
включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування  



Придбання активів у 2015році не було. Продано у 2015 році:  
- вантажний автотранспорт  - залишковою вартістю 0 грн , реалізаційною -  30,3 тис грн.; 
- інструменти - залишковою вартістю 0 грн , реалізаційною -  8,7 тис грн.; 
- машини і обладнання  - залишковою вартістю 0 грн , реалізаційною -  10,6 тис грн.; 
- устаткування  - залишковою вартістю 0 грн , реалізаційною -  0,3 тис грн.; 
- приміщення і споруди  - залишковою вартістю 0 грн , реалізаційною -  32,1 тис грн.; 
- гуртожиток в с.Новошичі  - передано на баланс сільської ради - залишковою вартістю 0,7тис. грн , 
початковою-  74,4  тис грн 
 
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, 
афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його 
дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками 
істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими 
правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика 
ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша 
інформація  
Не було 
 
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; 
виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, 
місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть 
позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або 
удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже 
зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване 
зростання виробничих потужностей після її завершення  
Активи підприємства знаходяться за адресою:   
Львівська область, м.Дрогобич, вул Стрийська, 266  та  с Новошичі Дрогобицького району Львівської області.  
Залишкова вартість основних  засобів  401,0  тис.грн. 
З  усієї   кількості основних засобів використовуються приміщення офісу за адресою м.Дрогобич ,вул 
Стрийська,266, які здаються в оренду. 
 
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних 
обмежень  
Дiяльнiсть залежить вiд загальних економiчних умов та доходiв споживачiв 
 
Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства 
Відсутні. 
 
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для 
поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента 
Для здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства використовуються виключно власнi обiговi 
кошти. 
 
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний 
підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 
Укладених але не виконаних договорiв у звiтному роцi не було. 
 
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, 
реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на 
діяльність емітента в майбутньому) 
Пiдприємство планує  впровадження довгострокових та короткострокових планiв, повязаних з впровадження 
нових видiв продукцiї вiдповiдно до попиту. 
 
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку 
за звітний рік  
Нових технологiй не було 
 
Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів 
емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його 
дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (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 
Судовi справи вiiдсутнi. 



 
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів 
діяльності емітента, у тому числі за наявності інформація про результати та аналіз господарювання 
емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі 
Iнформацiя вiдсутня. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
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XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 
 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 
Найменування основних 

засобів  
Власні основні засоби 

(тис. грн.)  
Орендовані основні 

засоби (тис. грн.)  
Основні засоби, всього 

(тис. грн.)  
 на початок 

періоду  
на кінець 
періоду 

на початок 
періоду  

на кінець 
періоду  

на початок 
періоду  

на кінець 
періоду  

1 3 4 5 6 7 8 
1. Виробничого 
призначення:  

384,7 334,1 0,0 0,0 384,7 334,1 

будівлі та споруди 381,4 333,5 0,0 0,0 381,4 333,5 
машини та обладнання 3,3 0,6 0,0 0,0 3,3 0,6 
транспортні засоби 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
земельні ділянки     0,0 0,0 
інші 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2. Невиробничого 
призначення:  

76,9 66,9 0,0 0,0 76,9 66,9 

будівлі та споруди 76,9 66,9 0,0 0,0 76,9 66,9 
машини та обладнання 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
транспортні засоби 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
земельні ділянки     0,0 0,0 
інвестиційна нерухомість     0,0 0,0 
інші 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Усього  461,6 401,0 0,0 0,0 461,6 401,0 
Опис Станом на 31.12.2015р. Необоротнi активи Товариства 

представленi: 
Залишкова вартiсть основних засобiв на 31.12. 2014 
року склала 401,0 тис. грн.,  
Облiк будiвель та споруд здiйснюється за первiсною 
вартiстю без проведення переоцiнки. 
При нарахуваннi зносу використовувався 
прямолiнiйний метод. Знос нараховувався на всi 
основнi засоби, введенi в експлуатацiю Товариством. 
Незавершене будiвництво станом на 31.12.2015 р. 
облiковане в складi вiдповiдної групи основних 
засобiв - 21,8 тис грн 

 
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 
1 2 3 

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)  -66,9 38,1 
Статутний капітал (тис. грн.)  300,0 300,0 
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)  300,0 300,0 
Опис Вартість чистих активів розрахована за даними 

Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх 
видів зобов`язань і забезпечень, відображених в 
Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог 
Методичних рекомендацій щодо визначення вартості 
чистих активів акціонерного товариства, схвалених 
рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. 

