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            Основні відомості про емітента. 

Приватне акціонерне товариство «Каховський агроспецпостач» код за ЄДРПОУ 00913812, 
місцезнаходження: 74800, Херсонська обл., м. Каховка, вул. Мелітопольська, 19, зареєстровано виконавчим 
комітетом Каховської міської ради Херсонської області, дата та номер запису в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: 14.02.1996р.№ 14921200000000081.  

 
  Опис аудиторської перевірки. 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi приватного акцiонерного товариства «Каховський 
агроспецпостач», а саме Фінансового звіту суб’єкту малого підприємництва у складі  Балансу станом на  31 
грудня 2012 р., Звіту про фінансові результати за 2012 рік, на предмет повноти, достовірності та 
відповідності чинному законодавству, встановленим нормативам. 

Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є Нацiональнi положення 
(стандарти) бухгалтерського облiку, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та 
складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення Товариства, положення про облікову 
політику Товариства. 

Аудиторська перевірка проведена відповідно до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» 
та  Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг 
Міжнародної федерації бухгалтерів, які прийняті Рішенням АПУ як Національні стандарти аудиту.  Зокрема, 
МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності»,  МСА 705 «Модифікація думки у 
звіті незалежного аудитора», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що 
містять перевірену аудитором фінансову звітність» та інших стандартів, що стосуються підготовки 
аудиторського висновку. 

Аудит проведено з метою підтвердження фінансової звітності акціонерного товариства, яка   
надається до НКЦПФР у складі  річної регулярної інформації емітента. 

При проведені аудиторської перевірки враховані Вимоги Державної комісії з ЦПФР до 
аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій 
місцевої позики), які затверджені  Рішенням ДКЦПФР від 29.09.2011р. № 1360. 

 
Відповідальність управлінського персоналу. 
Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї фінансової 

звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог чинного 
законодавства, та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, 
щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства 
або помилки. 

Відповідальність управлінського персоналу охоплює вибір та застосування відповідної облікової 
політики, облікових оцінок, які відповідають обставинам, відповідальність за вхідні залишки на рахунках 
бухгалтерського обліку. 

 
Відповідальність аудитора. 
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо даної фінансової звітності на основі 

результатів проведеного нами аудиту.  
Ми провели аудит  відповідно до  Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас 

дотримання відповідних етичних вимог, а також планування і виконання аудиторської перевірки для 
отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.   



Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно 
сум та розкриття інформації у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від нашого судження, яке 
ґрунтується на оцінці ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності  внаслідок шахрайства або 
помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, нами розглянуті заходи внутрішнього контролю, що стосуються 
складання та достовірного подання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які 
відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю 
Товариства. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність 
облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.  

Ми вважаємо, що в процесi проведення аудиторської перевiрки отримано достатні і належні 
аудиторські докази для висловлення нашої думки. 

 
Думка аудитора  щодо повного комплекту фінансової звітності. 

  На нашу думку, фінансова звітність суб’єкта малого підприємництва ПрАТ «Каховський 
агроспецпостач» за 2012 рік (Баланс ф.1-м, Звіт про фінансові результати ф.2-м) складена на підставі 
дійсних даних бухгалтерського обліку і справедливо та достовірно у всіх істотних аспектах відображає 
фінансовий стан  акціонерного товариства за станом на 31 грудня 2012 року, а також  результат його 
діяльності за період з 01 січня 2012 р. по 31 грудня 2012 р.  

 
Наслiдки аудиторської перевiрки показують, що iнформацiя про активи, зобов’язання, власний  

капiтал підприємства розкрита у фiнансовiй звiтностi ПрАТ «Каховський агроспецпостач» у вiдповiдностi з 
вимогами Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку,   дiючих в Українi протягом перiоду, що 
перевiряється.  

 
Станом на 31.12.2012р. Товариство має активи загальною вартістю 1197,3 тис. грн., в тому числі 

необоротні активи вартістю 369,8 тис. грн. та оборотні активи  827,5 тис. грн. 
 
У складі необоротних активів Товариства станом на 31.12.2012р. обліковуються основні засоби, 

малоцінні необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи, інші необоротні активи. 
Первісна вартість основних засобів становить 813,6 тис. грн., із них земельна ділянка вартість якої 

159,2 тис. грн. Знос основних засобів нараховано відповідно до вимог податкового законодавства в сумі 
443,8 тис. грн., залишкова вартість основних засобів складає 369,8  тис. грн. 

