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

( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

Дата

Річна інформація емітента цінних паперів

1.1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Насiнницький радгосп "Перше Травня"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

1.4. Місцезнаходження

1.3. Код за ЄДРПОУ 05406296

68811  Одеська область Ренiйський р-н с.Лиманське вул.Шкiльна, 6-Б

Публiчне акцiонерне товариство

Голова правлiння Аждер Володимир Дмитрович

02.09.2014МП

Титульний аркуш

Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

1. Загальні відомості

1.5. Міжміський код,  телефон та факс (240) 34-2-43 д/н

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

3. Річна інформація  розміщена в мережі Інтернет www.pershe-travnya.pat.ua 02.09.2014
Дата

02.09.2014
Дата

за 2013 рік

2. Річна інформація опублікована у 164 Бюлетень Цiннi папери України 03.09.2014
Датаномер та найменування офіційного друкованого видання

1.6. Електронна поштова адреса pershetravnya@emitent.net.ua



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

33. Примітки: - Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi не
надається  тому, що види дiяльностi Товариства не потребують обов'язкового отримання лiцензiї.
- Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надається  тому, що у звiтному
роцi такої подiї не вiдбувалося.
- Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається тому, що  посада корпоративного
секретаря вiдсутня.
- Iнформацiя про рейтингове агентство не надається тому, що товариство не входить до числа
емiтентiв, яким необхiдно рейтингування. 
-  Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв  не надається тому, що у зв'язку з тяжким
фiнансовим становищем Товариства збори не проводились

1. Основні відомості про емітента:
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

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 відсотків та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
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

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

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного
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 за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами
    (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартівбухгалтерського обліку  (у разі X
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)

4) інформація про похідні цінні папери

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X

X



- Iнформацiя про дивiденди не надається в зв'язку з тим що дивiденди  не виплачувались.
- Iнформацiя про облiгацiї емiтента, випущенi емiтентом не надається тому що товариство не
випускало облiгацiї .
- Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущеннi емiтентом не надається тому, що не випускались
iншi цiннi папери.
- Iнформацiя про похiднi цiннi папери, випущеннi емiтентом не надається тому, що не випускались
похiднi цiннi папери
- Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, Товариство не
здiйснювало викуп власних акцiї.
- Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не надається тому,
що товариство не вiдноситься до пiдприємств якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються
як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та
води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
- Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається тому, що товариство не
вiдноситься до пiдприємств якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна,
добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за
класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
- Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається тому, що Товариство
не випускало боргових цiнних паперiв
- Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала
протягом року не надається тому, що таки подiї не вiдбувалися.
-  Звiт про стан об'єктiв  нерухомостi не надається  у зв'язку   з його вiдсутнiстю.



III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Публічне акціонерне товариство "Насінницький радгосп "Перше Травня"

4. Територія (область) Одеська область

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А00 №047199
3. Дата проведення державної реєстрації 31.07.1996

5. Статутний капітал (грн.)       700690.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 100.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв ) статутного капіталу, що
передано дод статутного капіталу державного (національного)
акціонерного товариства та/або холдингової компанії

  0.000

8. Середня кількість працівників         14

01.50 ЗМІШАНЕ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
01.11 ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР (КРІМ РИСУ), БОБОВИХ КУЛЬТУР І НАСІННЯ ОЛІЙНИХ
КУЛЬТУР
01.61 ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У РОСЛИННИЦТВІ

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

10. Органи управління підприємства д/н

2) МФО банку 380805

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

ВАТ "Райфайзен банк "Аваль" м.Київ

5) МФО банку д/н

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

д/н
3) Поточний рахунок 2600642294

6) Поточний рахунок д/н

11. Банки, що обслуговують емітента :



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

Найменування юридичної особи засновника та/або
учасникa

Відсоток акцій
(часток, паїв), які

належать засновнику
та/або учаснику (від
загальної кількості)

Код за
ЄДРПОУ

засновника
та/або

учасника

Місцезнаходження

Держава в особі регіонального відділення Фонду
державного майна України по Одеській області

20984091  65012 Одеська область д/н м. Одеса вул.Велика Арнаутська, 15   0.000000000000

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи
Відсоток акцій

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

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

  0.000000000000
Усього     0.000000000000



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

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

КМ 163230 03.12.2009 Ренійським РВ УМВС України в Одеській обл.

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи

Аждер Володимир Дмитрович

1) Посада Голова правління

5) Освіта Кішинівський с/г інститут

4) Рік народження 1960

6) Стаж керівної роботи (років) 16

7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Радгосп "Перше травня",головний інженер

9) Опис           Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає.
Обгрунтування змін: Зміни у персональному складі службових осіб відбуваються у разі віробничої необхідності. 
Повноваження та обов'язки посадової особи: 
Голова правління в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом є повноважним
представником Товариства щодо реалізації прав, повноважень та функцій, передбачених цілями та предметом
діяльності Товариства. голова правління без довіреності здійснює дії від імені Товариства. Він уповноважений
керувати поточними справами Товариства і виконувати рішення вищого органу  та наглядової ради Товариства,
представляти Товариство в відносинах з іншими юридичними особами, державними та іншими органами, вести
переговори, підписувати колективний договір, укладати від імені Товариства, в тому числі щодо отримання
кредиту та застави майна, організовувати ведення протоколів загальних зборів акціонерів, формувати
адміністрацію товариства, здійснювати прийом та звільнення з роботи працівників Товариства, видавати накази
та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства, обов'язкові для всіх працівників Товариства,
здійснювати інші дії по оперативному управлінню Товариством.
Розмір виплаченої винагороди за 2013р.(заробiтна плата) -  43,8 тис.грн.
У тому числі у натуральній формі - відсутня
Інші посади у інших Товариствах не обіймає.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: голова правління
Стаж керівної роботи: 16 років

8) дата обрання та термін, на який
обрано

01.03.2003 7 років

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

КК 416271 05.01.2000 Ренійським РВУМВС України в Одеській обл.

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи

Белали Степанида Іллівна

1) Посада Член правління



5) Освіта Середня-спеціальна

4) Рік народження 1957

6) Стаж керівної роботи (років) 39

7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Радгосп "Перше Травня"   бухгалтер

9) Опис           Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає.
Обгрунтування змін: Зміни у персональному складі службових осіб відбуваються у разі віробничої необхідності. 
Повноваження та обов'язки головного бухгалтера: 
Здiйснює i координує органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько - фiнансової дiяльностi пiдприємства,
здiйснює контроль за ефективним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв. Забезпечує
рацiональну органiзацiю облiку i звiтностi на пiдприємствi i його пiдроздiлах на основi прогресивних форм i
методiв бухгалтерського облiку i контролю. Органiзовує та контролює складання розрахункiв щодо використання
прибуткiв, затрат на виробництво, платежiв до бюджету. Своєчасно i правильно складає звiти. 
Розмiр виплаченої винагороди за 2013 рiк (заробiтна плата) - не отримує.
В тому числi у натуральнiй формi - немає.
Інші посади у інших Товариствах не обіймає.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: бухгалтер
Стаж керівної роботи: 39 років

8) дата обрання та термін, на який
обрано

30.05.2011 3 роки

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

КК 473384 26.05.2000 Ренійським РВУМВС України в Одеській обл.

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи

Сирбу Володимир Костянтинович

1) Посада Член правління

5) Освіта Середня

4) Рік народження 1963

6) Стаж керівної роботи (років) 5

7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Радгосп "Петрше травня", водій

9) Опис           Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає.
Обгрунтування змін: Зміни у персональному складі службових осіб відбуваються у разі віробничої необхідності.
Член правління в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом здійснює оперативне
керівництво його поточною діяльністю, надає допомогу голові правління в організації роботи Товариства.В
якості Члена правління винагороди,у тому числі у натуральній формі, не отримує. У штатному розкладi
Товариства значиться, як водій та отримує заробітну плату згідно штатного розкладу.
Інші посади у інших Товариствах не обіймає.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: водій
Стаж керівної роботи: 5 років

8) дата обрання та термін, на який
обрано

30.05.2011 3 роки



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

КЕ 736832 15.08.1997 Ренійським РВУМВС України в Одеській обл.

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи

Дорожан Іван Ілліч

1) Посада Голова наглядової ради

5) Освіта вище

4) Рік народження 1959

6) Стаж керівної роботи (років) 15

7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

інспектор технічного надзору

9) Опис           Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає.
Обгрунтування змін: Зміни у персональному складу Ради відбуваються у разі  необхідності за рішенням
Загальних зборів.
Голова Ради в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом контролює та регулює
дiяльнiсть дирекцiї i дiє в рамках повноважень, представлених Статутом товариства та рiшенням Загальних
зборiв акцiонерiв. Захищає iнтереси товариства та акцiонерiв.У штатному розкладi Товариства не значиться,
винагороду не отримує. Інші посади у інших Товариствах не обіймає.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний інженер
Стаж керівної роботи: 15 років

8) дата обрання та термін, на який
обрано

30.05.2011 3 роки

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

КК 621618 24.03.2000 Ренійським РВУМВС України в Одеській обл.

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи

Бунуло Олексій Георгійович

1) Посада член наглядової ради

5) Освіта середня

4) Рік народження 1964

6) Стаж керівної роботи (років) 5

7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ВАТ "Перше травня", водій

9) Опис           Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає.
Обгрунтування змін: Зміни у персональному складі Ради відбуваються у разі  необхідності за рішенням
Загальних зборів.
Член Ради в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом захищає iнтереси товариства та
акцiонерiв. В обов'язки Наглядової Ради входить визначення та прогнозування можливих ризикiв та розробка
полiтики недопущення збиткiв, пов'язаних з такими ризиками, а також забезпечення ефективного внутрiшнього
контролю та функцiювання iнформацiйних систем, якi в випадку необхiдностi можуть своєчасно представляти
вичерпну iнформацiю про фiнансовий стан товариства. В якості Члена Ради винагороди,  у тому числі у
натуральній формі, не отримує,у штатному розкладi Товариства значиться, як водій, отримує заробітну плату
згідно штатного розкладу. Інші посади у інших Товариствах не обіймає.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: водій
Стаж керівної роботи: 5 років

8) дата обрання та термін, на який
обрано

30.05.2011 3 роки



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

КК 473422 01.05.2000 Ренійським РВ УМВС України в Одеській обл.

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи

Мєрліч Іван Дмитрович

1) Посада член наглядової ради

5) Освіта середня

4) Рік народження 1951

6) Стаж керівної роботи (років) 5

7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Перше травня, водій

9) Опис           Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає.
Обгрунтування змін: Зміни у персональному складі Ради відбуваються у разі  необхідності за рішенням
Загальних зборів.
Член Ради в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом захищає iнтереси товариства та
акцiонерiв. В обов'язки Наглядової Ради входить визначення та прогнозування можливих ризикiв та розробка
полiтики недопущення збиткiв, пов'язаних з такими ризиками, а також забезпечення ефективного внутрiшнього
контролю та функцiювання iнформацiйних систем, якi в випадку необхiдностi можуть своєчасно представляти
вичерпну iнформацiю про фiнансовий стан товариства. В якості Члена Ради винагороди,  у тому числі у
натуральній формі, не отримує,у штатному розкладi Товариства значиться як водій.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: водій
Стаж керівної роботи: 5 років

8) дата обрання та термін, на який
обрано

30.05.2011 3 роки

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

КЕ 557656 13.02.1997 Ренійським РВ УМВС України в Одеській обл.

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи

Арабаджи Тамара Адамівна

1) Посада Голова ревізійної коміссії

5) Освіта середня

4) Рік народження 1961

6) Стаж керівної роботи (років) 5

7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

бригадир поліводческої бригади, "Перше Травня"

9) Опис           Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає.
Обгрунтування змін: Зміни у персональному складі Ревізійної комісії відбуваються у разі  необхідності за
рішенням Загальних зборів 
Повноваження та обов'язки: 
Голова ревiзiйної комiсiї в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом безпосередньо
або через сформовану ревізійну комісію: здiйснює контроль фiнансово - господарчої дiяльностi правління.
Перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi правління, проводяться ревiзiйною комiсiєю за дорученням
загальних зборiв акцiонерiв, наглядової ради товариства, або за вимогою акцiонерiв, що володiють у сукупностi
бiльш нiж 10 % голосiв. 

8) дата обрання та термін, на який
обрано

30.05.2011 3 роки



Ревiзiйна комiсiя складає висновки по результатам перевiрок рiчних звiтiв та балансiв.
В якості Голови Ревізійної комісії винагороди, у тому числі у натуральній формі, не отримує, у штатному
розкладi Товариства не значиться, пенсионер.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: бригадир поліводческої бригади
Стаж керівної роботи: 5 років

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

КЕ 622081 08.04.1997 Ренійським РВ УМВС України в Одеській обл.

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи

Карангель Василь Маринович

1) Посада Член Ревізійної комісії

5) Освіта середня

4) Рік народження 1953

6) Стаж керівної роботи (років) 5

7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ВАТ "Перше Травня" водій

9) Опис           Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає.
Обгрунтування змін: Зміни у персональному складі Ревізійної комісії відбуваються у разі  необхідності за
рішенням Загальних зборів 
Повноваження та обов'язки: 
Член ревiзiйної комiсiї в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом надає допомогу
Голові Ревізійної комісії, а також безпосередньо або через сформовану ревізійну комісію: здiйснює контроль
фiнансово - господарчої дiяльностi генерального директора. Перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi
генерального директора, проводяться ревiзiйною комiсiєю за дорученням загальних зборiв акцiонерiв, наглядової
ради товариства, або за вимогою акцiонерiв, що володiють у сукупностi бiльш нiж 10 % голосiв.
В якості Члена Ревізійної комісії винагороди, у тому числі у натуральній формі, не отримує, працює водієм та
отримає винагороду згідно штатного розкладу. 
Інші посади у інших Товариствах не обіймає.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: водій. 
Стаж керівної роботи: 5 років

8) дата обрання та термін, на який
обрано

30.05.2011 3 роки

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

КЕ 621703 26.03.1997 Ренійським РВУМВС України в Одеській обл.

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи

Аждер Валентина Євгеніївна

1) Посада Член Ревізійної комісії



5) Освіта середня

4) Рік народження 1951

6) Стаж керівної роботи (років) 5

7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ВАТ "Перше Травня" робоча

9) Опис           Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає.
Обгрунтування змін: Зміни у персональному складі Ревізійної комісії відбуваються у разі  необхідності за
рішенням Загальних зборів 
Повноваження та обов'язки: 
Член ревiзiйної комiсiї в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом надає допомогу
Голові Ревізійної комісії, а також безпосередньо або через сформовану ревізійну комісію: здiйснює контроль
фiнансово - господарчої дiяльностi генерального директора. Перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi
генерального директора, проводяться ревiзiйною комiсiєю за дорученням загальних зборiв акцiонерiв, наглядової
ради товариства, або за вимогою акцiонерiв, що володiють у сукупностi бiльш нiж 10 % голосiв.
В якості Члена Ревізійної комісії винагороди, у тому числі у натуральній формі, не отримує. 
Інші посади у інших Товариствах не обіймає.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: робоча. 
Стаж керівної роботи: 5 років

8) дата обрання та термін, на який
обрано

30.05.2011 3 роки



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада
Від загал.

кількості акцій ( у
відсотках )

Кількість
акцій (штук)

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

особи

Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
що видав) або код за ЄДРПОУ

юридичної особи

Кількість за видами акцій
прості іменні прості на

пред'явника
привілейо

вані
іменні

привілейо
в. на

пред'явн
1 542 3 6 7 8 9

Голова правління Аждер Володимир
Дмитрович

            364   0.01298719833             364               0               0               0КМ 163230 03.12.2009 Ренійським
РВ УМВС України в Одеській обл.

Голова наглядової ради Дорожан Іван Ілліч           10804   0.38547717250           10804               0               0               0КЕ 736832 15.08.1997 Ренійським
РВУМВС України в Одеській обл.

член наглядової ради Бунуло Олексій
Георгійович

           5000   0.17839558150            5000               0               0               0КК 621618 24.03.2000 Ренійським
РВУМВС України в Одеській обл.

член наглядової ради Мєрліч Іван Дмитрович           14884   0.53104796700           14884               0               0               0КК 473422 01.05.2000 Ренійським
РВ УМВС України в Одеській обл.

Голова ревізійної коміссії Арабаджи Тамара
Адамівна

          11020   0.39318386162           11020               0               0               0КЕ 557656 13.02.1997 Ренійським
РВ УМВС України в Одеській обл.

Член Ревізійної комісії Аждер Валентина
Євгеніївна

           3512   0.12530505644            3512               0               0               0КЕ 621703 26.03.1997 Ренійським
РВУМВС України в Одеській обл.

Член Ревізійної комісії Карангель Василь
Миронович

          16840   0.60083631849           16840               0               0               0КЕ 622081 08.04.1997 Ренійським
РВ УМВС України в Одеській обл.

      62424          0        0        0Усього        62424   2.22723315589



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

Найменування юридичної
особи

Кількість за видами акційКод за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження Кількість
акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій(%) Прості

іменні
Прості на

пред'явника
Привілейова

ні іменні
Привілейова

ні на
пред'явника

0 0.000000000000 0 0 0 0

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної
особи

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

Кількість
акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій(%) Прості

іменні
Прості на

пред'явника
Привілейова

ні іменні
Привілейова

ні на
пред'явника

Кількість за видами акцій

Кучерявий Валерій Володимирович КМ 303735 18.03.2005 Великомихайлівським РВ
УМВС України в Одеській обл.

1690000 60.297706546400 1690000 0 0 0

Усього 1690000 60.297706546404 1690000 0 0 0



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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

Товариство з обмеженою відповідальністю "Регран"

Код за ЄДРПОУ 23876083
Місцезнаходження 65078 Одеська область д/н м.Одеса вул.Космонавтів, 36
Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид  діяльності

АЕ №286597

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Назва державного органу, що видав
ліцензію або  інший документ

НКЦПФР

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть
Опис Здійснює відкриття та ведення рахунків в цінних паперах, зберігання

цінних паперів

343306Факс

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

12.10.2013

Міжміський код та телефон (048)343306

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

Аудиторська фiрма "Трансаудит"

Код за ЄДРПОУ 23865010
Місцезнаходження 65044 Одеська область д/н м.Одеса пр-т Шевченка,2
Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид  діяльності

1463

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Назва державного органу, що видав
ліцензію або  інший документ

Аудиторська палата України

Вид діяльності аудиторська діяльність
Опис Надає аудиторські послуги на підставі укладеного договору.

7373764Факс

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон 0661370872

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

Публічне акціонерне товариство "Національний депозітарій України"

Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04101 м. Київ  м.Київ Б.Гринченка, буд.3
Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид  діяльності

АВ № 581322

Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство

Назва державного органу, що видав
ліцензію або  інший документ

ДКЦПФР

Вид діяльності Депозитарна діяльність депозітарію цінних паперів
Опис Здійснює обслуговування випуску цінних паперів на підставі укладеного

договору.

2791249Факс

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон 044 2791213



1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію

випуску

Найменування органу, що
зареєстрував випуск

Тип цінного
паперу

Номінальна
вартість

(грн.)

Кількість
акцій (штук)

Загальна
номінальна

вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

Міжнародний
ідентифікаційний

номер

Форма існування та
форма випуску

X. Відомості про цінні папери емітента

1 2 3 5 7 8 9 104 6
08.05.2001 48/15/1/11 Одеським територіальним

управлінням ДКЦПФР
Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарнi
iменнi

           0.25         2802760       700690.00 100.000000
000000

UA1503031007

В звiтному роцi Товариство цiннi папери не випускало, рiшення про їх випуск не приймало. Цінні папери Емітента на організаційно оформлених ринках не
обертаються. Заяви для включення цінних паперів до лiстингу Емітентом не надавались. Обіг цінних паперів Емітента здійснюється лише на внутрішньому ринку
України. Спосiб розмiщення акцiй: акцiї розмiщеннi в повному обсязi за наслідками приватизації. Мета додаткової емісії: у звітному році емісії не було. Дострокове
погашення - не відбувалося.

Опис



XI. ОПИС БІЗНЕСУ

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

     Насiнницький радгосп "Перше травня заснован у 1975 р. на базi
колгоспу iм. Першого травня для забезпечення отраслi насiнням
овочевих та бахчевих культур.
     Вiдкрите акцiонерне товариство "Насiнницький радгосп "Перше
травня" засновано згiдно наказу регiонального вiддiлення Фонду
державного майна України по Одеської областi шляхом перетворення
державного пiдприємства у вiдкрите акцiонерне товариство.
Важливих подій, а саме злиття, поділу, приєднання, перетворення,
виділ у звітному році не відбувалось.

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
Пiдприємство немає дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв.
Товариство не планує змiнювати органiзацiйну структуру.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблiкової чисельностi працiвникiв облiкового складу 14 осiб,
середньої численностi позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють
за сумiсництвом 0 осiб, чисельностi працiвникiв якi працюють на
умовах неповного робочого часу(дня,тижня) 0 осiб, фонду оплати працi
- 223,7 тис.грн. Фонду оплати працi зменьшився вiдносно попереднього
року на 32,4 тис.грн що складає 14,48% вiдносно попереднього року.
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня
квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента полягає в
належнiй i своєчаснiй оплатi працi працiвникiв, наданнi їм соцiальних
i матерiальних пiльг, що зацiкавить персонал в пiдвищеннi рiвня
йогознань та квалiфiкацiї.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Товариство не є учасником нiяких об'єднань та iнших органiзацiй.

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



Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозiцiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб до товариства не
надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Фінансова звітність ПАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня"
підготовлена відповідно до Міжнародних стандартами фінансової
звітності (МСФЗ) в редакції затвердженої Радою з Міжнародних
стандартів фінансової звітності (Рада з МСФЗ).

ПАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня" веде бухгалтерський
облік і складає фінансову звітність у відповідності з законодавчими
актами, що регулюють ведення бухгалтерського обліку та складання
фінансової звітності в Україні (П(С)БО).

У фінансову звітність, підготовлену у відповідності з П(С)БО,
були внесені коригування, необхідні для представленя фінансової
звітності Товариства відповідно до МСФЗ. 