Висновок Статутний капітал перевищує розрахункову вартість 
чистих активів на 366,9 тис.грн. Скоригований 
статутний капітал перевищує розрахункову вартість 
чистих активів на 366,9 тис.грн. Порушені вимоги 
частини третьої статті 155 Цивільного кодексу 
України. Вимагається зменшення статутного капіталу. 

 
3. Інформація про зобов’язання емітента 

 
Види зобов'язань Дата 

виникнення 
Непогашена 
частина боргу 

Відсоток за 
користування 

Дата 
погашення 



(тис. грн.) коштами 
(відсоток 
річних) 

Кредити банку X 0,00 X X 
у тому числі:     
Зобов'язання за цінними паперами X 0,00 X X 
у тому числі:     
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0,00 X X 
за іпотечними цінними паперами (за кожним 
власним випуском): 

X 0,00 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 
випуском): 

X  X X 

за векселями (всього) X 0,00 X X 
за іншими цінними паперами (у тому числі за 
похідними цінними паперами) (за кожним 
видом): 

X 0,00 X X 

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

X 0,00 X X 

Податкові зобов'язання X 0,00 X X 
Фінансова допомога на зворотній основі X 677,10 X X 
Інші зобов'язання X 525,30 X X 
Усього зобов'язань X 1202,40 X X 
Опис Вартiсть чистих активiв розрахована за даними Балансу як 

рiзниця балансової вартостi активiв та всiх видiв зобов`язань i 
забезпечень, вiдображених в Балансi. Розрахунок проведено з 
урахуванням вимог Методичних рекомендацiй щодо 
визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, 
схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. 
Висновок: 
Розрахункова вартiсть чистих активiв не перевищує статутний 
капiтал  
Розрахункова вартiсть чистих активiв -66,9 тис. грн. 
Товариство не має зобов'язань за цiнними паперами, за 
облiгацiями, за iпотечними цiнними паперами, за 
сертифiкатами ФОН, за вексклями, за iншими цiнними 
паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) та за 
фiнансовими iнвестицiями в корпоративi права кредитiв банку 
немає. Фiнансова допомога вiд акцiонерiв товариства - була 
виплачена на погашення забогованостi iз зарплати та платежiв 
з 2008 року 

 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.06.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI 

 



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

ТОВ АКФ "Бізнес Партнери" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової 
картки* платника податків - фізичної особи) 

37741155 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 79058, м. Львів, вул. Масарика, 18/130 
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до 
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого 
Аудиторською палатою України 

4463 29.09.2011 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та 
строк дії свідоцтва про внесення до реєстру 
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку цінних 
паперів** 

0291 П 000075 02.04.2013 01.01.1900 

  
* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються 
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це 
відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті). 
  
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів. 
 
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 
 (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 
щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Дрогобицький Агротехсервіс"  
станом на 31.12.2015 року 
 
Адресат 
 
Аудиторський звіт призначається для власників цінних паперів та керівництва Публічного акціонерного 
товариства "Дрогобицький Агротехсервіс", фінансовий звіт якого перевірявся, і може бути використаний для 
подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентом. 
 
 ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
 
 Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Дрогобицький 
Агротехсервіс" (далі - Товариство), що складається з Балансу станом на 31.12.2015 року та Звіту про фінансові 
результати за 2015 рік  (далі -"фінансова звітність"), що складає повний комплект фінансової звітності суб'єкта 
малого підприємництва 
 
 Основні відомості про Товариство. 
" Повне найменування: Публічне акціонерне товариство "Дрогобицький Агротехсервіс"; 
" код за ЄДРПОУ 03752798; 
" скорочене найменування: ПАТ "Дрогобицький Агротехсервіс"; 
" місцезнаходження: 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Стрийська, будинок 266; 
" дата первинної реєстрації: 17.06.1993  
" дата і номер державної реєстрації: 05.03.1997, 05.07.2006, № 1 396 120 0000 000331,  
" дата та номер останньої реєстраційної дії: 01.10.2014 № 1 414 107 0009 002116; 
" основний вид діяльності: 68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого 
майна; 
" керівник Фідик Іван Григорович, 
" середньооблікова чисельність працівників за 2015 р. - 1 чол. 
 
Короткий опис важливих аспектів облікової політики. 
 
Бухгалтерський облiк на пiдприємствi здiйснювався згiдно з вимогами Закону України "Про бухгалтерський 
облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. № 996-XIY, Положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку, затверджених на дату складання висновку та iнших нормативних документів. Положення про 
організацію бухгалтерського обліку та облікову політику підприємства базується на застосуванні національних 
положень (стандартів) бухгалтерського обліку та протягом звітного 2015 року було незмінним. 
Відповідальність керівництва за фінансову звітність 
 Керівництво несе відповідальність за підготовку цієї фінансової звітності та її достовірне представлення 



у відповідності до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку ("ПСБО") і за створення 
системи внутрішнього контролю, яку керівництво визначає необхідною для забезпечення складання фінансової 
звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок. 
 
 
 Відповідальність аудитора 
 Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів 
проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти 
вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування та виконання аудиту для 
отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. 
Аудит передбачає проведення процедур, необхідних для отримання аудиторських доказів стосовно сум і їх 
розкриття у фінансовій звітності та примітках до фінансової звітності. Вибір процедур базується на судженні 
аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок зловживань або 
помилок. Оцінка таких ризиків включає огляд системи внутрішнього контролю щодо підготовки та 
достовірності фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, що відповідають даним 
обставинам, але не з метою висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю Компанії. 
Аудит включає оцінку доречності і використання облікової політики та обґрунтованості бухгалтерських оцінок, 
зроблених керівництвом, а також оцінку загального представлення фінансової звітності.  
При укладанні договору з Товариством на проведення аудиту розмір суттєвості помилки (невідповідності даних 
бухгалтерського обліку даним фінансової звітності) не узгоджувався. Керуючись вимогами Міжнародного 
стандарту аудиту 320 "Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту", при аудиторській перевірці розмір 
суттєвості помилки визначався виходячи з професійного судження аудитора стосовно дій і операцій, які можуть 
призвести до суттєвих помилок та перекручень фінансової звітності і впливати на економічні рішення 
користувачів цієї звітності. Аудитором визначено розмір суттєвості, що становить 17 тис. грн. на звітну дату. 
Звітність товариства згідно листа керівництва підготовлена, виходячи з принципу безперервності.  
Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої думки. 
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки 
Підприємство не проводило суцільну інвентаризацію активів та зобов'язань на дату балансу. Тому, враховуючи 
значний обсяг інформації, що залишився за межами аудиторської нестатистичної вибірки, аудитори 
висловлюють припущення, що існує певний ризик не виявлення відхилень чи помилок за даними статтями 
балансу, що може мати суттєвий, однак не всеохоплюючий вплив на фінансову звітність товариства в цілому. 
Аудиторами виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 570 "Безперервність", щоб визначити достатність 
розкриття інформації, завдяки якій користувач звітності має можливість визначитись щодо того, чи суб'єкт 
господарювання зможе продовжувати реалізовувати свої активи та погашати зобов'язання в звичайному ході 
бізнесу. Згідно пояснень управлінського персоналу, у зв'язку з нестабільною економічною ситуацією та 
відсутністю замовників, керівництво Товариства прийняло рішення про пошук інвесторів. Ця ситуація вказує 
на наявність суттєвої невизначеності, яка може стати підставою для значних сумнівів у здатності Товариства 
продовжувати свою діяльність на безперервній основі.  
 