Первісна вартість малоцінних необоротних матеріальних активів становить 25,2 тис. грн., знос 
нараховано  розмірі 100%. 

Первісна вартість основних засобів та МНМА сформована та нараховано знос відповідно до П(С)БО 
№7. 

Первісна вартість нематеріальних активів становить 2,7 тис. грн., знос нараховано  розмірі 100%. 
Формування первісної вартості та нарахування зносу відповідає вимогам П(С)БО № 8. 
         На нашу думку, склад необоротних активів, достовірність і повнота їх оцінки, а також ступінь 
розкриття інформації в цілому відповідають вимогам П(С)БО та облікової політиці  Товариства, достовірно 
і повно розкриті  у фінансовій звітності Товариства за 2012 рік. 

 
На балансі Товариства у складі оборотних активів обліковуються: 
- виробничі запаси (вартість матеріалів, палива, призначених для використання у ході нормального 

операційного циклу) – 2,7 тис.грн.; 
- товари на складах – 789,7 тис.грн.; 
- дебіторська заборгованість покупців за реалізовані товари за чистою реалізаційною вартістю – 29,4 

тис.грн., резерв сумнівних боргів нараховано по методу застосування абсолютної суми на основі аналізу 
платоспроможності окремих дебіторів в сумі 0,6 тис.грн.; 

- інша поточна дебіторська заборгованість – 1,9 тис.грн; - грошові кошти  – 0,5 тис. грн.(кошти в касі 
підприємства); - інші оборотні активи – 0,3 тис.грн.; - витрати майбутніх періодів – 3,0 тис.грн. 
           Визнання, класифікація, оцінка дебіторської заборгованості у бухгалтерському обліку Товариства, 
відповідають вимогам П(С)БО №10 «Дебіторська заборгованість» та встановленої облікової політики 
Товариства, а також достовірно і повно розкриті  у фінансової звітності за 2012 рік. 
           Визнання, класифікація, оцінка грошових коштів та їх рух у бухгалтерському обліку Товариства 
відповідають вимогам П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», іншим нормативним 
документам, та встановленої облікової політики Товариства, а також достовірно і повно розкриті  у 
фінансовій звітності за 2012 рік. 

 
Складовими власного капіталу є: статутний капітал - 98,1 тис. грн., додатковий капітал - 275,8 

тис.грн., резервний - 12,0 тис. грн., нерозподілений прибуток  639,0 тис. грн. Загальна сума власного 
капіталу складає 1024,9 тис.грн. За звітний рік власний капітал зменшився на 123,6 тис. грн. 



Розмір статутного капіталу на 31.12.2012року складає 98 100,00 грн., повністю сплачений і 
відповідає статутному капіталу, вказаному  в Статуті. 

На виконання Закону України «Про акціонерні товариства»  проведена дематеріалізація та 
отримано Свідоцтво про реєстрацію випуску  68/21/1/11 від 01.06.2011 року, зареєстроване Херсонським 
ТУ ДКЦПФР, міжнародний ідентифікаційний UA4000123475, тип цінних паперів - іменні прості, форма 
існування випуску - бездокументарна,  номінальна вартість однієї акції - 0,25 грн., кількість акцій -   392 
400 шт., загальною номінальною вартістю - 98 100,00  грн., доля в статутному капіталі - 100%.  За звітній 
період емісію акцій додаткового випуску товариство не здійснювало.   

Додатковий капітал складає  275,8 тис.грн. (сума дооцінки основних засобів, проведеною згідно 
рішень уряду), резервний капітал в сумі 12,0 тис.грн. нараховано у минулі періоди.   

Нерозподілений прибуток  склав 639,0 тис.грн., в тому числі прибуток отриманий у минулих 
періодах 762,6 тис.грн., зменшено на суму збитків 2012 року 123,6 тис.грн.   

За результатами дiяльностi за 2012 рiк товариством одержано збиток в сумi 123,6 тис. грн.: збитки 
отримані вiд операцiйної діяльності – 100,1 тис. грн., податок на прибуток – 23,5 тис.грн. Основними 
доходами є доходи від реалізації товарів, без урахування ПДВ склали 2319,8 тис.грн.          У складі інших 
операційних доходів відображені доходи від надання в оренду власної нерухомості в сумі 136,7 тис.грн.  
Витрати за 2012 рік склали 2556,6 тис.грн., в тому числі собівартість реалізованих товарів 1779,3 тис.грн. та 
інші операційні витрати 777,3 тис. грн. У складі інших операційних витрат включено витрати на утримання 
адміністративно-господарського персоналу, витрати на збут. Фінансовий результат зменшено на суму 
податку на прибуток – 23,5 тис. грн., який розраховано згідно податного законодавства, . 