Ця фінансова звітність була підготовлена відповідно до принципу
оцінки за первісною вартістю.  При підготовці звітності ПАТ
"Насiнницький радгосп "Перше Травня" були застосовані наступні
принципи:
- впевненість у безперервності діяльності;
- принцип нарахування;
- неприпустимість взаємозаліку статей;
- як мінімум щорічне складання звітності;
- надання порівняльної інформації;
- послідовне використання найменувань і угруповань статей від періоду
до періоду.  
Дана фінансова звітність представлена у тисячах українських гривень.
Керівництво ПАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня" вважає, що
гривня України є більш зручною валютою подання для користувачів
фінансової звітності Товариства.
Офіційний курс обміну гривні до долару США, що встановлюється
Національним банком України, становив 7,9930 на 31 грудня 2013 р. і
31 грудня 2012 р. Офіційний курс обміну гривні до євро, що
встановлюється Національним банком України, становив 11,0415 і
10,5372 на 31 грудня 2013 р. і 31 грудня 2012 р. відповідно. 
СУТТЄВІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
 (a) КОРОТКОСТРОКОВА/ДОВГОСТРОКОВА КЛАСИФІКАЦІЯ
         Актив (зобов'язання) класифiкується як поточний, якщо
планується його реалiзацiя (погашення), або якщо планується його
продаж чи використання протягом 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Iншi
активи (зобов'язання) класифiкуються як довгостроковi. Фiнансовi
iнструменти класифiкуються виходячи з очiкуваного строку їх корисного
використання.
 (b) ОСНОВНІ ЗАСОБИ
Усі основні засоби ПАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня"
обліковується за первісною (історичною) вартістю за вирахуванням
накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення у разі
їх наявності. Така вартість включає вартість заміни частин
обладнання, якщо виконуються критерії їх капіталізації. При
необхідності заміни значних компонентів основних засобів через певні
проміжки часу ПАТ "імені Чапаєва" визнає такі компоненти як окремі



активи з відповідними їм індивідуальними строками корисного
використання і амортизує їх відповідним чином. Аналогічним чином, при
проведенні основного технічного огляду, витрати, пов'язані з ним,
визнаються у балансової вартості основних засобів як заміна
обладнання, якщо виконуються всі критерії визнання. Всі інші витрати
на ремонт та технічне обслуговування визнаються у складі збитку в
момент їх понесення.                
Амортизацію основних засобів ПАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня"
нараховує із застосуванням прямолінійного методу, який діяв на
протязі 2013 року, за яким первісна вартість активу рівномірно
зменшується до ліквідаційної вартості протягом строку корисного
використання об'єкта. При нарахуванні амортизації понижуючий
коефіцієнт не застосовувався.
Строки корисного використання та правила нарахування амортизації
визначені обліковою політикою Товариства. Оцінка терміну корисного
використання об'єктів основних засобів є предметом судження
керівництва, заснованого на досвіді експлуатації подібних об'єктів
основних засобів. При визначенні величини терміну корисного
використання активів керівництво розглядає спосіб застосування
об'єкта, темпи його технічного старіння, фізичний знос і умови
експлуатації, що відповідає вимогам п. 56 МСБО 16 Основні засоби.
Зміни в зазначених передумовах можуть вплинути на коефіцієнти
амортизації, а також на балансову і ліквідаційну вартість основних
засобів  в майбутньому. 
Керівництво Товариства періодично перевіряє правильність
застосовуваних строків корисного використання активів. Даний аналіз
проводиться виходячи з поточного технічного стану активів і
очікуваного періоду, протягом якого вони будуть приносити економічні
вигоди Товариству.
Корисні строки експлуатації становлять для окремих класів основних
засобів:
- Будинки, споруди та передавальні пристрої - 10 - 20 років;
- Машини та обладнання, інші основні засоби - 5 років;
- Транспортні засоби - 5 років;
- Інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 4 роки.
Перевірки на предмет знецінення проводяться при виникненні ознак
того, що відшкодування балансової вартості може бути неможливо.
Збитки від знецінення визнаються у звіті про сукупний дохід у складі
витрат.
Припинення визнання об'єкта основних засобів здійснюється при його
вибутті, або якщо від його використання або вибуття більше не
очікується отримання майбутніх економічних вигод. Будь-якi прибутки
або збитки, що виникають в результаті припинення визнання активу
(розраховані як різниця між чистою виручкою від реалізації і
балансовою вартістю активу), визнаються у звіті про сукупний дохід за
той рік, в якому було припинено визнання.
(c) НЕЗАВЕРШЕНІ КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ 
          Об'єкти, якi знаходяться в якості незавершених капітальних
інвестицій, капiталiзуються як окремі елементи бухгалтерського обліку
та включають в себе вартість незавершених капітальних інвестицій у
будівництво, створення, виготовлення, реконструкцію, модернізацію,
придбання необоротних активів, введення яких в експлуатацію на дату
балансу не відбулося (включаючи необоротні матеріальні активи,
призначені для заміни діючих, і устаткування для монтажу). 



        По завершеннi будiвництва вартiсть об'єкту переноситься до
вiдповiдної категорiї основних засобiв. 
       Знос на об'єкти незавершених капітальних інвестицій не
нараховується.

(d) БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ПРОДУКЦІЯ 
   Визнання та оцінка
Товариство визнає біологічний актив або сільськогосподарський продукт
тоді і лише тоді, коли:
a. воно контролює актив у результаті минулих подій; 
b. існує можливість отримання майбутніх економічних вигід,
пов'язаних з цим активом; та 
c. справедливу вартість або собівартість активу можна достовірно
оцінити. 
         Біологічні активи Товариства оцінюються при первісному
визнанні і в кінці кожного звітного періоду за їх справедливою
вартістю за мінусом витрат на продаж;  сільськогосподарська продукція
Товариства, зібрана як урожай з біологічних активів Товариства,
оцінюється за її справедливою вартістю мінус витрати на продаж на час
збирання врожаю. Отримана в результаті такого вимірювання оцінка
вважається собівартістю на дату, коли Товариством починає
застосовуватися МСБО 2 "Запаси".
(e) ЗМЕНШЕННЯ КОРИСНОСТІ НЕФІНАНСОВИХ АКТИВІВ
На кожну звітну дату ПАТ "Насiнницький радгосп "ПершеТравня"
визначає, чи є ознаки можливого знецінення активу.
Якщо такі ознаки мають місце, або якщо потрібно проведення щорічної
перевірки активу на знецінення, Товариство проводить оцінку
відшкодовуваної вартості активу. Відшкодовуєма вартість активу - це
найбільша з таких величин: справедлива вартість активу або
підрозділу, що генерує грошові потоки, за вирахуванням витрат на
продаж, і цінність від використання активу. Відшкодовуєма вартість
визначається для окремого активу, за винятком випадків, коли актив не
генерує надходження коштів, які, в основному, є незалежними від
надходжень, що генеруються іншими активами або групами активів. Якщо
балансова вартість активу або справедлива вартість активу або
підрозділу, що генерує грошові потоки, перевищує його відшкодовуєму
вартість, актив вважається знеціненимі списується до відшкодовуваної
вартості. При оцінці цінності від використання майбутні грошові
потоки дисконтуються до своєї приведеної вартості по ставці
дисконтування до оподаткування, яка відображає поточну ринкову оцінку
тимчасової вартості грошей і ризики, властиві активу. При визначенні
справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж враховуються
нещодавні ринкові угоди (якщо такі мали місце). При їх відсутності
застосовується відповідна модель оцінки. Ці розрахунки
підтверджуються оціночними коефіцієнтами або іншими доступними
показниками справедливої вартості.
Збитки від знецінення поточної діяльності визнаються у звіті про
прибутки та збитки в складі тих категорій витрат, які відповідають
функції знеціненого активу.
На кожну звітну дату Товариство визначає, чи є ознаки того, що раніше
визнані збитки від знецінення активу більше не існують або
скоротилися. Якщо така ознака є, Товариство розраховує
відшкодовуваєму вартість активу або справедливу вартість активу або
підрозділу, що генерує грошові потоки. Раніше визнані збитки від
знецінення відновлюються лише в тому випадку, якщо мало місце зміна в



оцінці, яка використовувалася для визначення суми очікуваного
відшкодування активу, з часу останнього визнання збитку від
знецінення. Відновлення обмежено таким чином, що балансова вартість
активу не перевищує його відшкодовуваної вартості, а також не може
перевищувати балансову вартість, за вирахуванням амортизації, за якою
цей актив визнавався б у разі, якщо в попередні роки не був би
визнаний збиток від знецінення. Таке відновлення вартості визнається
у звіті про прибутки та збитки, за винятком випадків, коли актив
враховується за переоціненою вартістю. У останньому випадку
відновлення вартості враховується як приріст вартості від переоцінки.
(f) ЗАПАСИ
Запаси оцінюються за найменшою з двох величин: вартості придбання і
чистої вартості реалізації.
Елементи вартості придбання включають прямі матеріальні витрати,
витрати на оплату праці і накладні виробничі витрати. У вартість
незавершенного виробництва і готової продукції включається вартість
придбання сировини і витрати на переробку, такі як прямі витрати на
оплату праці, а також розподілену частину постійних і змінних
виробничих накладних витрат. Сировина враховується за вартості
придбання з урахуванням витрат на транспортування та доставку.
Вибуття запасів оцінюється за методом ФІФО (метод заснований на
припущенні, що собівартість запасів, придбаних у першу чергу, повинна
бути віднесена до запасів, проданих в першу чергу).
Чиста ціна реалізації являє собою передбачувану ціну реалізації за
вирахуванням всіх можливих витрат на приведення запасів у товарний
вигляд, а також очікуваних комерційних витрат.    
(g) ФІНАНСОВІ АКТИВИ  
Первісне визнання та оцінка
Фінансові активи, що перебувають у сфері дії МСФЗ (IAS) 39,
класифікуються відповідно як фінансові активи, які переоцінюються за
справедливою вартістю через прибуток або збиток; кредити й
дебіторська заборгованість.       
Товариство  класифікує свої фінансові активи при їх первісному
визнанні.
Фінансові активи, за винятком фінансових активів, що переоцінюються
за справедливою вартістю через прибуток або збиток, спочатку
визнаються за справедливою вартістю, збільшеною на безпосередньо
пов'язані з ними витратами по угоді.
Класифікація залежить від мети придбання або створення інвестицій.
Фінансові активи класифікуються як ті, що переоцінюються за
справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо документально
оформлена інвестиційна стратегія Товариства полягає в управлінні
фінансовими інвестиціями на підставі справедливої вартості, оскільки
управління відповідними зобов'язаннями також здійснюється на цієї
підставі. Категорії фінансових активів, наявних для продажу, та
фінансових активів, утримуваних до погашення, використовуються у тих
випадках, коли відповідне зобов'язання (включаючи кошти акціонерів)
знаходиться в пасивному управлінні і/або враховується за
амортизованою вартістю.
           Всі операції з купівлі або продажу фінансових активів, які
потребують постачання активів у строк, встановлений законодавством
або правилами, прийнятими на певному ринку визнаються на дату
укладення угоди, тобто на дату, коли Товариство приймає на себе
зобов'язання купити або продати актив.



           Фінансові активи Товариства включають грошові кошти в
національній валюті України, торгову та іншу дебіторську
заборгованість.
Позики та дебіторська заборгованість
Позики та дебіторська заборгованість є непохідними фінансовими
активами з встановленими або визначеними виплатами, які не
котируються на активному ринку. Інвестиції такого роду спочатку
відображаються за первісною вартістю, яка представляє собою
справедливу вартість винагороди, сплаченої за придбання цієї
інвестиції. Всі витрати по угоді, безпосередньо пов'язані з
придбанням, також включаються в первісну вартість інвестиції. Після
первісного визнання позики та дебіторська заборгованість оцінюються
за амортизованою вартістю, яка визначається з використанням методу
ефективної процентної ставки, за вирахуванням збитків від знецінення.
Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконту або
премій при придбанні, а також комісійних або витрат, які є
невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизація на
основі використання ефективної процентної ставки включається до
складу доходів від фінансування у звіті про прибутки та збитки.
Доходи і витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки при
припинення визнання або знеціненні даних інвестицій, а також в ході
процесу амортизації.
(h) ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ
Грошові кошти та їх еквіваленти у фінансовій звітності Товариства
включають кошти в банках і в касі в національній валюті України.
Для цілей звіту про рух грошових коштів, грошові кошти складаються з
грошових коштів, згідно з визначенням, наведеним вище.
(i) ЗМЕНШЕННЯ КОРИСНОСТІ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ
          На кожну звітну дату Товариство оцінює наявність
об'єктивних ознак знецінення фінансового активу або групи фінансових
активів. Фінансовий актив або група фінансових активів вважаються
знеціненими тоді і тільки тоді, коли існує об'єктивне свідчення
знецінення у результаті однієї або більше подій, що сталися після
первісного визнання активу (наступ "випадку понесення збитку"), які
надали піддається надійної оцінки вплив на очікувані майбутні грошові
потоки з фінансового активу або групи фінансових активів.
Свідоцтва знецінення можуть включати в себе вказівки на те, що
боржник або група боржників мають істотні фінансові труднощі, не
можуть обслуговувати свою заборгованість або несправне здійснюють
виплату відсотків або основної суми заборгованості, а також
вірогідність
того, що ними буде проведена процедура банкрутства або фінансової
реорганізації іншого роду. Крім того, до таких свідчень відносяться
спостережувані дані, які вказують на наявність зниження очікуваних
майбутніх грошових потоків за фінансовим інструментом, зокрема, такі,
як зміна обсягів простроченої заборгованості або економічних умов,
які перебувають у певною взаємозв'язку з відмовами від виконання
зобов'язань з виплати боргів.
Резерв сумнівних боргів по дебіторській заборгованості визначається
за методом обліку рахунків за термінами сплати.
У відповідності з цим методом рахунки до отримання групуються за
термінами оплати. Якщо споживач послуг пропустив строк платежу, то
можливо рахунок не буде оплачений. Чим більше прострочення, тим вище
ймовірність несплати за рахунком. Кожен рахунок до одержання



класифікується за групами в залежності від величини прострочення. Для
кожної групи визначається передбачуваний відсоток сумнівних боргів
виходячи з досвіду минулих років:
Групи рахунків Процент сумнівних боргів
Термін сплати не настав 1
Прострочення від 1 до 30 днів 2
Прострочення від 31 до 60 днів 10
Прострочення від 61 до 90 днів 30
Прострочення понад 90 днів 50
Різниця між передбачуваною резервованою сумою рахунку "Резерви по
сумнівним боргам" і фактичним залишком цього рахунку складає величину
витрат за сумнівними боргами за рік.        
(j) ФІНАНСОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 
Всі фінансові зобов'язання Товариства спочатку визнаються за
справедливою вартістю, зменшеною в разі позик і кредитів на
безпосередньо пов'язані з ними витрати по угоді. 
Фінансові зобов'язання Товариства включають торгівельну та іншу
кредиторську заборгованість, позики, кредиторську заборгованість за
заробітною платою, зі страхування тощо. 
(k) ПРИПИНЕННЯ ВИЗНАННЯ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ
            Фiнансовi активи 
Припинення визнання фiнансового активу (або частини фiнансового
активу чи частини групи подiбних фiнансових активiв) вiдбувається у
випадку, якщо: 
- минув термiн дiї прав на одержання грошових потокiв вiд фiнансового
активу; 
- Товариство передало свої права на одержання грошових потокiв вiд
активу або взяло на себе зобов'язання за виплатами третiй сторонi
одержуваних грошових потокiв у повному обсязi та без iстотної
затримки за "транзитною" угодою;
- або (a) товариство передало практично всi ризики та вигоди вiд
активу, 
-  або (б) товариство не передало, але i не зберiгає за собою,
практично всi ризики та вигоди вiд активу, але передало контроль над
цим активом. 
            Фiнансовi зобов'язання 
Припинення визнання фiнансового зобов'язання вiдбувається у випадку
виконання, анулювання або закiнчення термiну дiї вiдповiдного
зобов'язання.
При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов'язання iншим
зобов'язанням перед тим самим кредитором на суттєво вiдмiнних умовах
або у випадку внесення iстотних змiн в умови iснуючого зобов'язання,
така замiна або модифiкацiя вiдображається як припинення визнання
первiсного зобов'язання та визнанням нового зобов'язання в облiку з
визнанням рiзницi в балансовiй вартостi зобов'язань у прибутках та
збитках.
(l) Взаємозалік фінансових інструментів
        Взаємозалік фінансових активів і фінансових зобов'язань з
відображенням нетто-суми у консолідованому звіті про фінансовий стан
здійснюється тоді, і тільки тоді, коли існує юридично закріплене
право провести взаємозалік визнаних сум і намір провести розрахунки
на нетто-основі, або реалізувати актив одночасно з врегулюванням
зобов'язання. Взаємозалік доходів і витрат у консолідованому звіті
про прибутки і збитки не провадиться, якщо тільки це не потрібно або



дозволяється стандартами бухгалтерського обліку або інтерпретацією,
інформація про що окремо розкривається при опису облікової політики
Товариства.  
(m) ПОДАТКИ
Фіксований сільськогосподарський податок     
ПАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня" є платником фіксованого
сільськогосподарського податку. Відповідно до підпункту 14.1.256.
Податкового Кодексу України фіксований  сільськогосподарський податок
- це податок, який справляється з одиниці земельної площі у відсотках
її нормативної грошової оцінки та сплата якого замінює сплату окремих
податків і зборів.
Перехід сільськогосподарських товаровиробників на сплату фіксованого
сільськогосподарського податку спрощує нарахування податкових
платежів, а також зменшує рівень податкового навантаження на
сільськогосподарські підприємства та фермерські господарства, які
виробляють товарну сільськогосподарську продукцію. Главою 2 розділу
XIV Податкового кодексу України регулюються відносини зі справляння
фіксованого сільськогосподарського податку. Відповідно до пункту
301.1 статті 301 Податкового Кодексу платниками фіксованого
сільськогосподарського податку з урахуванням встановлених
законодавством обмежень, можуть бути сільськогосподарські
товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського
товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або
перевищує 75 відсотків.
Згідно з підпунктом 14.1.235 пункту 14.1 статті 14 Податкового
кодексу України сільськогосподарський товаровиробник - це юридична
особа незалежно від організаційно-правової форми, яка займається
виробництвом сільськогосподарської продукції та/або розведенням,
вирощуванням та виловом риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках
та водосховищах) та її переробкою на власних чи орендованих
потужностях, у тому числі власновиробленої сировини на давальницьких
умовах, та здійснює операції з її постачання. Водночас об'єктом
оподаткування фіксованим сільськогосподарським податком згідно з
пунктом 302.1 статті 302 Податкового кодексу України є площа
сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних
насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер,
ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського
товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі на
умовах оренди.
 Податок на додану вартість
У відповідності з податковим законодавством України податок на додану
вартість (ПДВ) по придбаним товарам і послугам підлягає відшкодуванню
шляхом зарахування проти суми заборгованості по ПДВ, що нараховується
на реалізовану продукцію і послуги Товариства.  
ПДВ підлягає сплаті до державного бюджету після реалізації продукції
і послуг і виставлення рахунків-фактур, а також після отримання
передоплати від покупців та замовників. ПДВ по придбаним товарам і
послугам вираховується із суми заборгованості з ПДВ, навіть якщо
розрахунки по ним не були завершені на звітну дату.
ПДВ до відшкодування виникає, коли сума ПДВ по придбаним товарам та
послугам перевищує ПДВ, що відноситься до реаліції товарів і послуг.
 Залишок ПДВ до відшкодування може бути реалізований Товариством або
шляхом відшкодування коштів з Державного бюджету, або шляхом
зарахування проти майбутніх ПДВ зобов'язань перед Державним бюджетом.



Відповідно до Порядку акумулювання сільськогосподарськими
підприємствами сум ПДВ за спецрежимом, затвердженого постановою КМУ
від 12.01.2011 р. №11, різниця між сумою податкового зобов'язання за
звітний (податковий) період та сумою податкового кредиту за такий
період за спецрежимними операціями перераховується
сільськогосподарським підприємством із поточного рахунка на
спеціальний рахунок у строки, встановлені для перерахування суми ПДВ
до державного бюджету. 
Кошти використовуються для компенсації виробничих факторів та інших
виробничих цілей, тобто за рахунок коштів на спецрахунку можна
сплатити:
1. заробітну плату працівникам, безпосередньо зайнятим виробництвом
продукції рослинництва та тваринництва (агрономам, садівникам,
рільникам, пастухам, дояркам, трактористам, комбайнерам);
2. орендну плату за орендовані зерно-, овочесховища, в яких
зберігається власна продукція (за умови, якщо в свідоцтві платника
ПДВ за спецрежимом зазначено вид діяльності - вирощування зернових
культур, овочів). Згідно з п. 209.2 і п. 209.15.1б ПКУ ця оплата є
компенсацією виробничих факторів - витрат на зберігання
сільськогосподарської продукції;
3. орендну плату за орендовані сільгоспугіддя (за умови, що
сільськогосподарське підприємство самостійно вирощує продукцію на цих
угіддях (тобто не здає у суборенду);
4. орендну плату за сільгосптехніку, орендовану для обробітку землі
чи збору урожаю. Така плата є компенсацією виробничих факторів -
витрат на отримання послуг із використання сільськогосподарської
техніки; 
5. відсотки за кредитами на придбання сільгосптехніки (за умови, що
вона використовується сільськогосподарським підприємством для
виробництва власної продукції рослинництва, тваринництва, надання
послуг (крім передачі техніки у фінансову оренду);
6. вартість товарів, послуг, отриманих від платників єдиного
податку. Податковий кодекс не встановлює обмежень щодо таких
операцій;
7. суму фіксованого сільськогосподарського податку, адже ФСП формує
виробничу собівартість сільськогосподарської продукції у складі
загальновиробничих витрат (лист Мінагропроду України від 04.02.2002
р. № 37-27-12/1104);
8. вартість послуг, супутніх веденню сільськогосподарської
діяльності. Це послуги з питань оподаткування, бухгалтерської
звітності та обліку, організації внутрішнього виробничого управління.

Разом з тим, слід зауважити, що за рахунок коштів на спецрахунку
Товариство не може здійснити оплату за:
1. роботу адміністративного персоналу (керівники, бухгалтери);
2. перевезення власної продукції, оскільки перевезення здійснюється
вантажними автомобілями (це не сільгосптехніка), і ця оплата не
визнається компенсацією виробничих факторів;
3. юридичний супровід діяльності сільськогосподарського
підприємства, позаяк ця плата також не визнається компенсацією
виробничих факторів.
  (n) ВИЗНАННЯ ВИРУЧКИ
         Виручка визнається в тому випадку, якщо отримання
економічних вигод Товариством оцінюється як ймовірне, і якщо виручка



може бути надійно оцінена, незалежно від часу здійснення платежу.
Виручка оцінюється за справедливою вартістю отриманої або що підлягає
отриманню винагороди з урахуванням визначених у договорі умов платежу
і за вирахуванням податків або зборів.
 (o) УМОВНІ АКТИВИ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 
        Умовнi активи не визнаються, а розкриваються у фiнансовiй
звiтностi Товариства, якщо надходження економiчних вигiд є ймовiрним.

      Умовнi зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi
Товариства, за винятком випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть того, що для
погашення зобов'язання буде потрiбен вiдтiк ресурсiв, i при цьому
сума таких зобов'язань може бути достовiрно визначена. Iнформацiя про
такi зобов'язання пiдлягає розкриттю, за винятком випадкiв, коли
можливiсть вiдтоку ресурсiв, якi являють собою економiчнi вигоди, є
малоймовiрною. 
 (p) ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ 
          Подiї пiсля звiтної дати, що надають додаткову iнформацiю
про фiнансовий стан товариства на звiтну дату (коригуючi подiї),
вiдображаються у фiнансовiй звiтностi Товариства. Подiї, що вiдбулися
пiсля звiтної дати, якi не є коригуючими подiями, вiдображаються в
примiтках до фiнансової звiтностi Товариства, якщо вони є суттєвими.
Робочий капiтал достатнiй i вiдповiдає поточним потребам
пiдприємства, можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками
фахiвцiв емiтента полягають в проведеннi заходiв по збiльшенню
об'ємiв реалiзацiї, вiдмови вiд зайвих витрат, змiни цiнової
полiтики. Для забезпечення безперервного функцiонування пiдприємства
як суб'єкта господарювання необхiдним є придiлення вiдповiдної уваги
ефективнiй виробничiй дiяльностi, пошуку резервiв зниження витрат
виробництва та погашення поточних зобов'язань. Аналiтичний облiк
довгострокових зобов'язань за облiгацiями ведеться за їх видами та
термiнами погашення. У Товариства не має фінансових інвестицій, тому
облік фінансових інвестицій не ведеться, оцінка вартості фінансових
інвестицій не проводиться

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;
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 - вирощування зернових та маслянiчних культур.
Виробництво мяса та молока.



Обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі)- 1453 тонн
3359,7 т. грн
середньореалізаційні ціни - 2312 грн/т
сума виручки - 3359,7 т. грн
інформація про загальну суму експорту - експорт відсутен
частка експорту в загальному обсязі продажів - експорт відсутен
     Перспективність надання послуг залежіть від полипшення
фінансвого стану країни та подалання фінансової кризи.
     Залежність від сезонних змін - Товариство має залежності від
сезонних змін.
     Про основні ринки збуту та основних клієнтів - основними
клієнтами Товариства є юридичні та фізичниі особи, які мають
потрібність у послугах що надає Товариство. 
     Основні ризики в діяльності емітента:
- Прострочка оплати клієнтами за надані послуги.
- Загальноекономiчнi (рiзка змiна законодавства у сферi
оподаткування, гiперiнфляцiя, змiна нормативiв та правовiдносин ,
рiзке коливання цiн на енергоносiї та матерiали, підвищення відсотків
по кредитам), стихiйнi лиха (землетрус, пожежа тощо), якi можуть
змiнити термiни виконня робiт та iншi форс-мажорнi обставини, якi
можуть бути визнанi такими на пiдставi чинного законодавства.
- Ризик пов'язаний із загальною економічною та політичною ситуацією в
країні й навіть у світі, зростанням цін на ресурси, загальноринковим
падінням їх на всі активи, зміни процентної ставки, падіння
загальноринкових цін, інфляції.
- Ризик пов'язаний із фінансовим станом конкретного кліента. 
- Ризик ліквідності пов'язаний з можливою затримкою реалізації
послуг на ринку. 
- Галузевий ризик пов'язаний зі зміною стану справ у окремій галузі
економіки.
- Ризик зменшення ресурсів, попиту на продукцію. 
- Фінансовий ризик - це ризик, пов'язанний з нерентабельністю або
банкрутством.
      Заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї
діяльності - страхування. Хеджирування - використання механізмів
закріплення договірних умов у стосунках партнерів на прогнозний
період з метою підстраховки обох сторін, що домовляються, від
негативних змін у кон'юнктурі ринку в майбутньому; Своєчасне
планування та створення необхідних резервів і запасів матеріальних,
фінансових і часових ресурсів. Ці методи особливо важливі в умовах
дефіциту фінансових ресурсів, що спостерігається в Україні. Мають
формуватися обсяги та структура матеріальних резервів і запасів на
непередбачувані витрати, резервуватися кошти на покриття випадкових
витрат, пов'язаних з експлуатацією обладнання, змінами природних
умов, поведінкою персоналу.Кваліфіковане відпрацювання договорів і
контрактів між партнерами по інвестиційному проекту, своєчасне
відпрацювання в них прав та обов'язків сторін в умовах можливих
негативних подій і конфліктних ситуацій.
      Заходи емітента щодо розширення виробництва та ринків збуту -
виробництвом Товариство не займається; В умовах світової кризи,
Товариство не проводить заходи щодо розширення ринків збуту.
      Про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент -
ведеться згідно укладенних договорів. Основним ринком збуту є Одеська
область.



      Про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін - физичні
та юридичні особи згідно договорів, у залежності від ринкових цін.
      Інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в
якій здійснює діяльність емітент - собливостей немає.
      Рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його
положення на ринку - В звiтному роцi товариство не спрямовувало
грошови кошти на дослiдження та розробки.
      Інформація про конкуренцію в галузі - конкурентами Товариства є
підприємства та організації, які надають таки сами послуги.
      Про особливості продукції (послуг) емітента - особливостей
немає.
      Перспективні плани розвитку емітента - прогнози та плани, по
сутi, вже розглянутi в попереднiх роздiлах опису бiзнесу. На жаль, в
iснуючих умовах господарювання неможливо робити достатньо впевненi
прогнози й детальнi плани.
      Кількість постачальників за основними видами сировини та
матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі
постачання - Немає жодного постачальника, який займав би  більше 10%.
      Країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від
загальної суми доходів за звітний рік - відсутні, емітент не здійснює
свою діяльність у декількох країнах.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
За останнi 5 рокiв Товариством придбана технiка, машини та механiзми,
якi використовуються для виробничої дiяльностi. Вищевказанi активи
були придбанi за рахунок власних коштiв. 
Були вiдчуженi активи, якi устарiли та у використаннi яких Товариство
не має потреби. 
Пiдприємство на даний час не планує залучення значних iнвестицiй.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або
членамивиконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені
протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами,
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
На протязі звітного року відсутні будь які правочини з власниками
істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого
органу, афілійованими особами.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того,
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів
підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних
засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених,
опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване
зростання виробничих потужностей після її завершення
Облiк руху основних засобiв Товариства ведеться згiдно Положення
(стандарту) бухгалтерського облiку №7 "Основнi засоби", затвердженого
наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 року, №92 



Аналiтичний та синтетичний облiк основних засобiв Товариства ведеться
вiдповiдно вiдповiдно до вимог чинного законодавства України.
Синтетичнi рахунки заведенi у вiдповiдностi до Iнструкцiї "Про
застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку" вiд 30.11.1999
року №291. Облiк основних засобiв ведеться на рахунку №10 "Основнi
засоби". 
Нарахування зносу по основним засобам проводиться за податковим
методом.
Термiни користування основними засобами: будiвлями i спорудами в
середньому 60-80 рокiв, машинами i обладнаннями - 5-8 рокiв,
транспортними засобами - 5-10 рокiв. 
Товариство користується основними засобами на таких умовах:
використання засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для
здiйснення виробничої дiяльностi Товариства.
Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного року - 5138
тис.грн., ступiнь їх зносу - 80,51%, ступiнь їх використання в
середньому 60-80%, сума нарахованого зносу - 4137 тис.грн. Змiни у
вартостi основних засобiв обумовленi їх надходженням  та вибуттям
протягом року. 
Обмежень на використання майна Емiтента немає.
Виробничi потужностi в цiлому задовiльняють потреби пiдприємства,
ступiнь використання обладнання в середньому складає 60-80 вiдсоткiв.
Спосiб утримання активiв полягає в тому, що активи пiдприємства
щорiчно iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi
пiдприємства. Мiсцезнаходження основних засобiв вiдповiдає фактичнiй
адресi пiдприємства.
На думку Емiтента екологiчнi питання не позначаються на використаннi
активiв підприємства. На даний час Товариство не визначилося щодо
планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення
основних засобiв, так як такi плани потребують значних грошових
вкладень та залучення кредитних ресурсiв, вартiсть яких є високою.
Товариство не проводило капітального будивніцтва, розширення або
удосконалення основних засобів, тому видатки не відраховувалися, сума
видатків складає нуль гривень нуль копійок.
Товариство не проводило капітального будивніцтва, розширення або
удосконалення основних засобів, тому методи фіанасування не
вживалися, інформація щодо дати початку та закінчення діяльності та
очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
відсутня.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
На дiяльнiсть емiтента впливають:
- погоднi умови;
- вiдсутнiсть оборних коштiв;
- застарiле обладнання;
- вiдсутнiсть пiльгових умов, як с/г виробникам.
Найбiльш iстотною проблемою для товариства є застарiле обладнання, що
за роки працi в польових умовах майже вийшло зi строю. 
Крiм того, iстотними проблемами, що мають великий вплив на
виробництво є недосконала законодавча полiтика, що часто змiнює свiй
напрямок, економiчнi обмеження, високi ставки податкiв, проблеми, що
пов'язанi з вiдшкодуванням ПДВ. Також погано впливає на розвиток
виробництва велика кiлькiсть контролюючих органiв, що дуже ускладнює
отримання дозволiв. Складнiсть отримання банкiвських кредитiв. Це



стосується не тiльки нашого товариства, а й багатьох пiдприємств
сільськогосподарськогї галузi.

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
У звітному році факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня,
неустойка) і компенсації за порушення законодавства на сумму 23000
грн.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Полiтика фiнансування роботи ВАТ-госпрозрахунок, самофiнансування та
бережливе використання оборотних коштiв.Обрана Емiтентом полiтика
фiнансування дiяльностi базується на власних коштах, розвиток
iнститутiв фiнансування, iнвестування, кредитування, є суттєвими
факторами що визначають основнi джерела фiнансування дiяльностi
Емiтента.
     Обсяг робочого капiталу оптимально забезпечує поточнi виробничi
потреби Емiтента - у перiоди збiльшення потреби в обiгових коштах
можливе залучення додаткових коштiв, та, навпаки, при зниженнi
потреби кошти, що звiльняються з обiгу, можуть бути використанi для
iнших цiлей.
     Одним зi шляхiв покращення лiквiдностi може бути збiльшення
частки власних обiгових коштiв та вiдповiдного зниження частки
запозичених коштiв у джерелах формування обiгових коштiв. Іншим
засобом пiдвищення лiквiдностi є спрямування частки обiгових активiв
безпосередньо на погашення боргiв при умовi незмiнностi власних
обiгових коштiв.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Всi укладени договора у звiтному роцi виконани.

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)
В наступному році товариство планує займатися основними видами
дiяльностi: виробництво с/г продукцiї. Керiвництвом пiдприємства
ведуться переговори щодо укладення вiдповiдних договорiв
(контрактiв).
На жаль, в iснуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай
загострених кризою, неможливо робити достатньо впевненi прогнози й
детальнi плани. Проте, виходячи з принципу обережного оптимiзму, на
пiдприємствi планується подальше зростання обсягiв надання послуг в
розмiрi 10-20 вiдсоткiв на рiк i рентабельнiсть продукцiї близько 20
вiдсоткiв. Не зважаючи на досить обмеженi можливостi фiнансування,
керівництво товариства має намiр завершити вже розпочатi заходи щодо
поліпшення стану товраиства i, можливо, отримати задовiльнi
iнвестицiйнi пропозицiї. В залежностi вiд зовнiшнiх обставин, цей
процес може бути або прискорений, або пригальмований, але
альтернативи обраному товариством курсу нема.
Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в
майбутньому, є збiльшення iнфляцiї, зростання цiн на сировину i
матерiали, подорожчення кредитних ресурсiв, що негативно вплине на
дiяльнiсть Емiтента.



Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
В звiтному роцi товариство не спрямовувало грошови кошти на
дослiдження та розробки.

Судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його
посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних
вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі
відсутності судових справ про це зазначається
Судові справи у звітному році відсутні

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



XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних
засобів

Власні основні засоби
(тис.грн.)

Орендовані основні засоби
(тис.грн.)

Основні засоби, всього
(тис.грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

    1810.0001.Виробничого призначення     1001.000        0.000        0.000     1810.000     1001.000
     905.000- будівлі та споруди      650.000        0.000        0.000      905.000      650.000
      19.000- машини та обладнання       19.000        0.000        0.000       19.000       19.000
     123.000- транспортні засоби       61.000        0.000        0.000      123.000       61.000
     763.000- інші      271.000        0.000        0.000      763.000      271.000
       0.0002.Невиробничого призначен        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
       0.000- будівлі та споруди        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
       0.000- машини та обладнання        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
       0.000- транспортні засоби        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
       0.000- інші        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
    1810.000Усього     1001.000        0.000        0.000     1810.000     1001.000

Пояснення : Нарахування зносу по основним засобам проводиться за податковим методом.
Термiни користування основними засобами: будiвлями i спорудами в середньому
60-80 рокiв, машинами i обладнаннями - 5-8 рокiв, транспортними засобами -
5-10 рокiв. 
Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання
засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої
дiяльностi Товариства.
Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного року - 5138 тис.грн.,
ступiнь їх зносу - 80,51%, ступiнь їх використання в середньому 60-80%, сума
нарахованого зносу - 4137 тис.грн. Змiни у вартостi основних засобiв
обумовленi їх надходженням  та вибуттям протягом року. 
Обмежень на використання майна Емiтента немає.
Виробничi потужностi в цiлому задовiльняють потреби пiдприємства, ступiнь
використання обладнання в середньому складає 60-80 вiдсоткiв. Спосiб утримання
активiв полягає в тому, що активи пiдприємства щорiчно iнвентаризуються, їх
вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства. Мiсцезнаходження основних
засобiв вiдповiдає фактичнiй адресi пiдприємства.
На думку Емiтента екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв
підприємства. На даний час Товариство не визначилося щодо планiв капiтального
будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, так як такi плани
потребують значних грошових вкладень та залучення кредитних ресурсiв, вартiсть
яких є високою.
Товариство не проводило капітального будивніцтва, розширення або удосконалення
основних засобів, тому видатки не відраховувалися, сума видатків складає нуль
гривень нуль копійок.
Товариство не проводило капітального будивніцтва, розширення або удосконалення
основних засобів, тому методи фіанасування не вживалися, інформація щодо дати
початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей
після її завершення відсутня.



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

За звітний період

Розрахункова вартість чистих активів

Скоригований статутний капітал
Статутний капітал

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій

НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення

(стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності",

затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення

вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи +

Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні

зобов'язання - Забезпечення наступних виплат  і платежів - Доходи майбутніх періодів

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(-1094.000 тис.грн. ) менше скоригованого

статутного капіталу(701.000 тис.грн. ).Згідно  статті 155 п.3 Цивільного кодексу України

товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та

зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги,

що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного періоду становить  1523

тис.грн.Це свідчить про те, що  згідно статі 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ

підлягає ліквідації.

Найменування показника За попередній період

       -1094
         701
         701

        -426
         701
         701



3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Відсоток за
корист. коштами

(% річних)

Непогашена
частина боргу

(тис.грн.)

Дата виник
нення

Дата
погашення

Кредити банку, у тому числі : X          10.00X X
короткостроковi  24.000          10.0025.12.2012 25.01.2014
Зобов'язання за цінними паперами X           0.00X X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : X           0.00X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним
випуском):

X           0.00X X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X           0.00X X
За векселями (всього) X           0.00X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними
цінними паперами) (за кожним видом):

X           0.00X X

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

X           0.00X X

Податкові зобов'язання X         575.00X X
Фінансова допомога на зворотній основі X           0.00X X
Інші зобов'язання X        3069.00X X
Усього зобов'язань X        3654.00X X
Опис:



2011

Загальні збори акціонерів

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1  1  0

20122  0  0
20133  0  0

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

Реєстраційна комісія, призначена особою,
що скликала загальні збори

Так

Акціонери

Ні

X

X

Інше

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

Національна комісія з цінних паперів та фондовго ринку
Так

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

Ні
X
X

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

Підняттям карток
Так

Бюлетенями ( таємне голосування )

Ні
X

X
Підняттям рук X
Інше

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

Реорганізація
Так

Унесення змін до статуту товариства

Ні
X

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше

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

Депозитарна установа

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)

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

Додатковий випуск акцій X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу



Органи управління

Які саме комітети створено в складі наглядової ради ( за наявності ) ?

Стратегичного планування
Так

Аудиторський
З питань призначень і винагород

Ні
X
X
X

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради ?

Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

(осіб)
  3

Який склад наглядової ради ( за наявності )?

Винагорода є фіксованою сумою
Так

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

Ні

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

Інше Без оплатне

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років ? _____  2

  2
Кількість представників держави   0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій   0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій   3
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб   0

Інвестиційний X

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря (так/ні) ? _____Ні

X
X
X

Члени наглядової ради не отримують винагороди X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства ?

Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Так

Знання у сфері фінансів і менеджменту

Ні

Особисті якості (чесність, відповідальність )

Інше З колу акціонерів

X
X
X

Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та
обов'язками ?

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів
акціонерного товариства

Так

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

Ні

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

Інше

X

X

X

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

X

Іншi



Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора ? (так, створено
ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора /ні) _______________________________Так, створено ревізійну комісію

Кількість членів ревізійної комісії _____  5 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ?_____ 4

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)

Виконавчий
орган

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

Наглядова
рада

Загальні
збори

акціонерів
Так

Не належить до
компетенції

жодного органу

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету
Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт
інтересів

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Ні
Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні
Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні
Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію :



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) ______Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

Положення про загальні збори товариства
Так

Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган

Ні
X

Інше

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)

Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора )
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку

______Ні

X
X
X
X
X
X

Фінансова звітність, результати діяльності

Копії
документів
надаються
на запит

акціонера

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

надаються для
ознайомлення
безпосередньо

в
акціонерному

товаристві

Публікується
у

пресі,оприлюд
нюється в

загальнодосту
пній

інформаційній
базі НКЦПФР

про ринок
цінних
паперів

Так

Інформація
розміщується

на власній
інтернет
сторінці

акціонерного
товариства

Інформація
розповсюджу

ється на
загальних

зборах

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

Інформація про склад органів управління
товариства
Статут та внутрішні документи
Протоколи загальних зборів акціонерів
після їх проведення
Розмір винагороди посадових осіб АТ

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової
звітності ? (так/ні) ______Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором
протягом останніх трьох років ?

Не проводились взагалі
Так

Менше ніж раз на рік

Ні

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X
X

X

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора ?

Загальні збори акціонерів
Так

Наглядова  рада

Ні

Виконавчий орган

X
X

X
Інше

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років ? (так/ні) ______Ні



З якої причини було змінено аудитора ?

Не задовольняв професійний рівень
Так

Не задовольняли умови угоди з аудитором
Аудитора було замінено на вимогу акціонерів

Ні
X

Інше

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році ?

Ревізійна комісія ( ревізор )
Так

Наглядова рада

Ні

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

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

З власної ініціативи
Так

За дорученням загальних зборів

Ні

За дорученням наглядової ради

X

Інше

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері
корпоративного управління чи фінансового менеджменту ? (так/ні) ______Ні

X
X

Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше

X
X
X
X

За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків  голосів

X
X

X
X



Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

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

Випуск акцій
Так

Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій

Ні
X

Інше

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори

Кредити банків

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-іформаційних систем
протягом наступних трьох років ? (так/ні/не визначились) ? _______________Не визначились

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X
X
X
X

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

X

______Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління ? (так/ні) Ні
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його
прийняття : ____________

яким органом управління прийнятий : _____________________________________________________________

______
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління ?
(так/ні) Ні

укажіть яким чином його оприлюднено : ___________________________________________________________
Вкажіть інформацію щодо дотримання / ___________________________________________________________

______
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України протягом останніх трьох років?Ні

недотримання кодексу корпоративного управлінння ( принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням
на джерело розміщення їх тексту ), відхилення та причини такого відхилення протягом року



XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Текст аудиторського висновку ( звіту ) :
Фірма "Трансаудит"  код ЄДРПОУ 23865010 свідоцтво АПУ 1463
65044, м. Одеса пр. Шевченка 2, тел. 0661-370872 для листів: 65122, м. Одеса, аб/с.117
E-mail: tau@te.net.ua
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності публічного
акціонерного товариства "НАСІННИЦЬКИЙ РАДГОСП "ПЕРШЕ ТРАВНЯ" станом на 31.12.2013 року
1. Адресат: керівництво ПАТ "НАСІННИЦЬКИЙ РАДГОСП "ПЕРШЕ ТРАВНЯ", НКЦПФР.
2. Вступний параграф
2.1.1. Основні відомості про емітента:
Публічне акціонерне товариство "НАСІННИЦЬКИЙ РАДГОСП "ПЕРШЕ ТРАВНЯ", код за ЄДРПОУ
05406296, місцезнаходження: 68811, Одеська обл., Ренійський р-н, с. Лиманське, вул.
Шкільна, буд. 6-Б, тел. (04840) 34243, електронна адреса PersheTravnya@ukr.net, дата
первинної державної реєстрації (як відкрите акціонерне товариство) - 31.07.1998 р., дата
реєстрації публічним акціонерним товариством - 05.03.2013  р.
Види діяльності:
01.50 змішане сільське господарство,
01.11 вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних
культур,
01.61 допоміжна діяльність у рослинництві,
01.63 післяурожайна діяльність,
01.64 оброблення насіння для відтворення,
10.61 виробництво борошномельно-круп'яної промисловості.
Середньооблікова кількість працівників - 14 осіб.
2.1.2. Опис аудиторської перевірки (звіт щодо вимог законодавчих та нормативних актів):
Нами відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого
надання впевненості та супутніх послуг, зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та
надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного
аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті
незалежного аудитора" та Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації
емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішенням від 29.09.2011 р. № 1360
та зареєстрованих Міністерством юстиції України 28.11.2011 р. за № 1358/20096, проведено
аудит повного пакету фінансової звітності публічного акціонерного товариства
"НАСІННИЦЬКИЙ РАДГОСП "ПЕРШЕ ТРАВНЯ" в складі Балансу (Звіту про фінансовий стан) на
31.12.2013 р.,  Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний капітал) за 2013 р.,
Звіту про рух грошових коштів за 2013 р. (прямим методом), Звіту про власний капітал за
2013 р. та пояснювальних Приміток до цієї звітності.
Концептуальною основою для складання фінансових звітів товариства є облікова політика
(відповідно до вимог статті 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність" та Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 8 "Облікові політики, зміни
в облікових політиках та помилки"), як сукупність принципів, методів і процедур, що

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

Фірма "Трансаудит" у вигляді товариства з обмеженою
відповідальністю

Місцезаходження аудиторської фірми,
аудитора

пр. Шевченка 2, м. Одеса 65044

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

1463
26.01.2001

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

д/н
д/н
д/н
д/н
д/н

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

23865010



використовуються товариством в поточному обліку та для складання і подання фінансової
звітності, визначена наказом по товариству № 2  від 13.01.2013 р. та протягом 2013 р.
залишалась незмінною. 
2.2. Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне подання
фінансових звітів 
Управлінський персонал товариства несе відповідальність за: 

- вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне використання;
- застосування обґрунтованих облікових оцінок  і розрахунків;

- дотримання вимог міжнародних стандартів фінансової звітності (далі МСФЗ) або розкриття
всіх істотних відхилень від них в примітках до  фінансової звітності товариства;
- підготовку фінансової звітності згідно з приписами МСФЗ, з огляду на припущення, що
товариство продовжуватиме свою діяльність в досяжному майбутньому, за винятком випадків,
коли таке припущення не буде правомірним;
- облік і розкриття у  фінансовій звітності всіх подій після дати балансу, які вимагають
коригування або розкриття;
- розкриття всіх претензій у зв'язку з судовими позовами, які були, або, можливо будуть
в найближчому майбутньому;
- достовірне розкриття у фінансовій звітності інформації про всі надані кредити або
гарантії від імені керівництва;
- розробку, впровадження і забезпечення функціонування ефективної системи внутрішнього
контролю в товаристві;
- вживання заходів в межах своєї компетенції для захисту активів товариства;
- виявлення та запобігання фактам шахрайства і інших зловживань.
2.3. Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо зазначеної фінансової звітності на
основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до положень
Міжнародних стандартів аудиту, які вимагають від нас дотримання відповідних етичних
вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що
фінансова звітність не містить суттєвих перекручень та викривлень. 
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів
стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження
аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок
шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи
внутрішнього контролю, що стосуються складання суб'єктом господарювання фінансової
звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з
метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання.
Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність
облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання
фінансової звітності. 
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої
думки.
3. Модифікована аудиторська думка щодо повного комплекту фінансових звітів
3.1. Підстави для висловлення умовно-позитивної  модифікованої думки  
3.1.1. Обмеження обсягу роботи аудитора
Параграфом 4а Міжнародного стандарту аудиту 501 "Аудиторські докази - додаткові
міркування щодо відібраних елементів" передбачено: якщо запаси підприємства є суттєвими
для фінансової звітності підприємства, аудитор повинен отримати достатні та прийнятні
аудиторські докази щодо їх наявності і стану шляхом присутності під час інвентаризації.
Якщо ж аудитор не має можливості отримати достатні та прийнятні аудиторські докази щодо
наявності та стану запасів, він відповідно до п. 13 Міжнародного стандарту аудиту 705
"Модифікації думки у звіті незалежного аудитора" не може підтвердити фінансову звітність
підприємства - суб'єкта аудиту, а повинен висловити умовно-позитивну думку або
відмовитись від висловлення думки щодо фінансової звітності. 
3.1.2. Інші факти та обставини, які впливають на достовірність фінансової звітності
Станом на дату складання фінансової звітності в товаристві є незначна кількість
дебіторів та кредиторів, з якими не здійснено підтвердження заборгованостей актами
звіряння. Це може вплинути на достовірність фінансової звітності.  
Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та
зобов'язань, оскiльки був призначений пiсля дати її проведення. Однак, на пiдприємствi
цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй висловлено довiру, згiдно вимог
МСА.