 Висловлення думки 
 На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі "Підстава для висловлення 
умовно-позитивної думки" фінансова звітність Публічного акціонерного товариства "Дрогобицький 
Агротехсервіс" відображає в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан товариства на 31 грудня 2015 року, а 
також фінансові результати його діяльності за 2015 рік відповідно до Національних стандартів бухгалтерського 
обліку. 
Інша допоміжна інформація 
 
Відповідність вартості чистих активів та власного капіталу вимогам законодавства 
Відповідно до вимог Цивільного кодексу України вартість чистих активів акціонерного товариства після 
закінчення другого та кожного наступного фінансового років має перевищувати суму статутного капіталу.  
Розрахунок вартості чистих активів проведено на підставі даних бухгалтерської звітності, та керуючись 
Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, які схвалені 
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. № 485. 
Станом на 31.12.2015 року чисті активи у Публічного акціонерного товариства "Дрогобицький Агротехсервіс" 
відсутні.  
У відповідності до статті 155 Цивільного кодексу України № 435-ІV, якщо після закінчення другого та кожного 
наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від 
статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та 
зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства 
стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає 
ліквідації. 
 
Події після дати балансу. 



 Аудиторами проведено процедури вивчення та ідентифікації подій, що сталися в період між 31.12.2015 
року та датою аудиторського висновку. В результаті огляду бухгалтерських документів та 
укладених/розірваних договорів за період після 31.12.2015 року аудиторами не виявлено: 
 - подій після дати балансу, які надавали б додаткову інформацію про визначення сум, пов'язаних з 
умовами, що існували на дату балансу та вимагали б коригування відповідних активів і зобов'язань, а також 
уточнення оцінки відповідних статей; 
 - подій, що вказували б на умови, що виникли після дати балансу, що потребують коригування статей 
фінансових звітів. 
 
Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, 
що розкривається емітентом цінних паперів та буде подана до Комісії разом з фінансовою звітністю. 
Емітентом розкривається та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю iнша iнформацiя, склад якої 
передбачено "Положенням про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" вiд 03.12.2013 р. № 2826. До 
дати формування звiту аудитора така iнша iнформацiя в повному обсязі Товариством не сформована та, 
вiдповiдно, аудитором не перевiрялась. Тому, ми не висловлюємо думку щодо такої iнформацiї. Вся 
відповідальність за достовірність її розкриття покладається на управлінський персонал товариства. 
Запроваджені аудиторські процедури не виявили інших фактів або подій, які відбулися у Товариства протягом 
звітного року або після 31.12.2015 року, але до дати складання аудиторського висновку, та могли б вплинути на 
фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених 
частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". 
 
Виконання значних правочинів 
 Аудитором було одержано достатньо доказів відносно виконання значних правочинів (10 і більше 
відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону 
України "Про акціонерні товариства". 
Значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений 
акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і 
більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності. 
Вартість активів Товариства станом на 31.12.2014 року складала 1314,4 тис. грн. Сума мінімального правочину, 
яка підлягала аудиторським процедура у 2015 році складала 131,4 тис. грн. 
Керівництвом підтверджено, що значні правочини ПАТ "Дрогобицький Агротехсервіс" протягом 2015 року не 
здійснювались. 
 
Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту. 
Пiд час планування i виконання аудиторських процедур, ми провели оцiнку стану корпоративного управлiння 
для висловлення думки щодо його впливу на повноту та вiдповiднiсть фiнансової звiтностi Товариства, а не з 
метою висловлення думки щодо вiдповiдностi стану корпоративного управління вимогам чинного 
законодавства України. Ми не помiтили нiчого суттєвого що могло б змусити нас вважати, що твердження 
управлiнського персоналу щодо вiдповiдностi стану корпоративного управління, у тому числi стану 
внутрiшнього аудиту, в усiх суттєвих аспектах, не вiдповiдало б вимогам чинного законодавства. 
 
Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства. 
 Під час проведення аудиту нами оцінено ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 
шахрайства або помилок. Відповідно до МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при 
аудиті фінансової звітності" аудиторський ризик суттєвого викривлення фінансової звітності, розрахований 
аудитором ідентифікований та оцінений як низький. Аудитори не отримали доказів стосовно суттєвого 
викривлення фінансової звітності Товариства внаслідок шахрайства чи помилки. Однак, через властиві 
обмеження аудиту існує неминучий ризик того, що деякі суттєві викривлення фінансової звітності можна не 
виявити навіть у тому разі, якщо аудит належно спрямований і виконується відповідно до МСА. 
 
Основні відомості про аудиторську фірму: 
 
Назва аудиторської фірми ТОВ АКФ "Бізнес Партнери" 
Ідентифікаційний код  
юридичної особи 37741155 
Юридична адреса 
Місцезнаходження юридичної особи Телефон 79058, м. Львів, вул. Масарика, 18/130 
032) 249-36-61,  0503173661  www.bp-audit.com.ua 
Номер, дата видачі 
Виписки з державного реєстру  Серія ААБ № 597580 від 31.05.2011 р. 
Номер, дата видачі свідоцтва про внесення 
до Реєстру суб'єктів, які можуть  
здійснювати Аудиторську діяльність № 4463 від 29.09.2011 р. 



Свідоцтво про відповідність системи контролю якості аудиторських послуг №0291 згідно рішення АПУ від 
01.11.2012 року №260/4; 
 
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів П000075 від 02.04.2013 р. 
Номер, дата видачі сертифіката аудитора № 005601 від 25 грудня 2003 р. 
№ 003065 від 19 грудня 1996 р. 
 
Основні відомості про умови договору про проведення аудиту: 
 
Дата и номер договору на проведення аудиту Договір № 110 від 18 квітня 2016 р. 
Дата початку i дата закінчення проведення аудиту           18 квітня 2016 р. - 26 квітня 2016 р. 
Аудитор  
сертифікат серії А № 003065,  
Рішення АПУ від 19.12.1996 р. № 98  
Чинний до 19 грудня 2020 р.  
 
___________________  
 
Короленко С.М. 
 
Директор  
ТОВ АКФ "Бізнес Партнери" 
Сертифікат аудитора  № 005601 
Рішення АПУ від 25.12.2003 р. № 132 
Чинний до 25.12.2018 р. 
  
 
 
 
___________________  
 
 
 
Цуприк Н.А. 
Аудиторський висновок (звіт) складено 26 квітня 2016 року 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.06.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI 

 



 
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 2013 0 0 
2 2014 1 0 
3 2015 1 0 

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

 Так (*) Ні (*) 
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори  X 
Акціонери  X  
Депозитарна установа  X 
Інше (запишіть) Реєстраційна комісія 

за  участю 
акціонерів 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 

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

 Так (*) Ні (*) 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X  

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 

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) - 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? 
 Так (*) Ні (*) 
Реорганізація  X 
Додатковий випуск акцій  X 
Унесення змін до статуту  X 
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  X 
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  X 
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради  X 
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  X 
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)  X 
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 
Інше (запишіть) Позачергових зборів 

не було 
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 
(так/ні)  

ні 

 
Органи управління 

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

Кількість членів наглядової ради 3 
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 1 
Кількість представників держави 0 



Кількість представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 
відсотками акцій 

1 

Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 
відсотками акцій 

2 

Кількість представників акціонерів – юридичних осіб 0 
Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 Так (*) Ні (*) 
Складу   
Організації  X 
Діяльності  X 
Інші (запишіть) д/н 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
У разі проведення оцінки роботи наглядової ради 
(кожного члена наглядової ради) зазначається 
інформація щодо її (їх) компетентності та 
ефективності, а також інформація щодо виконання 
наглядовою радою поставлених завдань 

д/н 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх 
трьох років? 