Через характер облікових записів Товариства ми не мали змоги підтвердити кількість
активів та зобов'язань  за допомогою інших аудиторських процедур.
3.2. Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі
"Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", фінансова звітність станом на
31.12.2013 р. відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог
міжнародних стандартів фінансової звітності фінансовий стан ПАТ "НАСІННИЦЬКИЙ РАДГОСП
"ПЕРШЕ ТРАВНЯ", його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на
зазначену дату. Фінансові результати  звітного року (валюта балансу 2560 тис. грн.,
чистий дохід 3360 тис. грн., чистий збиток 668 тис. грн.), відображені в фінансовій
звітності, підтверджуються.
ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ
Цей розділ аудиторського висновку підготовлено відповідно до Вимог до аудиторського
висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій
місцевої позики), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку 29.09.2011 р. № 1360. 
4. Інша допоміжна інформація
4.1. Відповідність вартості чистих активів вимогам чинного законодавства
За приписами частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України, 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. У емітента вартість чистих активів у
попередньому та звітному роках має від'ємні значення (426) тис. грн. та (1094) тис. грн.
відповідно.
4.2. Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту,
та іншою інформацією, що розкривається емітентом  цінних  паперів  
Параграфом 1 Міжнародного стандарту аудиту 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої
інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність"
встановлено відповідальність аудитора стосовно зазначеної інформації. Аудитор
ознайомлюється з нею оскільки суттєві невідповідності між перевіреною аудитором
фінансовою звітністю та іншою інформацією ставлять під сумнів достовірність перевіреної
фінансової звітності. Фінансова звітність ПАТ "НАСІННИЦЬКИЙ РАДГОСП "ПЕРШЕ ТРАВНЯ",
входить до складу Додатку 37 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних
паперів, затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 19.12.2006 р. N 1591 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02. 2007
р. за N 97/13364. Вона також подається до органів державної статистики.
Аудитором розглянуто зазначену іншу інформацію і суттєвих невідповідностей не
ідентифіковано.
4.3. Виконання товариством значних правочинів
За приписами пункту 4 частини першої статті 2 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. За приписами частини першої статті 70 того ж
закону рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг,
що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається наглядовою
радою. Статутом акціонерного товариства можуть бути визначені додаткові критерії для
віднесення правочину до значного правочину. У разі неприйняття наглядовою радою рішення
про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на
розгляд загальних зборів.
На підставі наданих для аудиторської перевірки документів аудитор може зробити висновок,
що Товариство дотримувалось вимог чинного законодавства щодо виконання значних
правочинів. 4.4. Стан корпоративного управління
Корпоративне управління це система відносин між виконавчим органом товариства, його
радою, акціонерами та іншими зацікавленими особами. Корпоративне управління окреслює
межі, в яких визначаються завдання товариства, засоби виконання цих завдань, здійснення
моніторингу діяльності товариства. Наявність ефективної системи корпоративного



управління збільшує вартість капіталу, компанії заохочуються до більш ефективного
використання ресурсів, що створює базу для зростання. Нову редакцію Принципів
корпоративного управління України, затверджено рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 24.01.2008 р. N 52. 
З огляду на вимоги цих Принципів аудитор визначає стан корпоративного управління в
товаристві, як задовільний. 
4.5. Ідентифікація та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової
звітності  внаслідок шахрайства
Міжнародним стандартом аудиту 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства,
при аудиті фінансової звітності" передбачено виконання аудитором низки процедур,
характер, час та обсяг яких відповідають оціненим ризикам суттєвого викривлення
внаслідок шахрайства на рівні фінансової звітності. За результатами зазначеного
виконання в акціонерному товаристві не ідентифіковано ризиків суттєвого викривлення
фінансової  звітності  внаслідок шахрайства.
5. Основні відомості про аудиторську фірму
5.1. Фірма "Трансаудит" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ
23865010)
5.2. Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності за N 1463
видано відповідно до рішення Аудиторської палати України від 26.01. 2001 р. N 98 та
чинне до 30.11.2015 р.)
5.3. Місцезнаходження: пр. Шевченка 2, м. Одеса, 65044 (для листування: аб. скринька 10,
м. Одеса, 65026)
5.4. Телефон 0661-370872, електронна адреса tau@te.net.ua, телефакс 0487-373764. 
6. Дату і номер договору на проведення аудиту - договір від 15.01.2014 р. № 14516.
7. Дата початку та дата закінчення аудиту - відповідно 01.07.2014 р. - 18.08.2014 р.
8. Незалежний аудитор, директор фірми "Трансаудит"                        Бейгельзімер
М.Г.
           (Сертифікат АПУ серії А № 000501 від 29.10. 2004 р. строком дії - 29.10. 2014
р.) 
9. Дата аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) - 19.08.2014 р.

Змістовна частина аудиторського звіту щодо фінансової звітності 
ПАТ "НАСІННИЦЬКИЙ РАДГОСП "ПЕРШЕ ТРАВНЯ"
1. Стан бухгалтерського обліку у товаристві
Акціонерним товариством здійснюється бухгалтерський облік господарських операцій щодо
майна і результатів своєї діяльності в натуральному вимірі та в узагальненому грошовому
виразі шляхом безперервного документального і взаємопов'язаного їх відображення.
Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинна документація, всі
дані, що зафіксовані в них, систематизовано на рахунках бухгалтерського обліку шляхом
подвійного запису. Стан первинних документів та облікових реєстрів задовільний. Отже, є
аналітична база для забезпечення детальних даних для прийняття управлінських рішень та
формування фінансової, податкової та статистичної звітності.
Аудитором відповідно до приписів Міжнародного стандарту аудиту № 510 "Перше завдання -
залишки на початок періоду" підтверджено достовірність початкових залишків по рахунках
звітності за 2013 р. 
Складання і надавання користувачам фінансової звітності робилось своєчасно. Звітність
складена в національній валюті України - гривні, при цьому дані в звітності наведені із
заокругленням до тисяч гривень. 
Господарських або фінансових операцій після дати балансу до дати складання висновку, які
вимагають коригування або розкриття, немає.
У аудитора є підстави стверджувати, що поточний бухгалтерський облік та фінансова
звітність товариства з певними обмеженнями були повними, відповідали приписам Закону
України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", чинним Міжнародним
стандартам фінансової звітності (МСФЗ) з їх принципом обліку за історичною вартістю,
встановленій товариством обліковій політиці.
2. Аудит нематеріальних активів
Станом на 31.12.2013 року у ПАТ "НАСІННИЦЬКИЙ РАДГОСП "ПЕРШЕ ТРАВНЯ" ідентифіковано
нематеріальний актив (програмне забезпечення) на суму 6 тис. грн. Модель обліку
нематеріальних активів обрано за собівартостю. Після первісного визнання нематеріальний
актив слід відображати за його собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації (у
разі можливості визначити корисний термін експлуатації) та накопичених збитків від



зменшення корисності.
3. Аудит основних засобів
ПАТ "НАСІННИЦЬКИЙ РАДГОСП "ПЕРШЕ ТРАВНЯ" обрало модель обліку основних за первісною
вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення у
разі їх наявності. Аналізуючи відмічені у МСФЗ 36 "Зменшення корисності активів" ознаки
можливої наявності знецінення, у керівництва Товариства немає підстав вважати, що
вартість основних засобів станом на 31.12.2013 року знизилася більше, ніж передбачалося,
виходячи з нормальних умов їх експлуатації, тобто справедлива вартість основних засобів
Товариства не зазнала суттєвих змін у порівнянні з попереднім роком.
Склад основних засобів товариства станом на 31.12.2013 року (тис. грн.):
Групи основних засобів Первісна вартість Накопичена амортизація
Будинки, споруди та передавальні пристрої 3078 2125
Машини та обладнання 345 345
Транспортні засоби 189 145
Інструменти, прилади, інвентар 3                                          3
Інші основні засоби 1523 1519
Разом: 5138 4137
Резерв на зниження вартості основних засобів Товариством на протязі 2013 року не
створювався.
         Надходження та дооцінки основних засобів ПАТ "Насiнницький радгосп "Перше
Травня" на протязі звітного 2013 року не відбувалося; вибуття основних засобів склало
1889 тис. грн. (машини та обладнання і транспортні засоби за первісною вартістю). 
        Основних засобів у податкової заставі та на консервації ПАТ "Насiнницький
радгосп "Перше Травня" не має.
Авансів у придбання основних засобів за станом на 31.12.2013 року ПАТ "Насiнницький
радгосп "Перше Травня" не здійснювало.    
Амортизацію основних засобів ПАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня" нараховує із
застосуванням прямолінійного методу, який діяв на протязі 2013 року, за яким первісна
вартість активу рівномірно зменшується до ліквідаційної вартості протягом строку
корисного використання об'єкта. При нарахуванні амортизації понижуючий коефіцієнт не
застосовувався.
Незавершені капітальні інвестиції ПАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня" станом на
31.12.2013 року дорівнюють 116 тис. грн. та є інвестиціями у будівництво основних
засобів. Вбачається, що в цілому дані фінансової звітності товариства відповідають даним
реєстрів аналітичного та синтетичного обліку основних засобів товариства та первинним
документам, наданим на розгляд аудиторам. Склад основних засобів, достовірність і
повнота їх оцінки, а також ступінь розкриття інформації в цілому відповідають вимогам
МСФЗ 16, МСФЗ 36 та МСФЗ 40.
4. Аудит довгострокових біологічних активів
Товариство визнає біологічний актив або сільськогосподарський продукт тоді і лише тоді,
коли:
а) воно контролює актив у результаті минулих подій; 
б) існує можливість отримання майбутніх економічних вигід, пов'язаних з цим активом; 
в) справедливу вартість або собівартість активу можна достовірно оцінити. 
Довгострокові біологічні активи Товариства оцінюються при первісному визнанні і в кінці
кожного звітного періоду за їх справедливою вартістю за мінусом витрат на продаж.
Сільськогосподарська продукція Товариства, зібрана як урожай з біологічних активів
Товариства, оцінюється за її справедливою вартістю мінус витрати на продаж на час
збирання врожаю. Отримана в результаті такого вимірювання оцінка вважається собівартістю
на дату, коли Товариством починає застосовуватися МСБО 2 "Запаси".
 Довгострокові біологічні активи ПАТ "НАСІННИЦЬКИЙ РАДГОСП "ПЕРШЕ ТРАВНЯ" на 31 грудня
2013 р. складаються з наступних складових: 
Складова частина довгострокових біологічних активів Первісна вартість Накопичена
амортизація
Багаторічні насадження 419 -
Надходження та вибуття довгострокових біологічних активів ПАТ "НАСІННИЦЬКИЙ РАДГОСП
"ПЕРШЕ ТРАВНЯ" у 2013 році не здійснювалось. Біологічних активів, переданих у заставу,
як забезпечення зобов'язань або право на володіння якими обмежено, ПАТ "НАСІННИЦЬКИЙ
РАДГОСП "ПЕРШЕ ТРАВНЯ" станом на 31.12.2013 року не має.
5. Аудит довгострокових фінансових інвестицій
Довгострокових фінансових інвестицій не було.



6. Аудит бухгалтерського обліку виробничих запасів, сировини, матеріалів, палива та
правильність їх списання
Товарно-матеріальні запаси ПАТ "НАСІННИЦЬКИЙ РАДГОСП "ПЕРШЕ ТРАВНЯ" станом на 31 грудня
2013 р. дорівнюють 841 тис. грн. та складаються з наступних складових: запаси - 630 тис.
грн., поточні біологічні активи (зернові, бобові, технічні культури) - 211 тис. грн.
Відповідно до вимог МСБО 2 "Запаси" ПАТ "НАСІННИЦЬКИЙ РАДГОСП "ПЕРШЕ ТРАВНЯ" оцінюються
за найменшою з двох величин: собівартості або можливої чистої ціни реалізації. Резерв на
зниження вартості товарно-матеріальних запасів Товариством на протязі 2013 року не
створювався.                                                
7. Аудит дебіторської заборгованості
Керівництво ПАТ "НАСІННИЦЬКИЙ РАДГОСП "ПЕРШЕ ТРАВНЯ" оцінює ймовірність погашення
дебіторської заборгованості за основною діяльністю, а також іншої поточної дебіторської
заборгованості на підставі аналізу по окремим клієнтам. При проведенні такого аналізу до
уваги приймаються наступні фактори: аналіз дебіторської заборгованості в основній
діяльності й іншій дебіторській заборгованості за строками їх зіставлення з термінами
кредитування клієнтів, фінансове становище клієнтів і погашення ними заборгованості в
минулому. Якщо б фактично відшкодовані суми були меншими, ніж за оцінками керівництва,
ПАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня" довелося б враховувати додаткові витрати на
знецінення. 
Дебіторська заборгованість ПАТ "НАСІННИЦЬКИЙ РАДГОСП "ПЕРШЕ ТРАВНЯ" станом на 31.12.2013
р. дорівнює 173 тис. грн. та складається з дебіторської заборгованості за товари
(роботи, послуги) - 12 тис. грн. та іншої поточної дебіторської заборгованості - 161
тис. грн. 
Вся дебіторська заборгованість ПАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня", яка
обліковується на балансі станом на 31.12.2013 р. має строки погашення до 12 місяців.
Резерв на зниження вартості дебіторської заборгованості Товариством на протязі 2013 року
не створювався.
8. Аудит грошових коштів
Мається відповідність наявних грошових коштів товариства сумам відображеними в складі
оборотних активів у фінансовій звітності. Загальний прикінцевий залишок грошових коштів
в гривневому еквіваленті - 4 тис. грн. підтверджується даними касової книги,
банківськими витягами, даними в формі звітності  та актами узгодження з банками.
Строкових депозитів та грошових коштів та їх еквівалентів з обмеженням до використання
ПАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня" станом на 31.12.2013 р. не має.
9. Аудит витрат майбутніх періодів
Витрат майбутніх періодів станом на 31.1.2013 року не має.
10. Аудит зобов'язань
Всі фінансові зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартістю, зменшеною в
разі позик і кредитів на безпосередньо пов'язані з ними витрати по угоді.
За довгостроковими позиками (зобов'язаннями по операціям фінансового лізингу), які мале
місце на початок звітного періоду протягом року ПАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня"
розрахувалось. 
Станом на 31.12.2013 року фінансові зобов'язання Товариства включають торгівельну та
іншу кредиторську заборгованість, кредиторську заборгованість за заробітною платою, зі
страхування тощо. 
Загальна сума кредиторської заборгованості складає станом на 31.12.2013 року 3654 тис.
грн. та має строки погашення до 12 місяців.
На думку аудитора, розкриття інформації за видами зобов'язань  подано в фінансовій
звітності достовірно та повно відповідно до МСБО 39. 
11. Аудит власного капіталу
Станом на 31.12.2013 року власний капітал ПАТ "НАСІННИЦЬКИЙ РАДГОСП "ПЕРШЕ ТРАВНЯ"
складається з наступних складових:
Елемент капіталу Сальдо на 31.12.2013 р., тис. рн.
Статутний капітал 701
Пайовий капітал
Додатковий капітал 1876
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (3671)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Разом: (1094)



Зменшення  власного капіталу в 1,5 рази відбулося за рахунок отриманого збитку поточного
року. 
Сума оголошеного, випущеного та сплаченого статутного капіталу ПАТ "НАСІННИЦЬКИЙ РАДГОСП
"ПЕРШЕ ТРАВНЯ" становить 700 690 грн. та станом на 31.12.2013 року складається з 2 802
760 іменних простих акцій номінальною вартістю 25 копійок кожна.
Станом на 31.12.2013 р. заявлений статутний капітал сплачено в повному обсязі в
встановлені законодавством терміни. Неоплаченого або вилученого капіталу немає. Форма
існування цінних паперів - бездокументарна.
 На протязі звітного року ПАТ "НАСІННИЦЬКИЙ РАДГОСП "ПЕРШЕ ТРАВНЯ" дивiденди не
нараховувались та не виплачувались; Товариство не випускало облiгацiї та iншi цiннi
папери, не здiйснювало викуп власних акцiй.     
Здійснений аудит дає обґрунтовану підставу для висловлення думки: інформацію формування
та розмір власного капіталу, тобто залишкової частки в активах товариства після
вирахування всіх його зобов'язань, розкрито за приписами пп. 4.57-4.59 Концептуальної
основи фінансової звітності, виданої Радою МСБО 01.09.2010 р., достовірно та
справедливо. 
12. Аудит результатів фінансово-господарської діяльності
Результатом фінасово-господарської діяльності ПАТ "НАСІННИЦЬКИЙ РАДГОСП "ПЕРШЕ ТРАВНЯ"у
2013 році став збиток у розмірі 668 тис. грн. 
Аудит дозволяє стверджувати щодо справедливості та достовірності відображених
результатів фінансово-господарської діяльності товариства.
На думку аудитора, в усіх суттєвих аспектах бухгалтерський облік доходів від звичайної
діяльності Товариства ведеться у відповідності до норм МСБО 18 "Дохід". За результатами
аудиторської перевірки встановлено, що в основному дані, відображені в журналах-ордерах
та оборотно-сальдових відомостях, наданих аудитору, стосовно витрат Товариства за 2013
рік відповідають первинним документам та даним фінансової звітності. 
Аудитор вважає, що звіт про фінансові результати за 2013 рік в усіх суттєвих аспектах
повно і достовірно відображає величину і структуру доходів та витрат Товариства, а також
розкриває інформацію про них.

13. Аналіз показників фінансової звітності
Аналіз показників фінансового стану наведено нижче, при цьому показники ліквідності та
платоспроможності обчислено станом на 31.12. 2013 р., а показники рентабельності - за
2013 р.
Показники та формули їх розрахунку                Значення на 31.12.2013 р.  (за 2013
р.)     Оптимальне значення
1.Коефіцієнти ліквідності:
1.1. Поточної ліквідності або покриття
                ІІ розділ активу балансу + рядок 1200
К1.1= ----------------------------------------
0,28                           більше 2,0

               Ш розділ пасиву балансу + рядок 1720
1.2.Термінової або швидкої ліквідності 
           (Підсумок ІІ розділу активу - рядки 1100-1103 + ряд. 1200
К1.2=  ------------------
0,05                                1,0-2,0
             Ш розділ пасиву балансу + рядок 1720
1.3. Абсолютної або критичної ліквідності
             Грошові кошти (рядок 1165 балансу)
К1.3= ------------------------------------------
0,001                       0,25 - 0,5
             Ш розділ пасиву балансу + рядок 1720
2. Коефіцієнт фінансової стійкості
          ІІ + ІІІ + ІV+ V розділи пасиву балансу
К2= ---------------------------------------  
І розділ пасиву балансу
-3,34                  менше 1,0
3. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)
         І розділ пасиву балансу
К3= -----------------------------------
  всього за активами балансу



-0,43                                  0.25-0,5
4. Рентабельність операційних витрат
        {чистий прибуток чи збиток (рядок 2290 чи 2295 ф. 2 )}
К4= ------------------------------------х 100%
 (рядок 2550 форми 2)
-17,8
5. Рентабельність реалізації
         чистий прибуток чи збиток (рядок 2290 чи 2295 ф. 2 )}
К5= ---------------------------------------х 100%
 (рядок 2000  форми № 2)
-19,9
6. Рентабельність активів
          чистий прибуток чи збиток ( рядок 2290 чи 2295 ф. 2 )}
К6= ----------------------------------х 100%
 ф. 1 (ряд. 1300 (стовпець. 3) + ряд. 1300 (стовпець 4)) / 2)
-21,4 більше 0
Дані фінансової звітності реально відображають фактичний фінансовий стан ПАТ
"НАСІННИЦЬКИЙ РАДГОСП "ПЕРШЕ ТРАВНЯ", як суб'єкта господарювання.

Директор фірми Трансаудит",          Бейгельзімер М.Г.
незалежний аудитор ( сертифікат АПУ серії А № 000501 від 29.10. 2004 р. строком дії

до 29.10. 2014 р.)19.08. 2014 р.        



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУ

Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ
за КОПФГ

за КВЕД

Публічне акціонерне товариство "Насінницький радгосп "Перше Травня"

Територія______________________________________________________________ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

Организаційно-правова форма господарювання
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності________________________________________________ЗМІШАНЕ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знаку
Адреса____________________________________________________________________________________________68811 Одеська область Ренiйський р-н с.Лиманське вул.Шкiльна, 6-Б, т.(240) 34-2-43

05406296
5124181701

112

01.50

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001
Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2013 р.

Актив Код рядка На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

2014 01 01

Середня кількість працівників (1)____________14

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

1 2 3 4

I. Необоротні активи 
Нематеріальні активи

1000 -- --

первісна вартість 1001 -- --

накопичена амортизація 1002 -- --

Незавершені капітальні інвестиції 1005 116 116

Основні засоби 1010 1810 1001

первісна вартість 1011 7027 5138

знос 1012 5217 4137

Інвестиційна нерухомість 1015 -- --

Довгострокові біологічні активи 1020 419 419

Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 419 419

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030 -- --

інші фінансові інвестиції 1035 -- --

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- --

Відстрочені податкові активи 1045 -- --

Інші необоротні активи 1090 6 6

Усього за розділом I 1095 2351 1542

II. Оборотні активи 
Запаси

1100 376 630

Поточні біологічні активи 1110 843 211

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 12 12

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130 -- --

з бюджетом 1135 -- --

у тому числі з податку на прибуток 1136 -- --

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 84 161

Поточні фінансові інвестиції 1160 -- --

Гроші та їх еквіваленти 1165 16 4

Витрати майбутніх періодів 1170 -- --

Інші оборотні активи 1190 -- --

Усього за розділом II 1195 1331 1018

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 -- --

Баланс 1300 3682 2560



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

1400 701 701

Капітал у дооцінках 1405 -- --
Додатковий капітал 1410 1876 1876
Резервний капітал 1415 -- --
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -3003 -3671
Неоплачений капітал 1425 -- --
Вилучений капітал 1430 -- --
Усього за розділом I 1495 -426 -1094
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання

1500 -- --

Довгострокові кредити банків 1510 -- --
Інші довгострокові зобов'язання 1515 -- --
Довгострокові забезпечення 1520 332 --
Цільове фінансування 1525 -- --
Усього за розділом II 1595 332 --
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 

1600 19 10

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 

1610 62 --

товари, роботи, послуги 1615 2080 2343
розрахунками з бюджетом 1620 490 575
у тому числі з податку на прибуток 1621 -- --
розрахунками зі страхування 1625 5 5
розрахунками з оплати праці 1630 66 58
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 1054 663
Поточні забезпечення 1660 -- --
Доходи майбутніх періодів 1665 -- --
Інші поточні зобов'язання 1690 -- --
Усього за розділом IІІ 1695 3776 3654
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
 утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700 -- --

Баланс 1900 3682 2560

Голова правління

Головний бухгалтер

________

________

Аждер Володимир Дмитрович

відсутня



Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний
період

попереднього року

1 2 3 4

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500         2613         1303
Витрати на оплату праці 2505          224          256
Відрахування на соціальні заходи 2510           96          109
Амортизація 2515          134          309
Інші операційні витрати 2520          696          699
Разом 2550         3763         2676

Назва статті Код рядка За звітний період

1 2 3 4

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600      2802760      2802760
Скоригована середньорічна кількість простих 2605      2802760      2802760
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 (  0.23833650) (  0.40924000)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 (  0.23833650) (  0.40924000)
Дивіденди на одну просту акцію 2650     --     --

Голова правління __________ Аждер Володимир Дмитрович

Головний бухгалтер __________ відсутня

За аналогічний
період

попереднього року



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУПідприємство___________________________________________________________Публічне акціонерне товариство "Насінницький
радгосп "Перше Травня"

05406296

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід )
2013 р.