1 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? 
 Так (*) Ні (*) 
Стратегічного планування  X 
Аудиторський  X 
З питань призначень і винагород  X 
Інвестиційний  X 
Інше (запишіть) Комiтети не створенi 
Інше (запишіть) Комiтети не створенi 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
У разі проведення оцінки роботи комітетів 
зазначається інформація щодо їх компетентності та 
ефективності 

д/в 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 
(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) д/н 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 

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) Вимоги до членiв 

Наглядової Ради 
Член наглядової 
ради зобов'язаний: o 
приймати участь у 
засiданнях 
наглядової ради. 



Пропуск без 
поважних причин 
засiдань наглядової 
ради не 
допускається; o 
особисто виконувати 
обов'язки, покладенi 
на члена наглядової 
ради статутом; o не 
розголошувати 
вiдомостi, що 
складають 
комерцiйну та 
iнсайдерську 
iнформацiю, що 
стала вiдома члену 
наглядової ради в 
процесi виконання 
своїх обов'язкiв; o 
утримуватись вiд 
здiйснення дiй, якi 
можуть привести до 
виникнення 
конфлiкту iнтересiв 
членiв наглядової 
ради та iнтересiв 
Товариства; o 
своєчасно та в 
повному обсязi 
виконувати рiшення 
загальних зборiв 
акцiонерiв та 
наглядової ради; o 
не передавати своє 
право голосу iншiй 
особi, в тому числi 
члену наглядової 
ради; o аналiзувати 
стан справ в 
Товариствi з питань, 
що вiднесенi до 
компетенцiї 
наглядової ради та 
надавати результати 
такого аналiзу на 
розгляд наглядової 
ради, або вимагати 
вiд наглядової ради 
винесення 
результатiв такого 
аналiзу на розгляд 
загальних зборiв 
акцiонерiв; o 
негайно повiдомляти 
голову наглядової 
ради про будь-яку 
особисту 
заiнтересованiсть у 
правочинах, 
проектах, пов'язаних 
з Товариством у 
письмовому виглядi; 
o не отримувати вiд 



фiзичних або 
юридичних осiб 
дарункiв, послуг або 
будь- яких переваг, 
що складають або 
можуть розглядатися 
як винагорода за 
рiшення або дiї, 
прийнятi або 
здiйсненi членом 
наглядової ради як 
посадовою особою 
Товариства; 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 

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) Обрано 30.09.2014 
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві 
ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, 
створено ревізійну комісію / так, введено посаду 
ревізора / ні) 

так, введено посаду ревізора 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
кількість членів ревізійної комісії (осіб) 1 
скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом 
останніх трьох років? 

1 

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

(*) 
 Загальні збори 

акціонерів 
Наглядова рада Виконавчий 

орган 
Не належить до 

компетенції 
жодного органу 

Визначення основних напрямів 
діяльності (стратегії) 

Так Так Так Ні 

Затвердження планів діяльності 
(бізнес-планів)  

Ні Так Так Ні 

Затвердження річного фінансового 
звіту, або балансу, або бюджету 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення 
повноважень голови та членів 
виконавчого органу 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення 
повноважень голови та членів 
наглядової ради 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення 
повноважень голови та членів 
ревізійної комісії 

Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди 
для голови та членів виконавчого 
органу 

Так Так Ні Ні 



Визначення розміру винагороди 
для голови та членів наглядової 
ради 

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про 
притягнення до майнової 
відповідальності членів 
виконавчого органу 

Так Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий 
випуск акцій 

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, 
реалізацію та розміщення власних 
акцій  

Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього 
аудитора 

Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких 
існує конфлікт інтересів  

Так Ні Ні Ні 

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці. 
 
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 
імені акціонерного товариства? (так/ні) 

так  

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 
пов`язаних з нею осіб та обов`язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) 

ні 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 
 Так (*) Ні (*) 
Положення про загальні збори акціонерів    X 
Положення про наглядову раду   X 
Положення про виконавчий орган  X 
Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X 
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)  X 
Положення про акції акціонерного товариства   X 
Положення про порядок розподілу прибутку   X 
Інше (запишіть)  Статут затверджено .  

Положення про 
Наглядову раду , 
Правління та 
Ревізора в стадії 
розробки 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства (*)? 
 Інформація 

розповсюджує
ться на 

загальних 
зборах 

Публікується 
у пресі, 

оприлюднюєт
ься в 

загальнодосту
пній 

інформаційній 
базі даних 

НКЦПФР про 
ринок цінних 

паперів  

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 

в 
акціонерному 

товаристві 

Копії 
документів 

надаються на 
запит 

акціонера 

Інформація 
розміщується 

на власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерного 
товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності  

Так Так Так Ні Так 

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

Так Так Так Ні Так 

Інформація про склад органів 
управління товариства  

Так Так Так Ні Так 



Статут та внутрішні 
документи  

Так Ні Так Ні Ні 

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх 
проведення  

Так Ні Так Ні Ні 

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства  

Ні Ні Так Ні Ні 

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці. 
 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів 
фінансової звітності? (так/ні) 

ні 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки 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 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора? 
 Так (*) Ні (*) 
Загальні збори акціонерів  X 
Наглядова рада  X 
Виконавчий орган X  
Інше (запишіть) Аудиторські 

перевiрки на 
Товариствi з 2013 по 
2014 роки не 
проводилисяя 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) так  

З якої причини було змінено аудитора? 
 Так (*) Ні (*) 
Не задовольняв професійний рівень   X 
Не задовольняли умови угоди з аудитором  X 
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X 
Інше (запишіть) Аудиторські 

перевiрки на 
Товариствi з 2013 по 
2014 роки не 
проводилися 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому 

році? 
 Так (*) Ні (*) 
Ревізійна комісія (ревізор)  X 
Наглядова рада   X 
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X 
Стороння компанія або сторонній консультант  X 
Перевірки не проводились   X 
Інше (запишіть) д/н 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 
 Так (*) Ні (*) 
З власнї ініціативи   X 
За дорученням загальних зборів   X 



За дорученням наглядової ради  X 
За зверненням виконавчого органу  X 
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів  X 
Інше (запишіть) Ревізором 

товариства 
проведено 
інвентаризацію 
наявних цінностей 
станом на 1.10.2014р 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Чи отримувало ваше 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) Товариство не 

визначилося в планi 
залучення iнвестицiй 
протягом наступних 
трьох рокiв 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох 

років*? 
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
Так, плануємо розпочати переговори  
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
Не визначились Х 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) 

ні 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) 

ні 

Чи має 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: д/н 
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 
правил) корпоративного управління? (так/ні) 

ні 

укажіть яким чином його оприлюднено: д/н 
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  

д/н 

 



Звіт про корпоративне управління* 
 
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи. 
Товариство не являється фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління відсутній. 
 
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. 
Товариство не являється фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління відсутній. 
 
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. 
Товариство не являється фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління відсутній. 
 
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. 
Товариство не являється фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління відсутній. 
 
5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 
характеристики або про відсутність такої системи. 
Товариство не являється фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління відсутній. 
 
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. 
Товариство не являється фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління відсутній. 
 
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті 
фінансової установи розмір, або про їх відсутність. 
Товариство не являється фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління відсутній. 
 
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує 
встановлений у статуті фінансової установи розмір. 
Товариство не являється фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління відсутній. 
 
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. 
Товариство не являється фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління відсутній. 
 
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне 
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку. 
Товариство не являється фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління відсутній. 
 
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). 
Товариство не являється фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління відсутній. 
 
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 
загальний стаж аудиторської діяльності 
Товариство не являється фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління відсутній. 
 
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі 
Товариство не являється фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління відсутній. 
 
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року 
Товариство не являється фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління відсутній. 
 
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора 



Товариство не являється фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління відсутній. 
 
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років 
Товариство не являється фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління відсутній. 
 
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. 
Товариство не являється фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління відсутній. 
 
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 
послуг, зокрема: 
наявність механізму розгляду скарг 
Товариство не являється фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління відсутній. 
 
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги 
Товариство не являється фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління відсутній. 
 
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг 
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг) 
Товариство не являється фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління відсутній. 
 