2014 01 01

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний
період

попереднього року
1 2 3 4

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 3360 2993
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (2345) (2239)
Валовий:  
     прибуток 

2090 1015 754

     збиток 2095 (--) (--)
Інші операційні доходи 2120 38 39
Адміністративні витрати 2130 (263) (222)
Витрати на збут 2150 (--) (2)
Інші операційні витрати 2180 (--) (223)
Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток 

2190 790 346

     збиток  2195 (--) (--)
Дохід від участі в капіталі 2200 -- --
Інші фінансові доходи 2220 -- --
Інші доходи 2240 186 113
Фінансові витрати 2250 (--) (457)
Втрати від участі в капіталі 2255 (--) (--)
Інші витрати 2270 (1644) (1149)
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290 -- --

збиток 2295 (668) (1147)
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -- --
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 -- --
Чистий фінансовий результат:  
     прибуток 

2350 -- --

     збиток 2355 (668) (1147)

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний
період

попереднього року
1 2 3 4

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400     --     --
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405     --     --
Накопичені курсові різниці 2410     --     --
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415     --     --
Інший сукупний дохід 2445     --     --
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450     --     --
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455     --     --
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460     --     --
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465         -668        -1147



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУПідприємство___________________________________________________________Публічне акціонерне товариство "Насінницький
радгосп "Перше Травня"

05406296

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом )
2013 р.

Стаття Код рядка За звітний період
За аналогічний

період
попереднього року

2014 01 01

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

3000 4032 3591

Повернення податків і зборів 3005 -- --
у тому числі податку на додану вартість 3006 -- --
Цільового фінансування 3010 -- --
Інші надходження 3095 962 461
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100 (2355) (1465)

Праці 3105 (197) (160)
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (95) (108)
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (147) (123)
Інші витрачання 3190 (2212) (2218)
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -12 -22
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200 -- --

необоротних активів 3205 -- --
Надходження від отриманих:
відсотків

3215 -- --

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

3255 (--) (--)

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

3300 -- --

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

3345 (--) (--)

Погашення позик 3350 -- --
Сплату дивідендів 3355 (--) (--)
Інші платежі 3390 (--) (--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -- --
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -12 -22
Залишок коштів на початок року 3405 16 38
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -- --
Залишок коштів на кінець року 3415 4 16

Голова правління

Головний бухгалтер

________

________

Аждер Володимир Дмитрович

вiдсутня



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУПідприємство___________________________________________________________Публічне акціонерне товариство "Насінницький
радгосп "Перше Травня"

05406296

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Звіт про власний капітал
2013 р.

Стаття
Код

рядка зареєстрований
(пайовий)

капітал

2014 01 01

капітал у
дооцінках

додатковий
капітал

резервний
капітал

нерозподілений
прибуток

(непокритий
збиток)

неоплачений
капітал

вилучений
капітал

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000          701     --         1876     --        -3003     --     --         -426
Коригування:
Зміна облікової політики

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

Виправлення помилок 4010     --     --     --     --     --     --     --     --
Інші зміни 4090     --     --     --     --     --     --     --     --
Скоригований залишок на початок року 4095          701     --         1876     --        -3003     --     --         -426
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100     --     --     --     --         -668     --     --         -668
Інший сукупний дохід за звітний період 4110     --     --     --     --     --     --     --     --
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

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

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205     --     --     --     --     --     --     --     --
Відрахування до резервного капіталу 4210     --     --     --     --     --     --     --     --
Внески учасників : Внески до капіталу 4240     --     --     --     --     --     --     --     --
Погашення заборгованості з капіталу 4245     --     --     --     --     --     --     --     --
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток) 4260     --     --     --     --     --     --     --     --
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265     --     --     --     --     --     --     --     --
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270     --     --     --     --     --     --     --     --
Вилучення частки в капіталі 4275     --     --     --     --     --     --     --     --
Інші зміни в капіталі 4290     --     --     --     --     --     --     --     --
Разом змін у капіталі 4295     --     --     --     --         -668     --     --         -668
Залишок на кінець року 4300          701     --         1876     --        -3671     --     --        -1094

Голова правління

Головний бухгалтер

________

________

Аждер Володимир Дмитрович

вiдсутня



                       ПРИМIТКИ ДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ПАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня"
за рiк, що закiнчився  31 грудня 2013 року.
ЗМIСТ
1 ЗАЯВА КЕРIВНИЦТВА ПРО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПIДГОТОВКУ I ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК, ЩО
ЗАКIНЧИВСЯ  31 ГРУДНЯ 2013 РОКУ       2
2 ЗАГАЛЬНI ВIДОМОСТI ПРО ТОВАРИСТВО 2
3 УМОВИ ВЕДЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI В УКРАЇНI, РИЗИКИ В ДIЯЛЬНОСТI ТОВАРИСТВА 3
4 ОБЛIКОВА ПОЛIТИКА 4
5 НОВI ТА ПЕГЛЯНУТI МСФЗ, ЯКI СТОСУЮТЬСЯ РIЧНОЇ ЗВIТНОСТI ЗА 2013 РIК 10
6 НЕЗАВЕРШЕНI КАПIТАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 14
7 ОСНОВНI ЗАСОБИ 14
8 IНВЕСТИЦIЙНА НЕРУХОМIСТЬ 15
9 ДОВГОСТРОКОВI БIОЛОГIЧНI АКТИВИ 15
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1. ЗАЯВА КЕРIВНИЦТВА ПРО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПIДГОТОВКУ I ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК, ЩО
ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2013 РОКУ          
Керiвництво ПАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня" несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку  фiнансової
звiтностi, що достовiрно вiдображає фiнансове положення Товариства за станом на 31 грудня 2013 року, а також
результати його дiяльностi, рух грошових коштiв i змiни в капiталi, за рiк, що закiнчився цiєю датою.
При пiдготовцi  фiнансової звiтностi керiвництво Товариства несе вiдповiдальнiсть за:

вибiр належних принципiв бухгалтерського облiку i їх послiдовне вживання;
вживання об'рунтованих облiкових оцiнок  i розрахункiв;
дотримання вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi МСФЗ) або розкриття всiх iстотних

вiдхилень вiд МСФЗ в примiтках до  фiнансової звiтностi Товариства;
пiдготовку  фiнансової звiтностi згiдно МСФЗ, виходячи з допущення, що Товариство продовжуватиме свою

дiяльнiсть в осяжному майбутньому, за винятком випадкiв, коли таке припущення не буде правомiрним;
облiк i розкриття у  фiнансовiй звiтностi всiх подiй пiсля дати балансу, якi вимагають коректування або

розкриття;
розкриття всiх претензiй у зв'язку з судовими позовами, якi були, або, можливо будуть в найближчому

майбутньому;
достовiрне розкриття у  фiнансовiй звiтностi iнформацiї про всi наданi кредити або гарантiї вiд iменi

керiвництва.
Керiвництво Товариства також несе вiдповiдальнiсть за:

розробку, впровадження i забезпечення функцiонування ефективної системи внутрiшнього контролю в
Товариствi;

ведення бухгалтерського облiку вiдповiдно до законодавства  i стандартiв бухгалтерського облiку
вiдповiдної країни реєстрацiї Товариства;

вживання заходiв в рамках своєї компетенцiї для захисту активiв Товариства;
виявлення i запобiгання фактам шахрайства i iнших зловживань.

Ця фiнансова звiтнiсть ПАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня"  за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року,
була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
 2. ЗАГАЛЬНI ВIДОМОСТI ПРО ТОВАРИСТВО

Насiнницький радгосп "Перше травня" заснований у 1975 р. на базi колгоспу iм. Першого травня для забезпечення
отраслi насiнням овочевих та бахчевих культур. Вiдкрите акцiонерне товариство Насiнницький радгосп "Перше
травня" засновано згiдно наказу регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Одеської областi
шляхом перетворення державного пiдприємства у вiдкрите акцiонерне товариство.

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



ВАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня" розташований у Ренiйському районi Одеської областi, с. Лиманское.
Географiчне положення господарства: кордон Республiка Молдова, Республiка Румунiя, рiчка Дунай, озеро Кагул. У
ВАТ за проектом 940 га зрошуваних земель, що входять в Долинську зрошувальну систему, введену в дiю у 1982
роцi. Подача води здiйснювалася з озера Кагул i подавалася на дощувальну технiку. В 2008 роцi було встановлено
нове електропостачання зрошувальної системи.
Мiсцезнаходження ВАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня": 68811 Одеська обл., Ренiйський р-н, с. Лиманське,
вул.Шкiльна, 6-Б.
Код ЄРДПОУ - 05406296.
Електронна адреса ВАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня" - 1_traven@paco.net.
Офiцiйний сайт ВАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня" - http://pershe-travnya.pat.ua.
Види господарської дiяльностi ВАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня" згiдно до КВЕД-2010:

01.50 змiшане сiльське господарство,
01.11 вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур,
01.61 допомiжна дiяльнiсть у рослинництвi,
01.63 пiсляурожайна дiяльнiсть,
01.64 оброблення насiння для вiдтворення,
10.61 виробництво борошномельно-круп'яної промисловостi.

Ринки збуту продукцiї Товариства: ТОВ "РТС Україна", м. Ренi; ТОВ "Рив.А.Холдинг", м. Iзмаїл; Фiрма "Давос",
м. Кiлiя. Продукцiя Товариства користується також попитом у приватних пiдприємцiв та у населення.
Станом на 31 грудня 2013 року долi володiння корпоративними правами ВАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня"
представленi наступним чином (у вiдсотках):
1. Кучерявий Валерiй Володимирович
- 60,3
2. Iншi акцiонери - фiзичнi особи (352 акцiонера) з частками володiння, якi не перевищують 5 % - 39,7

3. УМОВИ ВЕДЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI В УКРАЇНI, РИЗИКИ В ДIЯЛЬНОСТI ТОВАРИСТВА
           Економiка України виявляє деякi характернi особливостi, властивi
ринкам, що розвиваються. Податкове, валютне та митне законодавство України допускають можливiсть рiзних
тлумачень i створюють додатковi труднощi для компанiй, що здiйснюють свою дiяльнiсть в Українi.
Невизначенiсть i волатильнiсть фондового ринку, особливо в Європi, i iншi ризики можуть зробити негативний
вплив на український фiнансовий i корпоративний сектор. Майбутнiй економiчний розвиток України залежить вiд
зовнiшнiх факторiв i заходiв внутрiшнього характеру, що вживаються урядом для пiдтримки зростання i внесення
змiн до податкової, юридичну та нормативної бази. Майбутня стабiльнiсть української економiки великою мiрою
залежить вiд реформ та ефективностi економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, разом з податковим,
юридичним та полiтичним розвитком.

Керiвництво ПАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня" вважає, що їм вживаються всi необхiднi заходи для
пiдтримки стабiльностi i розвитку бiзнесу Товариства в сучасних умовах, що склалися в бiзнесi та економiцi.

Перспективнiсть надання послуг залежiть вiд полипшення фiнансвого стану країни.
             Основнi ризики в дiяльностi Товариства:

Прострочка оплати клiєнтами за вiдвантажену продукцiю та наданi послуги.
Загальноекономiчнi (рiзка змiна законодавства у сферi оподаткування, гiперiнфляцiя, змiна нормативiв та

правовiдносин, рiзке коливання цiн на енергоносiї та матерiали, пiдвищення вiдсоткiв по кредитам), стихiйнi
лиха (посуха, землетрус, пожежи тощо), якi можуть змiнити термiни виконня робiт та iншi форс-мажорнi
обставини, якi можуть бути визнанi такими на пiдставi чинного законодавства.

Вiдсутнiсть державного замовлення продукцiї вiтчизняних виробникiв.
Ризик, пов'язаний iз загальною економiчною та полiтичною ситуацiєю в країнi й навiть у свiтi, зростанням

цiн на ресурси, загальноринковим падiнням їх на всi активи, змiни процентної ставки, падiння загальноринкових
цiн, iнфляцiя.

Ризик, пов'язаний iз фiнансовим станом конкретного клiента.
Ризик лiквiдностi пов'язаний з можливою затримкою реалiзацiї послуг на ринку.
Галузевий ризик, пов'язаний зi змiною стану справ у окремiй галузi економiки.
Ризик зменшення ресурсiв, попиту на продукцiю.
Фiнансовий ризик - ризик, пов'язанний з нерентабельнiстю або банкрутством.

       Полiтика управлiння ризиками ПАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня" включає наступне:
       Кредитний ризик.
       Кредитний ризик - це ризик того, що клiєнт може не оплатити або не виконати свої зобов'язання в строк
перед Товариством, що в результатi призведе до фiнансових збиткiв Товариства.
       Товариство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Перед прийняттям
нового клiєнта Товариство використовує внутрiшню кредитну систему для оцiнки кредитної якостi потенцiйного
клiєнта. Готова продукцiя виробляється на основi конкретних замовлень, вiдображених у пiдписаних угодах з
клiєнтами. Товариство погоджується на виробництво продукцiї для великих клiєнтiв на основi авансових платежiв,
тому керiвництво Товариства не визначає кредитних лiмiтiв на операцiї з продажу.Дебiторська заборгованiсть
пiдлягає постiйному монiторингу. 
        Вiдносно кредитного ризику, пов'язанного з iншими фiнансовими iнструментами, якi включають фiнансовi
iнвестицiї, доступнi до продажу, та фiнансовi iнвестицiї до погашення, враховується ризик пов'язаний з
можливостю дефолту контрагента, при цiому максимальний ризик дорiвнює балансовiй вартостi iнструменту.



     Ризик лiквiдностi.
Ризик лiквiдностi - це ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання по мiрi настання строкiв
їхнього погашення.   Позицiя лiквiдностi Товариством ретельним чином контролюється та управляється. Товариство
здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство аналiзує термiни платежiв,
якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових
коштiв вiд операцiйної дiяльностi.
Товариство використовує процес детального бюджетування та прогнозу грошових коштiв для того, щоб гарантувати
наявнiсть адекватних ресурсiв для виконання своїх платiжних зобов'язань.
Iнформацiя про фiнансовi зобов'язання Товариства за строками погашення станом на 31 грудня 2013 та 2012 рокiв
представлена на основi недисконтованих потокiв грошових коштiв за фiнансовими зобов'язаннями Товариства,
виходячи iз мiнiмальних строкiв, в якi може бути надана вимога про погашення. 
             Ризик змiни цiн на товари.
        Ризик змiни цiн на товари - це ризик того, що на поточнi або майбутнi прибутки Товариства вплинуть
змiни ринкових цiн на готову продукцiю Товариства. Товариство зменшує вплив цього ризику шляхом пiдписання
короткострокових договорiв, за якими вiдбувається фiзична доставка вiдомих обсягiв готової продукцiї за
фiксованими цiнами.

        Управлiння капiталом
         ПАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня" здiйснює управлiння капiталом з метою забезпечення
продовження дiяльностi Товариства, за рахунок оптимiзацiї структури зоборгованностi та власного капiталу.
Керiвництво Товариства здiйснює огляд структури капiталу на щорiчнiй основi. При цьому керiвництво Товариства
аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики. На основi отриманих висновкiв Товариство
здiйснює регулювання капiталу шляхом залучення додаткового капiталу або фiнансування, а також погашення
iснуючих позик. 
Структура капiталу ПАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня" представлена капiталом, який включає
зареєстрований капiтал, капiтал у дооцiнках, додатковий капiтал та нерозподiлений прибуток,  iнформацiя про
якi розкривається в звiтi про власний капiтал Товариства.
        Товариство у зв'язку з характером господарської дiяльностi має залежнiсть вiд сезонних змiн.
                              
  4. ОБЛIКОВА ПОЛIТИКА       
  4.1 ОСНОВА ПIДГОТОВКИ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI

Фiнансова звiтнiсть ПАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня" пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних
стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ) в редакцiї затвердженої Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi (Рада з МСФЗ).

ПАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня" веде бухгалтерський облiк i складає фiнансову звiтнiсть у
вiдповiдностi з законодавчими актами, що регулюють ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової
звiтностi в Українi (П(С)БО).

У фiнансову звiтнiсть, пiдготовлену у вiдповiдностi з П(С)БО, були внесенi коригування, необхiднi для
представленя фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдно до МСФЗ. 

Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за первiсною вартiстю.  
При пiдготовцi звiтностi ПАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня" були застосованi наступнi принципи:
- впевненiсть у безперервностi дiяльностi;
- принцип нарахування;
- неприпустимiсть взаємозалiку статей;
- як мiнiмум щорiчне складання звiтностi;
- надання порiвняльної iнформацiї;
- послiдовне використання найменувань i угруповань статей вiд перiоду до перiоду.  
Дана фiнансова звiтнiсть представлена у тисячах українських гривень. Керiвництво ПАТ "Насiнницький радгосп
"Перше Травня" вважає, що гривня України є бiльш зручною валютою подання для користувачiв фiнансової звiтностi
Товариства.

        Офiцiйний курс обмiну гривнi до долару США, що встановлюється Нацiональним банком України, становив
7,9930 на 31 грудня 2013 р. i 31 грудня 2012 р. Офiцiйний курс обмiну гривнi до євро, що встановлюється
Нацiональним банком України, становив 11,0415 i 10,5372 на 31 грудня 2013 р. i 31 грудня 2012 р. вiдповiдно. 

 
4.2 СУТТЄВI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
 (a) КОРОТКОСТРОКОВА/ДОВГОСТРОКОВА КЛАСИФIКАЦIЯ
         Актив (зобов'язання) класифiкується як поточний, якщо планується його реалiзацiя (погашення), або
якщо планується його продаж чи використання протягом 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Iншi активи (зобов'язання)
класифiкуються як довгостроковi. Фiнансовi iнструменти класифiкуються виходячи з очiкуваного строку їх
корисного використання.
 (b) ОСНОВНI ЗАСОБИ
Усi основнi засоби ПАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня" облiковується за первiсною (iсторичною) вартiстю
за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення у разi їх наявностi. Така
вартiсть включає вартiсть замiни частин обладнання, якщо виконуються критерiї їх капiталiзацiї. При
необхiдностi замiни значних компонентiв основних засобiв через певнi промiжки часу ПАТ "iменi Чапаєва" визнає
такi компоненти як окремi активи з вiдповiдними їм iндивiдуальними строками корисного використання i амортизує



їх вiдповiдним чином. Аналогiчним чином, при проведеннi основного технiчного огляду, витрати, пов'язанi з ним,
визнаються у балансової вартостi основних засобiв як замiна обладнання, якщо виконуються всi критерiї
визнання. Всi iншi витрати на ремонт та технiчне обслуговування визнаються у складi збитку в момент їх
понесення.                
Амортизацiю основних засобiв ПАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня"  нараховує iз застосуванням
прямолiнiйного методу, який дiяв на протязi 2013 року, за яким первiсна вартiсть активу рiвномiрно зменшується
до лiквiдацiйної вартостi протягом строку корисного використання об'єкта. При нарахуваннi амортизацiї
понижуючий коефiцiєнт не застосовувався.
Строки корисного використання та правила нарахування амортизацiї визначенi облiковою полiтикою Товариства.
Оцiнка термiну корисного використання об'єктiв основних засобiв є предметом судження керiвництва, заснованого
на досвiдi експлуатацiї подiбних об'єктiв основних засобiв. При визначеннi величини термiну корисного
використання активiв керiвництво розглядає спосiб застосування об'єкта, темпи його технiчного старiння,
фiзичний знос i умови експлуатацiї, що вiдповiдає вимогам п. 56 МСБО 16 Основнi засоби. Змiни в зазначених
передумовах можуть вплинути на коефiцiєнти амортизацiї, а також на балансову i лiквiдацiйну вартiсть основних
засобiв  в майбутньому. 
Керiвництво Товариства перiодично перевiряє правильнiсть застосовуваних строкiв корисного використання
активiв. Даний аналiз проводиться виходячи з поточного технiчного стану активiв i очiкуваного перiоду,
протягом якого вони будуть приносити економiчнi вигоди Товариству.
Кориснi строки експлуатацiї становлять для окремих класiв основних засобiв:
- Будинки, споруди та передавальнi пристрої - 10 - 20 рокiв;
- Машини та обладнання, iншi основнi засоби - 5 рокiв;
- Транспортнi засоби - 5 рокiв;
           - Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 4 роки.
Перевiрки на предмет знецiнення проводяться при виникненнi ознак того, що вiдшкодування балансової вартостi
може бути неможливо. Збитки вiд знецiнення визнаються у звiтi про сукупний дохiд у складi витрат.
Припинення визнання об'єкта основних засобiв здiйснюється при його вибуттi, або якщо вiд його використання або
вибуття бiльше не очiкується отримання майбутнiх економiчних вигод. Будь-якi прибутки або збитки, що виникають
в результатi припинення визнання активу (розрахованi як рiзниця мiж чистою виручкою вiд реалiзацiї i
балансовою вартiстю активу), визнаються у звiтi про сукупний дохiд за той рiк, в якому було припинено
визнання.
(c) НЕЗАВЕРШЕНI КАПIТАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 
          Об'єкти, якi знаходяться в якостi незавершених капiтальних iнвестицiй, капiталiзуються як окремi
елементи бухгалтерського облiку та включають в себе вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй у
будiвництво, створення, виготовлення, реконструкцiю, модернiзацiю, придбання необоротних активiв, введення
яких в експлуатацiю на дату балансу не вiдбулося (включаючи необоротнi матерiальнi активи, призначенi для
замiни дiючих, i устаткування для монтажу). 
        По завершеннi будiвництва вартiсть об'єкту переноситься до вiдповiдної категорiї основних засобiв. 
       Знос на об'єкти незавершених капiтальних iнвестицiй не нараховується.