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх 
розгляду. 
Товариство не являється фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління відсутній. 
 
 
* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
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Фінансовий звіт 
 

суб'єкта малого підприємництва 
 коди 

Дата (рік, місяць, число) 16 01 01 
Підприємство Публічне акцiонерне товариство “Дрогобицький 

Агротехсервiс” 
за ЄДРПОУ 03752798 

Територія  за КОАТУУ 4610600000 
Організаційно-правова 
форма господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної діяльності Надання в оренду i експлаутацiю власного чи орендованого 
нерухомого майна 

за КВЕД 68.20 

Середня кількість працівників, осіб 1   
 
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком 
 
Адреса, телефон: 82100, Львівська, Дрогобицький р-н, м.Дрогобич, вул Стрийська, буд. 266 (244) 5-70-81 

 
1. Баланс 

 
На 31.12.2015 

 Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006 
 

Актив Код 
рядка 

На початок звітного 
року 

На кінець звітного 
періоду 

1 2 3 4 
I. Необоротні активи    
Незавершені капітальні інвестиції 1005 21,8 21,8 
Основні засоби: 1010 461,6 401,0 
первісна вартість 1011 2689,2 2455,9 
знос 1012 (2227,6) (2054,9) 
Довгострокові біологічні активи 1020   
Довгострокові фінансові інвестиції 1030   
Інші необоротні активи 1090   
Усього за розділом I 1095 483,4 422,8 
II. Оборотні активи    
Запаси: 1100 647,6 646,9 
у тому числі готова продукція 1103 147,9 147,2 
Поточні біологічні активи 1110   
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 52,4 53,9 
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135   
у тому числі з податку на прибуток 1136   
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 83,6  
Поточні фінансові інвестиції 1160   
Гроші та їх еквіваленти 1165 0,1 0,5 
Витрати майбутніх періодів 1170   
Інші оборотні активи 1190 47,3 11,4 
Усього за розділом II 1195 831,0 712,7 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття 

1200   

Баланс 1300 1314,4 1135,5 
Пасив Код 

рядка 
На початок звітного 

року 
На кінець звітного 

періоду 
1 2 3 4 

I. Власний капітал    
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 300,0 300,0 
Додатковий капітал 1410 2876,1 2876,1 
Резервний капітал 1415   
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 (3138,0) (3243,0) 
Неоплачений капітал 1425 (     ) (     ) 
Усього за розділом I 1495 38,1 -66,9 
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та 
забезпечення 

1595   

III. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 1600   
Поточна кредиторська заборгованість за:    



довгостроковими зобов'язаннями 1610 677,1 677,1 
товари, роботи, послуги 1615 484,3 479,9 
розрахунками з бюджетом 1620 0,1  
у тому числі з податку на прибуток 1621   
розрахунками зі страхування 1625 0,2  
розрахунками з оплати праці 1630 15,2  
Доходи майбутніх періодів 1665   
Інші поточні зобов'язання 1690 99,4 45,4 
Усього за розділом III 1695 1276,3 1202,4 
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 

1700   

Баланс 1900 1314,4 1135,5 
 
Примітки: 
Принципи відображення активів Товариства у фінансовій звітності, їх класифікація та оцінки у бухгалтерському обліку 
відповідають вимогам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. 
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2. Звіт про фінансові результати 
 

За 2015 р. 
 Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007 

 
Стаття Код 

рядка 
За звітний період За аналогічний період 

попереднього року 
1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 97,4 52,9 
Інші операційні доходи 2120 43,7  
Інші доходи 2240   
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 141,1 52,9 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (113,6) (37,0) 
Інші операційні витрати 2180 (132,5) (229,5) 
Інші витрати 2270  (8,5) 
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (246,1) (275,0) 
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 -105,0 -222,1 
Податок на прибуток 2300   
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 (105,0) (222,1) 

 
Примітки: 
д/н 
 
 
 Керівник   Фідик Іван Григорович 
  (підпис)  (ініціали, прізвище) 

 
 Головний бухгалтер   і/в 
  (підпис)  (ініціали, прізвище) 
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