(d) БIОЛОГIЧНI АКТИВИ ТА СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ПРОДУКЦIЯ 
   Визнання та оцiнка

Товариство визнає бiологiчний актив або сiльськогосподарський продукт тодi i лише тодi, коли:
a. воно контролює актив у результатi минулих подiй; 
b. iснує можливiсть отримання майбутнiх економiчних вигiд, пов'язаних з цим активом; та 
c. справедливу вартiсть або собiвартiсть активу можна достовiрно оцiнити. 
         Бiологiчнi активи Товариства оцiнюються при первiсному визнаннi i в кiнцi кожного звiтного перiоду за
їх справедливою вартiстю за мiнусом витрат на продаж;  сiльськогосподарська продукцiя Товариства, зiбрана як
урожай з бiологiчних активiв Товариства, оцiнюється за її справедливою вартiстю мiнус витрати на продаж на час
збирання врожаю. Отримана в результатi такого вимiрювання оцiнка вважається собiвартiстю на дату, коли
Товариством починає застосовуватися МСБО 2 "Запаси".
(e) ЗМЕНШЕННЯ КОРИСНОСТI НЕФIНАНСОВИХ АКТИВIВ
На кожну звiтну дату ПАТ "Насiнницький радгосп "ПершеТравня" визначає, чи є ознаки можливого знецiнення
активу.
Якщо такi ознаки мають мiсце, або якщо потрiбно проведення щорiчної перевiрки активу на знецiнення, Товариство
проводить оцiнку вiдшкодовуваної вартостi активу. Вiдшкодовуєма вартiсть активу - це найбiльша з таких
величин: справедлива вартiсть активу або пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки, за вирахуванням витрат на
продаж, i цiннiсть вiд використання активу. Вiдшкодовуєма вартiсть визначається для окремого активу, за
винятком випадкiв, коли актив не генерує надходження коштiв, якi, в основному, є незалежними вiд надходжень,
що генеруються iншими активами або групами активiв. Якщо балансова вартiсть активу або справедлива вартiсть
активу або пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки, перевищує його вiдшкодовуєму вартiсть, актив вважається
знецiненимi списується до вiдшкодовуваної вартостi. При оцiнцi цiнностi вiд використання майбутнi грошовi
потоки дисконтуються до своєї приведеної вартостi по ставцi дисконтування до оподаткування, яка вiдображає
поточну ринкову оцiнку тимчасової вартостi грошей i ризики, властивi активу. При визначеннi справедливої
вартостi за вирахуванням витрат на продаж враховуються нещодавнi ринковi угоди (якщо такi мали мiсце). При їх
вiдсутностi застосовується вiдповiдна модель оцiнки. Цi розрахунки пiдтверджуються оцiночними коефiцiєнтами
або iншими доступними показниками справедливої вартостi.
Збитки вiд знецiнення поточної дiяльностi визнаються у звiтi про прибутки та збитки в складi тих категорiй
витрат, якi вiдповiдають функцiї знецiненого активу.
На кожну звiтну дату Товариство визначає, чи є ознаки того, що ранiше визнанi збитки вiд знецiнення активу



бiльше не iснують або скоротилися. Якщо така ознака є, Товариство розраховує вiдшкодовуваєму вартiсть активу
або справедливу вартiсть активу або пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки. Ранiше визнанi збитки вiд
знецiнення вiдновлюються лише в тому випадку, якщо мало мiсце змiна в оцiнцi, яка використовувалася для
визначення суми очiкуваного вiдшкодування активу, з часу останнього визнання збитку вiд знецiнення.
Вiдновлення обмежено таким чином, що балансова вартiсть активу не перевищує його вiдшкодовуваної вартостi, а
також не може перевищувати балансову вартiсть, за вирахуванням амортизацiї, за якою цей актив визнавався б у
разi, якщо в попереднi роки не був би визнаний збиток вiд знецiнення. Таке вiдновлення вартостi визнається у
звiтi про прибутки та збитки, за винятком випадкiв, коли актив враховується за переоцiненою вартiстю. У
останньому випадку вiдновлення вартостi враховується як прирiст вартостi вiд переоцiнки.
(f) ЗАПАСИ
Запаси оцiнюються за найменшою з двох величин: вартостi придбання i чистої вартостi реалiзацiї.
Елементи вартостi придбання включають прямi матерiальнi витрати, витрати на оплату працi i накладнi виробничi
витрати. У вартiсть незавершенного виробництва i готової продукцiї включається вартiсть придбання сировини i
витрати на переробку, такi як прямi витрати на оплату працi, а також розподiлену частину постiйних i змiнних
виробничих накладних витрат. Сировина враховується за вартостi придбання з урахуванням витрат на
транспортування та доставку.
Вибуття запасiв оцiнюється за методом ФIФО (метод заснований на припущеннi, що собiвартiсть запасiв, придбаних
у першу чергу, повинна бути вiднесена до запасiв, проданих в першу чергу).
Чиста цiна реалiзацiї являє собою передбачувану цiну реалiзацiї за вирахуванням всiх можливих витрат на
приведення запасiв у товарний вигляд, а також очiкуваних комерцiйних витрат.    
(g) ФIНАНСОВI АКТИВИ  
Первiсне визнання та оцiнка
Фiнансовi активи, що перебувають у сферi дiї МСФЗ (IAS) 39, класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi активи, якi
переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток; кредити й дебiторська заборгованiсть.

Товариство  класифiкує свої фiнансовi активи при їх первiсному визнаннi.
Фiнансовi активи, за винятком фiнансових активiв, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток
або збиток, спочатку визнаються за справедливою вартiстю, збiльшеною на безпосередньо пов'язанi з ними
витратами по угодi.
Класифiкацiя залежить вiд мети придбання або створення iнвестицiй. Фiнансовi активи класифiкуються як тi, що
переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо документально оформлена iнвестицiйна
стратегiя Товариства полягає в управлiннi фiнансовими iнвестицiями на пiдставi справедливої вартостi, оскiльки
управлiння вiдповiдними зобов'язаннями також здiйснюється на цiєї пiдставi. Категорiї фiнансових активiв,
наявних для продажу, та фiнансових активiв, утримуваних до погашення, використовуються у тих випадках, коли
вiдповiдне зобов'язання (включаючи кошти акцiонерiв) знаходиться в пасивному управлiннi i/або враховується за
амортизованою вартiстю.
           Всi операцiї з купiвлi або продажу фiнансових активiв, якi потребують постачання активiв у строк,
встановлений законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку визнаються на дату укладення угоди,
тобто на дату, коли Товариство приймає на себе зобов'язання купити або продати актив.
           Фiнансовi активи Товариства включають грошовi кошти в нацiональнiй валютi України, торгову та iншу
дебiторську заборгованiсть.
Позики та дебiторська заборгованiсть
Позики та дебiторська заборгованiсть є непохiдними фiнансовими активами з встановленими або визначеними
виплатами, якi не котируються на активному ринку. Iнвестицiї такого роду спочатку вiдображаються за первiсною
вартiстю, яка представляє собою справедливу вартiсть винагороди, сплаченої за придбання цiєї iнвестицiї. Всi
витрати по угодi, безпосередньо пов'язанi з придбанням, також включаються в первiсну вартiсть iнвестицiї.
Пiсля первiсного визнання позики та дебiторська заборгованiсть оцiнюються за амортизованою вартiстю, яка
визначається з використанням методу ефективної процентної ставки, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення.
Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконту або премiй при придбаннi, а також комiсiйних або
витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизацiя на основi використання ефективної
процентної ставки включається до складу доходiв вiд фiнансування у звiтi про прибутки та збитки. Доходи i
витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки при припинення визнання або знецiненнi даних iнвестицiй, а
також в ходi процесу амортизацiї.
(h) ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ
Грошовi кошти та їх еквiваленти у фiнансовiй звiтностi Товариства включають кошти в банках i в касi в
нацiональнiй валютi України.
Для цiлей звiту про рух грошових коштiв, грошовi кошти складаються з грошових коштiв, згiдно з визначенням,
наведеним вище.
(i) ЗМЕНШЕННЯ КОРИСНОСТI ФIНАНСОВИХ АКТИВIВ
          На кожну звiтну дату Товариство оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення фiнансового активу або
групи фiнансових активiв. Фiнансовий актив або група фiнансових активiв вважаються знецiненими тодi i тiльки
тодi, коли iснує об'єктивне свiдчення знецiнення у результатi однiєї або бiльше подiй, що сталися пiсля
первiсного визнання активу (наступ "випадку понесення збитку"), якi надали пiддається надiйної оцiнки вплив на
очiкуванi майбутнi грошовi потоки з фiнансового активу або групи фiнансових активiв.
Свiдоцтва знецiнення можуть включати в себе вказiвки на те, що боржник або група боржникiв мають iстотнi
фiнансовi труднощi, не можуть обслуговувати свою заборгованiсть або несправне здiйснюють виплату вiдсоткiв або
основної суми заборгованостi, а також вiрогiднiсть
того, що ними буде проведена процедура банкрутства або фiнансової реорганiзацiї iншого роду. Крiм того, до
таких свiдчень вiдносяться спостережуванi данi, якi вказують на наявнiсть зниження очiкуваних майбутнiх



грошових потокiв за фiнансовим iнструментом, зокрема, такi, як змiна обсягiв простроченої заборгованостi або
економiчних умов, якi перебувають у певною взаємозв'язку з вiдмовами вiд виконання зобов'язань з виплати
боргiв.

Резерв сумнiвних боргiв по дебiторськiй заборгованостi визначається за методом облiку рахункiв за термiнами
сплати.
У вiдповiдностi з цим методом рахунки до отримання групуються за термiнами оплати. Якщо споживач послуг
пропустив строк платежу, то можливо рахунок не буде оплачений. Чим бiльше прострочення, тим вище ймовiрнiсть
несплати за рахунком. Кожен рахунок до одержання класифiкується за групами в залежностi вiд величини
прострочення. Для кожної групи визначається передбачуваний вiдсоток сумнiвних боргiв виходячи з досвiду
минулих рокiв:
Групи рахункiв Процент сумнiвних боргiв
Термiн сплати не настав 1
Прострочення вiд 1 до 30 днiв 2
Прострочення вiд 31 до 60 днiв 10
Прострочення вiд 61 до 90 днiв 30
Прострочення понад 90 днiв 50
Рiзниця мiж передбачуваною резервованою сумою рахунку "Резерви по сумнiвним боргам" i фактичним залишком цього
рахунку складає величину витрат за сумнiвними боргами за рiк.        
(j) ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 
Всi фiнансовi зобов'язання Товариства спочатку визнаються за справедливою вартiстю, зменшеною в разi позик i
кредитiв на безпосередньо пов'язанi з ними витрати по угодi. 
Фiнансовi зобов'язання Товариства включають торгiвельну та iншу кредиторську заборгованiсть, позики,
кредиторську заборгованiсть за заробiтною платою, зi страхування тощо. 
(k) ПРИПИНЕННЯ ВИЗНАННЯ ФIНАНСОВИХ IНСТРУМЕНТIВ
            Фiнансовi активи 
Припинення визнання фiнансового активу (або частини фiнансового активу чи частини групи подiбних фiнансових
активiв) вiдбувається у випадку, якщо: 
- минув термiн дiї прав на одержання грошових потокiв вiд фiнансового активу; 
- Товариство передало свої права на одержання грошових потокiв вiд активу або взяло на себе зобов'язання за
виплатами третiй сторонi одержуваних грошових потокiв у повному обсязi та без iстотної затримки за
"транзитною" угодою;
- або (a) товариство передало практично всi ризики та вигоди вiд активу, 
-  або (б) товариство не передало, але i не зберiгає за собою, практично всi ризики та вигоди вiд активу, але
передало контроль над цим активом. 
            Фiнансовi зобов'язання 
Припинення визнання фiнансового зобов'язання вiдбувається у випадку виконання, анулювання або закiнчення
термiну дiї вiдповiдного зобов'язання.
При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов'язання iншим зобов'язанням перед тим самим кредитором на суттєво
вiдмiнних умовах або у випадку внесення iстотних змiн в умови iснуючого зобов'язання, така замiна або
модифiкацiя вiдображається як припинення визнання первiсного зобов'язання та визнанням нового зобов'язання в
облiку з визнанням рiзницi в балансовiй вартостi зобов'язань у прибутках та збитках.
(l) Взаємозалiк фiнансових iнструментiв
        Взаємозалiк фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань з вiдображенням нетто-суми у консолiдованому
звiтi про фiнансовий стан здiйснюється тодi, i тiльки тодi, коли iснує юридично закрiплене право провести
взаємозалiк визнаних сум i намiр провести розрахунки на нетто-основi, або реалiзувати актив одночасно з
врегулюванням зобов'язання. Взаємозалiк доходiв i витрат у консолiдованому звiтi про прибутки i збитки не
провадиться, якщо тiльки це не потрiбно або дозволяється стандартами бухгалтерського облiку або
iнтерпретацiєю, iнформацiя про що окремо розкривається при опису облiкової полiтики Товариства.  
(m) ПОДАТКИ

Фiксований сiльськогосподарський податок     
ПАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня" є платником фiксованого  сiльськогосподарського податку.

Вiдповiдно до пiдпункту 14.1.256. Податкового Кодексу України фiксований  сiльськогосподарський податок -
це податок, який справляється з одиницi земельної площi у вiдсотках її нормативної грошової оцiнки та сплата
якого замiнює сплату окремих податкiв i зборiв.
Перехiд сiльськогосподарських товаровиробникiв на сплату фiксованого сiльськогосподарського податку спрощує
нарахування податкових платежiв, а також зменшує рiвень податкового навантаження на сiльськогосподарськi
пiдприємства та фермерськi господарства, якi виробляють товарну сiльськогосподарську продукцiю. Главою 2
роздiлу XIV Податкового кодексу України регулюються вiдносини зi справляння фiксованого сiльськогосподарського
податку. Вiдповiдно до пункту 301.1 статтi 301 Податкового Кодексу платниками фiксованого
сiльськогосподарського податку з урахуванням встановлених законодавством обмежень, можуть бути
сiльськогосподарськi товаровиробники, у яких частка сiльськогосподарського товаровиробництва за попереднiй
податковий (звiтний) рiк дорiвнює або перевищує 75 вiдсоткiв.
Згiдно з пiдпунктом 14.1.235 пункту 14.1 статтi 14 Податкового кодексу України сiльськогосподарський
товаровиробник - це юридична особа незалежно вiд органiзацiйно-правової форми, яка займається виробництвом
сiльськогосподарської продукцiї та/або розведенням, вирощуванням та виловом риби у внутрiшнiх водоймах
(озерах, ставках та водосховищах) та її переробкою на власних чи орендованих потужностях, у тому числi



власновиробленої сировини на давальницьких умовах, та здiйснює операцiї з її постачання. Водночас об'єктом
оподаткування фiксованим сiльськогосподарським податком згiдно з пунктом 302.1 статтi 302 Податкового кодексу
України є площа сiльськогосподарських угiдь (рiллi, сiножатей, пасовищ i багаторiчних насаджень) та/або земель
водного фонду (внутрiшнiх водойм, озер, ставкiв, водосховищ), що перебуває у власностi сiльськогосподарського
товаровиробника або надана йому у користування, у тому числi на умовах оренди.
 Податок на додану вартiсть                                                                              
 У вiдповiдностi з податковим законодавством України податок на додану вартiсть (ПДВ) по придбаним товарам i
послугам пiдлягає вiдшкодуванню шляхом зарахування проти суми заборгованостi по ПДВ, що нараховується на
реалiзовану продукцiю i послуги Товариства.  
ПДВ пiдлягає сплатi до державного бюджету пiсля реалiзацiї продукцiї i послуг i виставлення рахункiв-фактур, а
також пiсля отримання передоплати вiд покупцiв та замовникiв. ПДВ по придбаним товарам i послугам
вираховується iз суми заборгованостi з ПДВ, навiть якщо розрахунки по ним не були завершенi на звiтну дату.
ПДВ до вiдшкодування виникає, коли сума ПДВ по придбаним товарам та послугам перевищує ПДВ, що вiдноситься до
реалiцiї товарiв i послуг.
 Залишок ПДВ до вiдшкодування може бути реалiзований Товариством або шляхом вiдшкодування коштiв з Державного
бюджету, або шляхом зарахування проти майбутнiх ПДВ зобов'язань перед Державним бюджетом.
Вiдповiдно до Порядку акумулювання сiльськогосподарськими пiдприємствами сум ПДВ за спецрежимом, затвердженого
постановою КМУ вiд 12.01.2011 р. №11, рiзниця мiж сумою податкового зобов'язання за звiтний (податковий)
перiод та сумою податкового кредиту за такий перiод за спецрежимними операцiями перераховується
сiльськогосподарським пiдприємством iз поточного рахунка на спецiальний рахунок у строки, встановленi для
перерахування суми ПДВ до державного бюджету. 

Кошти використовуються для компенсацiї виробничих факторiв та iнших виробничих цiлей, тобто за рахунок коштiв
на спецрахунку можна сплатити:
1. заробiтну плату працiвникам, безпосередньо зайнятим виробництвом продукцiї рослинництва та тваринництва
(агрономам, садiвникам, рiльникам, пастухам, дояркам, трактористам, комбайнерам);
2. орендну плату за орендованi зерно-, овочесховища, в яких зберiгається власна продукцiя (за умови, якщо в
свiдоцтвi платника ПДВ за спецрежимом зазначено вид дiяльностi - вирощування зернових культур, овочiв). Згiдно
з п. 209.2 i п. 209.15.1б ПКУ ця оплата є компенсацiєю виробничих факторiв - витрат на зберiгання
сiльськогосподарської продукцiї;
3. орендну плату за орендованi сiльгоспугiддя (за умови, що сiльськогосподарське пiдприємство самостiйно
вирощує продукцiю на цих угiддях (тобто не здає у суборенду);
4. орендну плату за сiльгосптехнiку, орендовану для обробiтку землi чи збору урожаю. Така плата є
компенсацiєю виробничих факторiв - витрат на отримання послуг iз використання сiльськогосподарської технiки; 
5. вiдсотки за кредитами на придбання сiльгосптехнiки (за умови, що вона використовується
сiльськогосподарським пiдприємством для виробництва власної продукцiї рослинництва, тваринництва, надання
послуг (крiм передачi технiки у фiнансову оренду);
6. вартiсть товарiв, послуг, отриманих вiд платникiв єдиного податку. Податковий кодекс не встановлює
обмежень щодо таких операцiй;
7. суму фiксованого сiльськогосподарського податку, адже ФСП формує виробничу собiвартiсть
сiльськогосподарської продукцiї у складi загальновиробничих витрат (лист Мiнагропроду України вiд 04.02.2002
р. № 37-27-12/1104);
8. вартiсть послуг, супутнiх веденню сiльськогосподарської дiяльностi. Це послуги з питань оподаткування,
бухгалтерської звiтностi та облiку, органiзацiї внутрiшнього виробничого управлiння. 
Разом з тим, слiд зауважити, що за рахунок коштiв на спецрахунку Товариство не може здiйснити оплату за:
1. роботу адмiнiстративного персоналу (керiвники, бухгалтери);
2. перевезення власної продукцiї, оскiльки перевезення здiйснюється вантажними автомобiлями (це не
сiльгосптехнiка), i ця оплата не визнається компенсацiєю виробничих факторiв;
3. юридичний супровiд дiяльностi сiльськогосподарського пiдприємства, позаяк ця плата також не визнається
компенсацiєю виробничих факторiв.
  (n) ВИЗНАННЯ ВИРУЧКИ
         Виручка визнається в тому випадку, якщо отримання економiчних вигод Товариством оцiнюється як
ймовiрне, i якщо виручка може бути надiйно оцiнена, незалежно вiд часу здiйснення платежу. Виручка оцiнюється
за справедливою вартiстю отриманої або що пiдлягає отриманню винагороди з урахуванням визначених у договорi
умов платежу i за вирахуванням податкiв або зборiв.
 (o) УМОВНI АКТИВИ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 
        Умовнi активи не визнаються, а розкриваються у фiнансовiй звiтностi Товариства, якщо надходження
економiчних вигiд є ймовiрним. 
      Умовнi зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi Товариства, за винятком випадкiв, коли
iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання буде потрiбен вiдтiк ресурсiв, i при цьому сума таких
зобов'язань може бути достовiрно визначена. Iнформацiя про такi зобов'язання пiдлягає розкриттю, за винятком
випадкiв, коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, якi являють собою економiчнi вигоди, є малоймовiрною. 

 (p) ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ 
          Подiї пiсля звiтної дати, що надають додаткову iнформацiю про фiнансовий стан товариства на звiтну
дату (коригуючi подiї), вiдображаються у фiнансовiй звiтностi Товариства. Подiї, що вiдбулися пiсля звiтної
дати, якi не є коригуючими подiями, вiдображаються в примiтках до фiнансової звiтностi Товариства, якщо вони є
суттєвими.
 5. Новi та переглянутi МСФЗ, якi стосуються рiчної фiнансової звiтностi за 2013 рiк



5.1 Новi та переглянутi МСФЗ, обов'язковi до застосування у звiтностi  за 2013 рiк
      Перелiк нових i переглянутих МСФЗ, обов'язкових до застосування щодо звiтних перiодiв, що починаються не
ранiше 1 сiчня 2013 року, якщо не вказано iнше.

Пакет з п'яти нових та переглянутих стандартiв з облiку консолiдацiї, спiльної дiяльностi, залежних
пiдприємств i розкриття iнформацiї про них, а також наступнi поправки до цих стандартiв:
 - МСФЗ (IFRS) 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть";
 - МСФЗ (IFRS) 11 "Спiльна дiяльнiсть";
 - МСФЗ (IFRS) 12 "Розкриття iнформацiї про участь в iнших iдприємствах";
 - МСФЗ (IAS) 27 "Окрема фiнансова звiтнiсть" (переглянутий у 2011 роцi);
 - МСФЗ (IAS) 28 "Iнвестицiї в залежнi та спiльнi пiдприємства"
(переглянутий у 2011 роцi); 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 11 та МСФЗ (IFRS) 12 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть, спiльна
дiяльнiсть та розкриття iнформацiї про участь в iнших пiдприємствах: посiбник з переходу";

МСФЗ (IFRS) 13 "Оцiнка за справедливою вартiстю";
МСФЗ (IAS) 19 "виплати працiвникам" (переглянутий у 2011 роцi);
Поправки до МСФЗ (IFRS) 1 "Державнi позики";
Поправки до МСФЗ (IFRS) 7 "Розкриття iнформацiї про взаємозалiк фiнансових активiв i фiнансових

зобов'язань";
Поправки до МСФЗ (IAS) 1 "Подання статей iншого сукупного доходу" (дiйсний щодо звiтних перiодiв, що

починаються не ранiше 1 липня 2012 року).
МСФЗ (IFRS) 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть"

МСФЗ (IFRS) 10 замiнює частину МСФЗ (IAS) 27 "Консолiдована i окрема фiнансова звiтнiсть", що стосується
консолiдованої фiнансової звiтностi, а також ПКР (SIC) "Консолiдацiя пiдприємства спецiального призначення".
 Згiдно МСФЗ (IFRS) 10 єдиною необхiдною i достатньою умовою консолiдацiї є наявнiсть контролю. Ця змiна
покликана усунути розбiжностi мiж попередньою версiєю МСФЗ (IAS) 27, в якому використовувалася концепцiя
контролю i ПКР (SIC) 12, в якому акцент робився на ризики i вигоди.
МСФЗ (IFRS) 10 дає бiльш детальне визначення контролю, усуває ряд недолiкiв визначення попередньої версiї МСФЗ
(IAS) 27. Визначення контролю за МСФЗ (IFRS) 10 включає такi три елементи:
 o владнi повноваження щодо об'єкта iнвестування;
 o права/ризики по змiнним результатам дiяльностi об'єкта iнвестування; 
o можливiсть використовувати владнi повноваження для впливу на дохiднiсть iнвестицiї для iнвестора.
Нове визначення контролю i докладне керiвництво по його застосуванню в МСФЗ (IFRS) 10 можуть iстотно вплинути
на фiнансову звiтнiсть:
 o ранiше неконсолидируемые об'єкти iнвестицiй (наприклад, залежнi пiдприємства) можуть почати
консолiдуватися; 
o ранiше консолiдованi об'єкти iнвестицiй можуть перестати консолiдуватися.
Змiни не матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства в силу вiдсутностi транзакцiй, до яких вони
вiдносяться.

МСФЗ (IFRS) 11 "Спiльна дiяльнiсть"
МСФЗ (IFRS) 11 замiнює МСФЗ (IAS) 31 "Участь у спiльнiй дiяльностi" та ПКР (SIC) 13 "Спiльно контрольованi
пiдприємства - немонетарнi вклади учасникiв".
 МСФЗ (IFRS) 11 розглядає питання класифiкацiї дiяльностi, спiльно контрольованої двома або бiльше сторонами.
МСФЗ (IFRS) 11 передбачає два типи спiльної дiяльностi: "спiльнi операцiї" та "спiльне пiдприємство". Вони
вiдрiзняються правами та зобов'язаннями сторiн за угодою про спiльну дiяльнiсть.
На вiдмiну вiд МСФЗ (IAS) 31, наявнiсть окремої юридичної особи згiдно МСФЗ (IFRS) 11 не веде до визнання
спiльної дiяльностi "спiльним пiдприємством".
Застосування вищенаведених змiн не мають суттєвого ефекту на фiнансову звiтнiсть Товариства i результат його
операцiй в силу вiдсутностi транзакцiй, до яких вони вiдносяться.
- МСФЗ (IFRS) 12 "Розкриття iнформацiї про участь в iнших пiдприємствах".
 МСФЗ (IFRS) 12 встановлює вимоги до розкриття до рiчної консолiдованої
фiнансової звiтностi про участь у дочiрнiх i залежних пiдприємствах, спiльної дiяльностi i неконсолiдованих
структурованих пiдприємствах (в широкому сенсi цей термiн означає те ж, що "пiдприємства спецiального
призначення" в контекстi ПКР (SIC) 12).

МСФЗ (IFRS) 12 нацiлений на надання користувачам фiнансової звiтностi iнформацiї, необхiдної для оцiнки
характеру участi пiдприємства в iнших пiдприємствах та вiдповiднихсризики, а також впливу такої участi на
фiнансову звiтнiсть.

Застосування вищенаведених змiн не мають суттєвого ефекту на фiнансову звiтнiсть Товариства i результат
його операцiй в силу вiдсутностi транзакцiй, до яких вони вiдносяться.

МСФЗ (IFRS) 13 "Оцiнка за справедливою вартiстю".
 МСФЗ (IFRS) 13 встановлює порядок проведення оцiнки за справедливою вартостi i розкриття iнформацiї про
визначення справедливої вартостi. МСФЗ (IFRS) 13 не змiнює вимог про вiдображення за справедливою вартiстю тих
чи iнших статей звiтностi.
       Сфера дiї МСФЗ (IFRS) 13 охоплює як фiнансовi, так i нефiнансовi iнструменти, щодо яких iншi МСФЗ
вимагають або допускають оцiнку за справедливою вартiстю, а також розкриття оцiнки за справедливою вартiстю
(за винятком окремо обумовлених випадкiв).
МСФЗ (IFRS) 13 дає нове визначення справедливої вартостi для цiлей фiнансової звiтностi.
        Згiдно МСФЗ (IFRS) 13, справедлива вартiсть - це цiна продажу активу або передачi зобов'язання ("цiна
виходу") мiж учасниками основного (або найбiльш вигiдного ринку у поточних нормальних ринкових умовах на дату
оцiнки. При цьому цiна може бути визначена шляхом безпосереднього спостереження або з використанням iншої



методики оцiнки.
МСФЗ (IFRS) 13 застосовується з початку року першого застосування без ретроспективних змiн порiвняльних
показникiв.
       Застосування МСФЗ (IFRS) 13 може призвести до змiни порядку розрахунку справедливої вартостi,
наприклад:
o iнвестицiйна нерухомiсть, що облiковується за справедливою вартiстю - МСФЗ (IFRS) 13 вимагає застосування
концепцiї "найкраще та найбiльш ефективне використання". В МСФЗ (IAS) 40 дана вимога була вiдсутня;
o фiнансовi активи i зобов'язання, що вiдображаються за справедливою вартiстю - МСФЗ (IFRS) 13 не вимагає
обов'язкового використання цiн покупця/ продавця (що було потрiбно вiдповiдно МСФЗ (IAS) 39 та МСФЗ (IFRS) 9).
       Крiм цього, МСФЗ (IFRS) 13 вимагає докладних розкриттiв про оцiнку за справедливою вартiстю.
       Застосування вищенаведених змiн не мають суттєвого ефекту на фiнансову звiтнiсть Товариства i результат
його операцiй, у тому разi в силу вiдсутностi транзакцiй, до яких вони вiдносяться (наприклад, щодо
iнвестицiйної нерухомостi).

МСФЗ (IAS) 19 "Виплати працiвникам" (переглянутий у 2011 роцi).
 МСФЗ (IAS) 19 (переглянутий у 2011 роцi) змiнює порядок облiку пенсiйних програм з встановленими виплатами i
вихiдних допомог. Найбiльш суттєвi змiни стосуються облiку зобов'язань за пенсiйними програмами з визначеною
виплатою та активiв програм. Поправки вимагають урахування змiн зобов'язань програм з встановленими виплатами,
а також змiн справедливої вартостi активiв програм, в момент їх виникнення. Таким чином, введення цiєї вимоги
скасовує "метод коридору", дозволений попередньою редакцiєю МСФЗ (IAS) 19, i прискорює визнання вартостi
послуг минулих перiодiв. Всi актуарнi прибутки або збитки повиннi вiдображатися в iншому сукупному доходi, щоб
чистий пенсiйний актив або зобов'язання у звiтi про фiнансовий стан в повному обсязi вiдображали дефiцит або
профiцит програм.
Змiни до цього стандарту не мають впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства в силу вiдсутностi транзакцiй, до
яких вони вiдносяться.

Поправки до МСФЗ (IFRS) 7 "Розкриття iнформацiї про взаємозалiк фiнансових активiв i фiнансових
зобов'язань".
 МСФЗ (IAS) 32 "Фiнансовi iнструменти: подання iнформацiї" передбачає взаємозалiк фiнансових активiв i
фiнансових зобов'язань при виконаннi певних критерiїв.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 7 вимагають розкриття iнформацiї про права на взаємозалiк i супутнiх домовленостях
(таких як вимоги щодо надання забезпечення) щодо фiнансових iнструментiв вiдповiдно до юридично дiючих
генеральних угод про взаємозалiк або аналогiчними домовленостями.        Застосування поправок до цього
стандарту не мають суттєвого ефекту на фiнансову звiтнiсть Товариства i результат його операцiй.

Поправки до МСФЗ (IAS) 1 "Подання статей iншого сукупного доходу" (дiйснi щодо звiтних перiодiв, що
починаються не ранiше 1 липня 2012 року).
Поправки до МСФЗ (IAS) 1 вводять нову термiнологiю для звiту про сукупний дохiд i звiту про прибутки i збитки.
Згiдно з цими поправками англiйський термiн "statement of comprehensive income" (звiт про сукупний дохiд)
змiнюється на "statement of profit or loss and other comprehensive income" (звiт про прибутки i збитки та
iнший сукупний дохiд), а термiн "income statement" (звiт про прибутки i збитки) - на "statement of profit or
loss" (звiт про прибутки i збитки).

Поправки зберiгають можливiсть подання прибуткiв або збиткiв та iншого сукупного доходу або в одному
звiтi, або в двох окремих звiтах, якi повиннi слiдувати один за iншим.

Також поправки до МСФЗ (IAS) 1 передбачають обов'язкове додаткове розкриття iнформацiї про iнший сукупний
дохiд, вимагаючи групувати статтi iншого сукупного доходу наступним чином:
o статтi, якi не пiдлягають подальшiй рекласифiкацiї прибутку або збиткiв (наприклад, дохiд вiд переоцiнки
основних засобiв вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 16 "Основнi засоби"); 
o статтi, якi будуть в подальшому не класифiкованi в прибутки або збитки при виконаннi певних умов (наприклад,
змiни справедливої вартостi фiнансових активiв, наявних для продажу, згiдно з МСФЗ (IAS) 39 або змiни
справедливої вартостi iнструментiв хеджування при хеджуваннi грошових потокiв).
 Класифiкацiя сум податку на прибуток, пов'язаних зi статтями iншого сукупного доходу, проводиться на тiй же
основi - поправки не регламентують подання статей iншого сукупного доходу до або пiсля вирахування суми
податку.
Поправки стосуються виключно подання iнформацiї та не мають вплива на фiнансовий стан чи результат дiяльностi
Товариства.
 5.2 Новi та переглянутi МСФЗ, не обов'язковi до застосування (але дозволенi для дострокового застосування) у
звiтностi за 2013 рiк

Стандарти, поправки i iнтерпретацiї до iснуючих стандартiв, що не набрали чинностi i не застосовуються
Товариством достроково:
МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" (переглянутий у 2010 роцi) (обов'язковий до застосування не ранiше 1
сiчня 2015 року)
МСФЗ (IFRS) 9 - це новий стандарт з облiку фiнансових iнструментiв, який в пiдсумку повинен повнiстю замiнити
МСФЗ (IAS) 39. Проект замiни включає три етапи:
o Етап 1: Класифiкацiя та оцiнка фiнансових активiв i зобов'язань;
o Етап 2: Облiк знецiнення;
o Етап 3: Облiк хеджування.
Етап 1: Класифiкацiя та оцiнка фiнансових активiв i зобов'язань МСФЗ (IFRS) 9 вводить новi вимоги до
класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв. Згiдно МСФЗ (IFRS) 9 визнанi фiнансовi активи, на якi поширюється
дiя МСФЗ (IAS) 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка", повиннi оцiнюватися пiсля первiсного визнання



або за амортизованою, або за справедливою вартiстю. Борговi iнструменти, як утримуються в рамках
бiзнес-моделi, нацiленої на отримання передбачених договором грошових потокiв; грошовi потоки за якими
складаються виключно з виплати основної суми та вiдсоткiв за нею, як правило, оцiнюються за амортизованою
вартiстю.
Всi iншi борговi iнструменти оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збитки. В якостi
альтернативи доступна опцiя оцiнки боргових iнструментiв за справедливою вартостi (за умови вiдповiдностi
визначеним критерiям).
Всi дольовi фiнансовi iнструменти визнаються у звiтi про фiнансовий стан за справедливою вартостi через
прибутки або збитки, за винятком випадкiв, коли часткової iнструмент не призначений для продажу, та при
первiсному визнаннi прийнято безвiдкличне рiшення оцiнювати його за справедливою вартiстю через iнший сукупний
дохiд. У такому разi у звiтi про прибутки та збитки вiдображається, як правило, тiльки дивiдендний дохiд.
Нещодавно КМСФЗ знову почав обговорення класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв.
 У листопадi 2012 року був опублiкований проект обмежених поправок до МСФЗ (IAS) 9.
У проектi пропонується нова категорiя для боргових iнструментiв - "облiковуються за справедливою вартiстю
через iнший сукупний дохiд" - та критерiї для включення в цю категорiю.
В МСФЗ (IFRS) 9 також є роздiли щодо класифiкацiї та оцiнки фiнансових зобов'язань i про припинення визнання
фiнансових iнструментiв. Одна iстотна вiдмiна вiд МСФЗ (IAS) 39 вiдноситься до подання змiн справедливої
вартостi фiнансових зобов'язань, позначених як оцiнюванi за справедливою вартiстю через прибутки або збитки,
що належать до змiн кредитного ризику за такими зобов'язаннями, у складi iншого сукупного доходу (якщо таке
подання не створює i не збiльшує облiкову невiдповiднiсть у прибутках чи збитках).
Змiни справедливої вартостi, пов'язанi з кредитним ризиком фiнансових зобов'язань, згодом не рекласифiкуються
в прибутки або збитки. Згiдно МСФЗ (IAS) 39 змiни справедливої вартостi фiнансових зобов'язань, визначених як
оцiнюванi за справедливою вартостi через прибутки або збитки, цiлком визнається в прибутках або збитках.
Етап 2: Облiк знецiнення
У березнi 2013 року КМСФЗ випустив переглянутий проект стандарту, в якому пропонується  модель знецiнення, що
вiдображає очiкуванi кредитнi втрати, на вiдмiну вiд моделi понесених збиткiв, передбаченої МСФЗ (IAS) 39.
Етап 3: Облiк хеджування
Вихiд фiнального стандарту за загальним порядком облiку хеджування (увiйде до складу МСФЗ (IFRS) 9) очiкувався
в четвертому кварталi 2013 року.  
В даний час Товариство оцiнює вплив нового стандарту на фiнансову звiтнiсть. Очiкується, що можливе
застосування цього стандарту не матиме iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.
- Поправки до МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 12 i МСФЗ (IAS) 27 "Iнвестицiйнi пiдприємства" (обов'язковi до
застосування для рокiв, що починаються не ранiше 1 сiчня 2014 року).
 Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 звiльняють iнвестицiйнi пiдприємства вiд консолiдацiї дочiрнiх пiдприємств. При
цьому iнвестицiйнi пiдприємства зобов'язанi оцiнювати частку участi в дочiрнiх пiдприємствах за справедливою
вартiстю через прибутки або збитки. Виняток не застосовується до тих дочiрнiх пiдприємств, якi надають
послуги, пов'язанi з iнвестицiйною дiяльнiстю iнвестицiйного пiдприємства.
 Пiдприємство вважається iнвестицiйним, якщо воно вiдповiдає ряду критерiїв:
 o отримує кошти вiд одного або бiльше iнвесторiв з метою надання їм професiйних послуг з управлiння
iнвестицiями;
 o надає iнвесторам запевнення, що метою бiзнесу є виключно вкладення коштiв для приросту капiталу, отримання
iнвестицiйного доходу або i того й iншого; i 
o оцiнює результати практично всiх iнвестицiй за справедливою вартiстю. 
 - Поправки до МСФЗ (IFRS) 12 i МСФЗ (IAS) 27 передбачають додатковi розкриття, обов'язковi для iнвестицiйних
пiдприємств.
 Поправки застосовуються ретроспективно, але з урахуванням спецiальних перехiдних вимог.
В даний час Товариство оцiнює вплив поправок до цих стандартiв на фiнансову звiтнiсть. Очiкується, що можливе
застосування поправок до цих стандартiв не матиме iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.

 - Поправки до МСФЗ (IAS) 32 "Взаємозалiк фiнансових активiв та зобов'язань" (обов'язковi до застосування для
рокiв, що починаються не ранiше 1 сiчня 2014 року)
 Поправки до МСФЗ (IAS) 32 прояснюють питання застосування вимог до взаємозалiку.
 Зокрема, роз'яснено значення фраз "чинне юридично виконуєме право взаємозалiку" i "одночасна реалiзацiя
активу та погашення зобов'язання". Поправки повиннi застосовуватися ретроспективно.
В даний час Товариство оцiнює вплив поправок до цього стандарту на фiнансову звiтнiсть. Очiкується, що можливе
застосування поправок до цього стандарту не матиме iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.

 - Поправки до МСФЗ (IAS) 36 "Зменшення корисностi активiв" (обов'язковi до застосування для рокiв, якi
починаються не ранiше 1 сiчня 2014 року).
 Поправки:
a) узгодять вимоги до розкриття в МСФЗ (IAS) 36 з намiрами КМСФЗ i скорочують перелiк обставин, при яких
необхiдно розкриття вiдшкодовуваної вартостi активiв або одиниць, якi генерують грошовi кошти;
 б) вимагають додатковi розкриття про оцiнку за справедливою вартiстю, якщо вiдшкодовується вартiсть
знецiнених активiв розрахована за справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на вибуття; 
в) встановлюють вимоги розкривати ставку дисконтування, використану при розрахунку знецiнення (або його
вiдновлення), якщо вартiсть вiдшкодування знецiнених активiв, розрахована за справедливою вартiстю за
вирахуванням витрат на вибуття, визначається за методом приведеної вартостi. 
В даний час Товариство оцiнює вплив поправок до цього стандарту на фiнансову звiтнiсть. Очiкується, що можливе
застосування поправок до цього стандарту не матиме iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.



 - Поправки до МСФЗ (IAS) 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка"
(обов'язковi до застосування для рокiв, що починаються не ранiше 1 сiчня 2014 року)
 Поправки уточнюють, що в разi новацiї похiдного фiнансового iнструменту хеджування, за умови виконання певних
критерiїв немає необхiдностi припиняти облiк хеджування.
В даний час Товариство оцiнює вплив поправок до цього стандарту на фiнансову звiтнiсть. Очiкується, що можливе
застосування поправок до цього стандарту не матиме iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.

 - Роз'яснення КРМСФО (IFRIC) 21 "Збори" (обов'язковi до застосування для рокiв, що починаються не ранiше 1
сiчня 2014 року) КРМСФО (IFRIC) 21 дає вказiвки щодо визнання зобов'язань зi зборiв, що встановлюються
державою, якi облiковуються вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 37 "Оцiночнi зобов'язання, умовнi зобов'язання i умовнi
активи", так i за зборами з чiтко визначеними термiнами i сумами.
Зокрема, КРМСФО (IFRIC) 21 роз'яснює, що                                 
o зобов'язуюча подiя, що тягне виникнення зобов'язання зi сплати збору - це дiя, що призвела до необхiдностi
сплати збору.
o якщо зобов'язуюча подiя вiдбувається протягом перiоду, зобов'язання визнається наростаючим пiдсумком
протягом цього перiоду.
o якщо зобов'язуюа подiя виникає внаслiдок досягнення певного мiнiмального значення, зобов'язання визнається
при досягненнi цього мiнiмуму. 
В даний час Товариство оцiнює вплив цього роз'яснення на фiнансову звiтнiсть. Очiкується, що можливе
застосування цього роз'яснення не матиме iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.        
6. НЕЗАВЕРШЕНI КАПIТАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ
          Незавершенi капiтальнi iнвестицiї ВАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня" станом на 31.12.2013 року
дорiвнюють 116 тис. грн. та є iнвестицiями у будiвництво основних засобiв. 
        7. ОСНОВНI ЗАСОБИ
                           Як зазначалося вище, ПАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня"  обрано модель облiку
основних засобiв за  первiсною вартiстю, за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопиченого збитку вiд
знецiнення.  
                          Аналiзуючи вiдмiченi у МСФЗ 36 "Зменшення корисностi активiв" ознаки можливої
наявностi знецiнення, у Керiвництва Товариства немає пiдстав вважати, що вартiсть основних засобiв станом на
31.12.2013 року знизилася бiльше, нiж передбачалося, виходячи з нормальних умов їх експлуатацiї, тобто
справедлива вартiсть основних засобiв Товариства не зазнала суттєвих змiн у порiвняннi з попереднiм роком.
        Склад основних засобiв ПАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня" на 31.12.2013 року, на 31.12.2012 року
на 31.12.2011 року та на 31.12.2010 року:
         Первiсна вартiсть:
Клас основних засобiв Будинки, споруди та передавальнi пристрої Машини та обладнання  Транспортнi засоби I
нструмен-ти, прилади, iнвентар (меблi) Iншi основнi засоби Усього, тис. грн.
На 31.12.2010 р. 3144 1966 704 3 1528 7345
Надходження 13 58 - - - 71
Вибуття 84 90 30 - 4 208
Переоцiнка - - - - - -
На 31.12.2011 р. 3073 1934 674 3 1524 7208
Надходження - - - - - -
Вибуття - 153 33 - - 186
Переоцiнка 5 - - - - 5
На 31.12.2012 р. 3078 1781 641 3 1524 7027
Надходження - - - - -
Вибуття - 1436 452 - 1 1889
Переоцiнка - - - - -
На 31.12.2013 р. 3078 345 189 3 1523 5138
Знос та збитки вiд зменшення корисностi:
Клас основних засобiв Будинки, споруди та передавальнi пристрої Машини та обладнання Транспортнi засоби Iн
струмен-ти, прилади, iнвентар (меблi) Iншi основнi засоби Усього, тис. грн.
На 31.12.2010 р. 2032 935 391 3 1522 4883
Вибуття 84 90 30 - 4 208
Переоцiнка - - - - -
Нараховано за рiк 60 297 18 - - 375
На 31.12.2011 р. 2008 1142 379 3 1518 5050
Вибуття - 108 33 - - 141
Переоцiнка - - - - -
Нараховано за рiк 53 243 12 - - 308
На 31.12.2012 р. 2061 1277 358 3 1518 5217
Вибуття - 949 265 - - 1214
Переоцiнка - - - - - -
Нараховано за рiк 64 17 52 - 1 134
На 31.12.2013 р. 2125 345 145 3 1519 4137
 
 Залишкова вартiсть:
Клас основних засобiв Будинки, споруди та передавальнi пристрої Машини та обладнанн Транспортнi засоби



Iнструмен-ти, прилади, iнвентар (меблi) Iншi основнi засоби Усього, тис. грн.
На 31.12.2010 р. 1112 1031 313 - 6 2462
На 31.12.2011 р. 1065 792 295 - 6 2158
На 31.12.2012 р. 1017 504 283 - 6 1810
На 31.12.2013 р. 953 - 44 - 4 1001

Резерв на зниження вартостi основних засобiв Товариством на протязi 2013 року не створювався.
Придбання та дооцiнки основних засобiв ПАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня" на протязi звiтного 2013 не
вiдбувалося.  
Вибуття основних засобiв ПАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня" на протязi звiтного 2013 склало у сумi 1889
тис. грн.. (за первiсною вартiстю).
Основних засобiв у податкової заставi та на консервацiї ПАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня" не має.
Авансiв у придбання основних засобiв за станом на 31.12.2013 року ПАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня" не
здiйснювало.   
8. IНВЕСТИЦIЙНА НЕРУХОМIСТЬ
Iнвестицiйна нерухомiсть на балансi ПАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня" станом на 31.12.2013 року
вiдсутня; вся нерухомiсть Товариства використовується пiд виробництво або постачання продукцiї та надання
послуг чи використовується для адмiнiстративних цiлей.
9. ДОВГОСТРОКОВI БIОЛОГIЧНI АКТИВИ
Довгостроковi бiологiчнi активи ПАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня" на 31 грудня 2013 р. складаються з
наступних складових: 
Первiсна вартiсть, тис. грн.:
Складова частина довгострокових бiологiчних активiв Робоча худоба Продуктивна худоба Багаторiчнi насадження I
ншi довгостроковi бiологiчнi активи Усього, тис. грн.
На 31.12.2011 р. - - 419 - 419
На 31.11.2012 р. - - 419 - 419
На 31.11.2013 р. - - 419 - 419

Амортизацiя та збитки вiд зменшення корисностi, тис. грн.:
Складова частина довгострокових бiологiчних активiв Робоча худоба Продуктивна худоба Багаторiчнi насадження I
ншi довгостроковi бiологiчнi активи Усього, тис. грн.
На 31.12.2011 р. - - - - -
На 31.11.2012 р. - - - - -
На 31.11.2013 р. - - - - -

Залишкова вартiсть, тис. грн.
Складова частина довгострокових бiологiчних активiв Робоча худоба Продуктивна худоба Багаторiчнi насадження I
ншi довгостроковi бiологiчнi активи Усього, тис. грн.

На 31.12.2011 р. - - 419 - 419
На 31.11.2012 р. - - 419 - 419
На 31.11.2013 р. - - 419 - 419
        На протязi 2013 року амортизацiя на довгостроковi фiнансовi активи не нараховувалася. 
         Надходження та вибуття довгострокових бiологiчних активiв ПАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня" у
2013 роцi не здiйснювалось.      
         Бiологiчних активiв, переданих у заставу як забезпечення зобов'язань або право на володiння якими
обмежено, ПАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня" станом на 31.12.2013 року не має.
10. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ I ГРОШОВI КОШТИ З ОБМЕЖЕННЯМ ДО ВИКОРИСТАННЯ
       Склад грошових коштiв та їх еквiвалентiв ПАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня" (тис. грн.):
       Показник Сальдо на 31.12.2011 р. Сальдо на 31.12.2012 р.Сальдо на 31.12.2013 р.
Грошовi кошти в нацiональнiй валютi 38 16 4
 
      Строкових депозитiв та грошових коштiв та їх еквiвалентiв з обмеженням до використання ПАТ "Насiнницький
радгосп "Перше Травня" станом на 31.12.2013 р. не має.
11. КОРОТКОСТРОКОВI ФIНАНСОВI АКТИВИ
        Фiнансових активiв, призначених для торгiвлi (у тому разi вкладення у фонди грошового ринку, а також
борговi цiннi папери, у тому числi векселя третiх осiб з строками погашення протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля
звiтної дати) ПАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня" станом на 31.12.2013 р. не має.
  12. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ I ПЕРЕДОПЛАТА
        Керiвництво ПАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня" оцiнює ймовiрнiсть погашення дебiторської
заборгованостi за основною дiяльнiстю, а також iншої поточної дебiторської заборгованостi на пiдставi аналiзу
по окремим клiєнтам. При проведеннi такого аналiзу до уваги приймаються наступнi фактори: аналiз дебiторської
заборгованостi в основнiй дiяльностi й iншiй дебiторськiй заборгованостi за строками їх зiставлення з
термiнами кредитування клiєнтiв, фiнансове становище клiєнтiв i погашення ними заборгованостi в минулому. Якщо
б фактично вiдшкодованi суми були меншими, нiж за оцiнками керiвництва, ПАТ "Насiнницький радгосп "Перше
Травня" довелося б враховувати додатковi витрати на знецiнення. 
  Склад дебiторської заборгованостi ПАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня":
Складова дебiторської заборгованостi Сальдо на 31.12.2011 р., тис. грн.Сальдо на 31.12.2012 р., тис. грн. Са
льдо на 31.12.2013 р., тис. грн.



Дебiторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги) 138 12 12
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 84 161
Разом 138 96 173

Загальний обсяг дебiторської заборгованостї Товариства станом на 31.12.2013 р. має тенденцiю до зростання.

Станом на 31.12.2011 - 31.12.2013 рр. наявна тенденцiя щодо зменшення обсягу дебiторської заборгованостi за
товари (роботи, послуги) та збiльшення обсягу iншої поточної дебiторської заборгованостi. 

За складом дебiторської заборгованостi Товариства переважає iнша поточна заборгованiсть станом на  31.12.2012
р. - 88%,  станом на 31.12.2013 р. - 93%.

Вся дебiторська заборгованiсть ПАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня", яка облiковується на балансi
станом на 31.12.2013 р. має строки погашення до 12 мiсяцiв.
       Резерв на зниження вартостi дебiторської заборгованостi Товариством на протязi 2013 року не
створювався.

13. ТОВАРНО-МАТЕРIАЛЬНI ЗАПАСИ
        Товарно-матерiальнi запаси ПАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня" на 31 грудня 2013 р. представленi
у сумi 841 тис. грн. та в порiвняннi з товарно-матерiальними запасами станом на 31.12.2011 р. та 31.12.2012
року складаються з наступних складових, тис. грн.: 
Найменування запасiв Сальдо на 31.12.2011 р. Сальдо на 31.12.2012 р. Сальдо на 31.12.2013 р.
Запаси 1114 376 630
Поточнi бiологiчнi активи 1133 843 211
Разом 2247 1219 841

Загальний обсяг товарно-матерiальних запаiв Товарства станом на 31.12.2011 - 31.12.2013 рр. має тенденцiю щодо
зниження.    
Вiдповiдно до вимог МСБО 2 запаси ПАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня" оцiнюються за найменшою з двох
величин: собiвартостi або можливої чистої цiни реалiзацiї.
           Резерв на зниження вартостi товарно-матерiальних запасiв Товариством на протязi 2013 року не
створювався.      
14. ФIКСОВАНИЙ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ПОДАТОК
            У зв'язку з перебуванням ПАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня" у 2013 роцi на фiксованому
сiльськогосподарському податку, Товариство податок на прибуток на протязi звiтного року не сплачувало,
тимчасовi рiзницi з податку на прибуток у бухгалтерському облiку не нараховувало. 
          Сума нарахованого та сплаченого фiксованого сiльськогосподарського податку у 2013 роцi складає
вiдповiдно 11,8 та 13,0 тис. грн.

  15. ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ
         Станом на 31.12.2013 року, на 31.12.2012 року та на 31.12.2011 року власний капiтал ПАТ "Насiнницький
радгосп "Перше Травня" складається з наступних складових, тис. грн.:

Складова власного капiталу Сальдо на 31.12.2011 р. Сальдо на 31.12.2012 р. Сальдо на 31.12.2013 р.
Зареєстрований капiтал 701 701 701
Пайовий капiтал - - -
Капiтал у дооцiнках - - -
Додатковий капiтал 1876 1876 1876
Резервний капiтал - -
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) - 1856 - 3003 - 3671
Неоплачений капiтал - - -
Вилучений капiтал - - -
Разом 721 - 426 - 1094
    

Сума оголошеного, випущеного та сплаченого статутного капiталу ПАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня"
становить 700690,00 грн. та станом на 31.12.2012 року складається з 2802760 iменних простих акцiй номiнальною
вартiстю 25 копiйок кожна.
Станом на 31.12.2012 р. заявлений статутний капiтал сплачено в повному обсязi в встановленi законодавством
термiни. Неоплаченого або вилученого капiталу немає. Форма iснування цiнних паперiв - бездокументарна.
        Непокритий збиток представляє собою збиток Товариства з дати заснування. Вiдповiдно до українського
законодавства щодо акцiонерних товариств, пiдприємства можуть направляти частину прибутку на створення
резервного капiталу та на створення фондiв, передбачених статутом.    
       У зв'язку з наявнiстю чистого збитку за результатами дiяльностi у 2012 та 2013 роках, Керiвництво
Товариства не здiйснювало вiдрахування до резервного капiталу. 
       На протязi звiтного року ПАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня"  дивiденди не нараховувались та не
виплачувались; Товариство не випускало облiгацiї та iншi цiннi папери, не здiйснювало викуп власних акцiй.
16. ТОРГIВЕЛЬНА ТА IНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
Кредиторська заборгованiсть ПАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня" станом на 31.12.2013 року, на 31.12.2012
року та на 31.12.2011 року (тис. грн.): 
Складова кредиторської заборгованостi Сальдо на 31.12.2011 р. Сальдо на 31.12.2012 р. Сальдо на 31.12.2013



р.
Короткостроковi кредити банкiв 48 19 10
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - 62 -
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 3113       2080 2343
з бюджетом 384 490 575
зi страхування 4 5 5
з оплати працi 8 66 58
Iншi поточнi зобов'язання 29 1054 663
Усього 3586 3776 3654
Протягом аналiзуємого перiоду вiдмiчається стабiльний рiвень загального обсягу кредиторської заборгованостi
Товариства. 
Отже, найбiльшу питому вагу у складi кредиторської заборгованостi Товариства станом на 31.12.2011 р.-
31.12.2013 р. має поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги й складає 87%, 55%, 64%
вiдповiдно.
Вся кредиторська заборгованiсть ПАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня", яка облiковується на балансi станом
на 31.12.2013 р. має строки погашення до 12 мiсяцiв.
17. ОПЕРАЦIЇ З ПОВ'ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ
           До пов'язаних сторiн або операцiй з пов'язаними сторонами, як зазначено у МСБО 24 "Розкриття
iнформацiї щодо пов'язаних сторiн", вiдносяться: 
а) компанiї якi прямо або побiчно, через одного або декiлькох посередникiв, контролюють Товариство,
знаходяться пiд його контролем, або разом з ним знаходяться пiд загальним контролем (до них вiдносяться
холдинговi компанiї, дочiрнi компанiї i iншi дочiрнi компанiї однiєї материнської фiрми);
б) асоцiйованi компанiї - на дiяльнiсть яких Товариство робить iстотний вплив, але якi не є нi дочiрнiми, нi
спiльними компанiями iнвестора;
в) приватнi особи, прямо або що побiчно володiють корпоративними правами з правом голосу Товариства, якi дають
їм можливiсть робити значний вплив на дiяльнiсть Товариства ;
г) ключовий управлiнський персонал, тобто тi особи, якi уповноваженi i вiдповiдальнi за здiйснення планування,
управлiння i контролю над дiяльнiстю Товариства, у тому числi директор i головний бухгалтер, а також найближчi
родичi цих осiб;
д) компанiї, значнi пакети акцiй з правом голосу яких належить прямо або побiчно будь-якiй з осiб, описаному в
пунктах (в) або (г), або особи, на яку такi особи роблять значний вплив. До них вiдносяться компанiї, що
належать директорам або Учасникам Товариства i компанiї, якi мають спiльного з Товариством ключового члена
управлiння. 
       17.1 Асоцiйованi i спiльно контрольованi компанiї.
         На протязi звiтного року ПАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня" не здiйснювались iнвестицiї в
асоцiйованi i спiльно контрольованi компанiї.
17.2 Винагорода ключового управлiнського персоналу.
Управлiнський персонал ПАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня" отримує короткострокову винагороду (заробiтну
плату) за участь в веденнi фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
         Згiдно з українським законодавством ПАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня"  перераховує внески з
єдиного соцiального внеску до Мiнiстерства доходiв i зборiв України за всiх своїх спiвробiтникiв, включаючи
управлiнський персонал.
        Заробiтна плата та внески з єдиного соцiального внеску управлiнського персоналу ПАТ "Насiнницький
радгосп "Перше Травня" у 2011-му, 2012-му та 2013му роках склали наступнi суми (тис. грн.): 
Найменування показника 2011 рiк 2012 рiк 2013 рiк
Заробiтна плата управлiнського персоналу 110 116 133
Єдиний соцiальний внесок з заробiтної плати управлiнського персоналу 39 44 47
Усього 149 160 180
Товариство не створювало i не нараховувало резерву на виплату пенсiй, зобов'язань у зв'язку з виходом на
пенсiю та iнших аналогiчних зобов'язань щодо вищого керiвництва. Трудовi договори з вищими керiвниками не
передбачають предоставленя їм пiльг пiсля припинення трудових вiдносин.

Iнших операцiй з пов'язаними сторонами, перерахованими у п. в), г), д) ПАТ "Насiнницький радгосп "Перше
Травня" на протязi 2013 року не здiйснювало.
18. ВИТРАТИ НА ОПЛАТУ ПРАЦI ТА ЗАПЕЗПЕЧЕННЯ ВИПЛАТ РОБIТНИКАМ
Витрати ПАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня" на оплату працi за 2011 - 2013 роки представленi наступним
чином (тис. грн.):
          Найменування елементу 2011 рiк 2012 рiк 2013 рiк
Винагорода (заробiтна плата) 317 256 224
Нарахування внескiв з єдиного соцiального внеску 126 109 96
Разом 443 365 320

Середньооблiкова чисельнiсть робiтникiв ПАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня" у 2013 роцi складала 14
осiб.
                   19. КОНТРАКТНI Й УМОВНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА ОПЕРАЦIЙНI РИЗИКИ
       19.1 Операцiйне середовище та оподаткування.
       На ринки країн, якi розвиваються, наприклад України, впливають економiчнi, полiтичнi, соцiальнi,
правовi та законодавчi ризики, якi сильно вiдрiзняються вiд ризикiв країн iз бiльш розвинутими ринками. Закони
та нормативнi акти, якi впливають на ведення господарської дiяльностi в Українi, продовжують зазнавати
стрiмких змiн. Податкове, валютне та митне законодавство України вiдкрите для неоднозначних тлумачень.
Майбутнiй економiчний напрям розвитку України великою мiрою залежить вiд ефективностi економiчних, фiнансових



та монетарних заходiв, яких вживає уряд, разом зi змiнами в юридичному, регулятивному та полiтичному
середовищi.
        У результатi загалом дуже нестабiльної економiчної ситуацiї в Українi податковi органи придiляють все
бiльше уваги дiловим колам. У зв'язку з цим мiсцеве та загальнодержавне податкове законодавство постiйно
змiнюються. Крiм того, трапляються випадки його непослiдовного застосування, тлумачення та виконання.
Недотримання українських законiв та нормативних вимог може призвести до накладання серйозних штрафiв та
нарахування значної пенi. У результатi майбутнiх податкових перевiрок можуть бути виявленi додатковi
зобов'язання, якi не вiдповiдатимуть податковiй звiтностi Пiдприємства. Такими зобов'язаннями можуть бути
власне податки, а також штрафи i пеня, розмiри яких можуть бути суттєвими.
         Керiвництво ПАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня" вважає, що станом на 31 грудня 2013 р.
Товариство нарахувало всi податковi зобов'язання на основi свого тлумачення законодавства вiдповiднi положення
законодавства iнтерпретованi їм коректно, i положення Товариства з точки зору податкового, валютного та
митного законодавства залишиться стабiльним; водночас, iснує ризик, що податковi органи в Українi можуть
зайняти iншi позицiї по вiдношенню до спiрних питань. Така невизначенiсть може призвести до того, що
Товариству будуть нарахованi додатковi податки, штрафи та пеня, i їхнi суми можуть бути iстотними. Поточний
режим штрафiв та пенi стосовно вiдображених у звiтностi та виявлених порушень законодавства, постанов та
вiдповiдних iнструкцiй в Українi є дуже суворим. Штрафи та пеня стягуються тодi, коли виявляється заниження
податкового зобов'язання. У результатi, суми штрафiв можуть бути iстотними по вiдношенню до сум, не
вiдображених у звiтностi податкiв.
         19.2 Фiнансовi поручительства та позовнi вимоги.
         Фiнансових поручительств та майнових позовних вимог ПАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня" станом
на 31.12.2013 року не має.
         Судовi процеси - на протязi 2013 року Товариство було суб'єктом, по вiдношенню до якого час вiд часу
здiйснювалися процесуальнi дiї та виносилися судовi рiшення, жодне з яких, окремо або у сукупностi, не завдало
iстотного негативного впливу на фiнансовий стан або операцiйнi результати Товариства. 
20. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОГО ПЕРIОДУ 
          Станом на дату затвердження цiєї фiнансової звiтностi ПАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня" має
спiрнi борговi зобов'язання перед ТОВ "Веллтоп" у сумi 515,7 тис. грн., щодо яких вiдбувається судовий розгляд
в Одеському апеляцiйному господарському судi.  
        Позик, iнших судових розглядiв, iнвестицiй та iнших подiй, якi можуть суттєво вплинути на фiнансовий
стан пiсля звiтної дати, ПАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня" не здiйснювало.
  21. ВИРУЧКА
        Виручка визнається по мiрi виникнення прав на її отримання, що зазвичай вiдбувається пiсля
вiдвантаження i переходу до покупцiв прав власностi i ризикiв псування i втрати товарiв (продукцiї, послуг);
при наявностi високої ймовiрностi фактичного отримання оплати за вiдповiдне
вiдвантаження, а також достатнiх договiрних пiдтверджень угоди i фiксованої цiни.
         Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) ПАТ "Насiнницький радгосп
"Перше Травня" за 2013 рiк (рядок 2000 Звiту про фiнансовi результати) (без урахування ПДВ) є доходом вiд
вирощування та продажу сiльськогосподарської продукцiї та у порiвняннi з 2011 та 2012 роками становить (тис.
грн.):  
Найменування елементу 2011 рiк 2012 рiк 2013 рiк
Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 4456 2993 3360
Найвищий рiвень чистого доход у (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) ПАТ "Насiнницький
радгосп "Перше Травня" зафiксовано у 2011 р. 
Фiнансовi результати вiд первiсного признання та реалiзацiї сiльськогосподарської продукцiї та додаткових
бiологiчних активiв ПАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня" у 2013 роцi наведено нище (тис. грн.):
Найменування показника Виручка вiд реалiзацiї Собiвартiсть реалiзацiї Фактичний результат (прибуток +;
збиток -) вiд реалiзацiї
Продукцiя та додатковi бiологiчнi продукти рослинництва усього, у т.ч.: 3360 2345 + 1015
Зерновi i зернобобовi 463 361 + 102
  з них:
 пшениця 138 124 + 14
соняшник 2291 1567 + 724
рiпак 508 363 + 145
Iнша продукцiя рослинництва 98 54 + 44
                                                                                                      
        Виробництво сiльськогосподарської продукцiї ПАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня" за 2013 рiк (у
порiвняннi з 2011 та 2012 роками), тис. грн.:   
2013 рiк:

Найменування показника Виробництво продукцiї
                                                                  Зiбрана площа, га Вироблено продукцiї, ц
Виробнича собiвартiсть, тис. грн.
Продукцiя рослинництва - всього 1385 2345
у тому числi зерновi та зернобобовi - всього 485 363
з них:
пшениця озима                                        90                           1202
124
ячмiнь озимий 50 501 57



Кукуруза 205 209 26
горох 140 770 156
Соняшник 700 9543 1567
Рiпак озимий 200 2006 363
2012 рiк:

Найменування показника Виробництво продукцiї
                                                              Зiбрана площа, га  Вироблено продукцiї, ц
Виробнича собiвартiсть, тис. грн.
Продукцiя рослинництва - всього 2167
у тому числi зерновi та зернобобовi - всього 1115 14417 2128
з них:
пшениця озима 565 7488 1082
ячмiнь озимий 150 2916 394
горох 400 3778 652
Соняшник 33,5 235 39
2011 рiк:
Найменування показника Виробництво продукцiї
                                                              Зiбрана площа, га  Вироблено продукцiї, ц
Виробнича собiвартiсть, тис. грн.
Продукцiя рослинництва - всього 3566
у тому числi зерновi та зернобобовi - всього 1210 27635 2632
з них:
пшениця озима 350 9209 791
ячмiнь озимий 355 10100 900
ячмiнь ярий 215 3529 320
горох 280 4742 617
овес 10 55 4
Соняшник 395 5110 934
       
 Реалiзацiя сiльськогосподарської продукцiї ПАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня" за 2013 рiк (у порiвняннi
з 2011 та 2012 роками), тис. грн.:   
2013 рiк:

Найменування показника Реалiзацiя продукцiї (робiт, послуг)
У фiзичнiй масi, ц              Повна собiвартiсть, тис. грн. Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї, тис.
грн.
Продукцiя рослинництва - всього 15002  2608 3360
у тому числi зерновi та зернобобовi - всього 2682 401 462
з них:
пшениця озима                    1202                   138                          138
ячмiнь озимий 501 63 62
кукуруза 209 26 25
Горох 770 174 237
Соняшник 9543 1742 2291
Рiпак озимий 2006 404 508
Лен 771 56 92
Iнша продукцiя рослинництва (корiандр) 5  7
Продукцiя сiльського господарства i послуги - всього 2608       3360
2012 рiк:
Найменування показника Реалiзацiя продукцiї (робiт, послуг)

У фiзичнiй масi, ц Повна собiвартiсть, тис. грн. Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї, тис. грн.
Продукцiя рослинництва - всього 2461 2993
у тому числi зерновi та зернобобовi - всього 14785 2243 2581
з них:
пшениця озима 6757 1004 1199
ячмiнь озимий 2916 406 387
горох 5112 833 995
Соняшник                                        1318                        218 411
Продукцiя сiльського господарства i послуги - всього 2461 2993

2011 рiк:

Найменування показника Реалiзацiя продукцiї (робiт, послуг)
У фiзичнiй масi, ц Повна собiвартiсть, тис. грн. Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї, тис. грн.

Продукцiя рослинництва - всього 3093 4447
у тому числi зерновi та зернобобовi - всього 23540 2360 3371
з них:
пшениця озима 9164 862 1270



ячмiнь озимий 760 858 1150
ячмiнь ярий 3529 345 461
горох 8 1 1
Соняшник 3675 731 1074
Iнша продукцiя рослинництва 2 2
Продукцiя тваринництва - всього 10 9
у тому числi вирощування овець 8 10 9
Продукцiя сiльського господарства i послуги - всього 3103 4456
Найвищий рiвень загального обсягу реалiзацiї продукцiї та послуг Товариства зафiксовано у 2011 р. у 2012 р.
вiдбулося зниження даного показника  у порiвняннi з 2011 р. у 2013 р. вiдмiчається зростання даного показницка
майже на 13%.
Таким чином, найбiльшу питому вагу у загальному обсязi реалiзацiїї продукцiї та послуг Товариства протягом
2011 -2013 рр. складала реалiзацiя зернових (у 2011 р. - 77%; у 2012 р. - 74%) та масляничних культур (у 2013
р. - 75%).
Iншi операцiйнi доходи ПАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня" (рядок 2120 Звiту про фiнансовi результати) у
2013 роцi складають 38 тис. грн.. та є доходами вiд надання в оренду власних основних засобiв.
Iншi доходи ПАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня" (рядок 2240 Звiту про фiнансовi результати) у 2013 роцi
складають 186 тис. грн.. та є доходами вiд повернення Товариством об'єкту фiнансового лiзингу.
22. ВИТРАТИ     
       Сума запасiв, визнаних витратами у звiтному перiодi, вiдображена в статтi "Собiвартiсть реалiзованої
продукцiї (товарiв, робiт, послуг)". Собiвартiсть робiт, послуг включає в себе вартiсть сировини i матерiалiв,
витрати на оплату працi робiтникiв i iншi прямi витрати, але не включає адмiнiстративнi накладнi витрати.

       Заробiтна плата працiвникiв, що вiдноситься до трудової дiяльностi поточного перiоду, визнається в
якостi витрат у звiтi про фiнансовi результати ПАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня".
      Структура витрат ПАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня" за 2013 рiк (у порiвняннi з 2011 та 2012
роками), тис. грн.:       

Найменування складової частини витрат 2011 рiк 2012 рiк 2013 рiк
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2749 2239 2345
Адмiнiстративнi витрати 278 222 263
Витрати на збут 76 2 -
Iншi операцiйнi витрати 357 223 -
Фiнансовi витрати 457 457 -
Iншi витрати 36 1149 1644
Разом 3953 4292 4252

Найвищий рiвень загального обсягу витрат Товариства зафiксовано у 2012 р. у 2013 р. вiдмiчається незначне
зниження даного показника.
Найбiльшу питому вагу у загальному обсязi операцiйних витрат складає собiвартiсть реалiзованох продукцiї
(товарiв, послуг). За аналiзуємий перiод дана величина коливалається в межах 52-69% вiд загальної величини
операцiйних витрат. 
            Елементи операцiйних витрат ПАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня" за 2013 рiк (у порiвняннi з
2011 та 2012 роками) складаються з наступних витрат, тис. грн.:      
 Елементи операцiйних витрат 2011 рiк 2012 рiк 2013 рiк
Матерiальнi витрати 2190 1303 2613
Витрати на оплату працi 317 256 224
Вiдрахування на соцiальнi заходи 126 109 96
Амортизацiя 375 309 134
Iншi операцiйнi витрати 452 699 696
Разом 3460 2676 3763

 23. ПОЯСНЕННЯ ДО ЗВIТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ ПАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня" за 2013 рiк.
         Звiт про рух грошових коштiв складено прямим методом вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандарту
бухгалтерського облiку 7 "Звiт про рух грошових коштiв". 

24. ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI   
          Дана фiнансова звiтнiсть була схвалена керiвництвом ПАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня" i
затверджена до випуску 22 липня 2014 року.  

ГОЛОВА ПРАВЛIННЯ 
ПАТ "Насiнницький радгосп "Перше Травня"                                                           Аждер В.Д.
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