На нашу думку,  розмір та структура власного капіталу відображені у фінансовій звітності 
Товариства станом на 31.12.2012 р. згідно вимог діючого законодавства, повно і  достовірно відповідно до 
П(С)БО № 25 відображено у фінансовій звітності. 

 
У складі зобов’язань обліковуються поточні зобов’язання. 
Поточні зобов’язання включають: короткостроковий кредит банку – 41,7 тис.грн., кредиторську 

заборгованість за товари, роботи та послуги – 90,0 тис. грн., зобов’язання по розрахункам з бюджетом  10,3 
тис. грн., зобов’язання по розрахункам зі страхування  3,9 тис. грн., зобов’язання з оплати праці 11,5 тис. 
грн., інші поточні зобов’язання – 15,0 тис. грн.  

Протягом поточного року товариство користувалося кредитами банку відповідно до кредитного 
договору на відкриття кредитної лінії. 

Розрахунки з постачальниками підтверджуються Актами звіряння. Розрахунки з бюджетом 
відображені відповідно з податковими деклараціями та розрахунками. У складі інших поточних зобов’язань 
обліковуються зобов’язання за договорами поворотної фінансової допомоги, яка надана учасниками 
товариства.  
        Визнання, класифікація, оцінка зобов’язань Товариства відповідають вимогам П(С)БО 11 та 
встановленої облікової політики Товариства, а також достовірно і повно розкриті у фінансовій звітності за 
2012 рік відповідно до П(С)БО № 25. 
 
             Інша допоміжна інформація 
         
            *  Відповідність вартості чистих активів вимогам чинного законодавства. 

З метою реалiзацiї положень Цивiльного кодексу України нами розраховано вартiсть чистих активiв 
Товариства станом на звiтну дату Балансу. 

Чисті активи приватного акціонерного товариства за 2012 рік розраховані відповідно до 
«Методичних рекомендацій про визначення вартості чистих активів акціонерних товариств», затверджених 
рішенням Державної комісії по цінних паперах і фондовому ринку від 17.11.2004 р.  № 485 та станом на 
31.12.2012р. складають  1024,90тис.грн. 

 Розрахункова вартість чистих активів більше скоригованого статутного капіталу на  926,8  тис. грн. 
Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України 

Аналiз чистих активiв ПрАТ показує, що за 2012 рік їх наявність зменшилась на 123,6 тис.грн.; 
Станом на 31.12.2011 року вартість чистих активів складала 1148,5 тис. грн.; станом на 31.12.2010р. = 
1031,5 тис. грн.; станом на 31.12.2009 р. вартiсть чистих активiв = 890,3 тис. грн.  

Зменшення вартостi чистих активiв у поточному періоді вiдбулося за рахунок отриманих збитків. 
На нашу думку,  вимоги  законодавства  виконуються. 
 
* Протягом останніх трьох років Товариство постійно здійснює господарську діяльністю. 

Результатом діяльності є отримані прибутки. На підприємстві задіяні наймані працівники. Все це свідчить 
про те, що обставини, які б породжували сумніви щодо здатності підприємства продовжувати свою 
діяльність на безперервній основі, відсутні. 



* Наявністіь  суттєвих  невідповідностей  між  фінансовою звітністю,  що  підлягала  аудиту,  та   
іншою   інформацією,   що розкривається  емітентом  цінних  паперів  та подається до Комісії  
разом з фінансовою звітністю. 

При проведенні аудиту, відповідно до вимог МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої 
інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність», нами були заплановані 
аудиторські процедури з метою виявлення суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що 
підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до 
Комісії разом з фінансовою звітністю. Так як протягом 2012 року та звітного періоду 2013р., до дати 
надання висновку, до комісії інша інформація не надавалася, зробити висновок по даному питанню 
можливостей немає. 
             
             * Значні правочини  

Вчинення значних правочинів у 2012році не здійснювалось. 
 
* Стан корпоративного управлiння 
Формування складу органів корпоративного управління ПрАТ «Каховський агроспецпостач»  

здійснюється відповідно до розділу 9 Статуту, затвердженого загальними зборами акціонерів (протокол  від 
14 квітня 2011року).  

Згідно з п.2 ст.32 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 10.2 Статуту, акціонерне 
товариство зобов’язане щороку скликати річні загальні збори акціонерів не пізніше 30 квітня наступного за 
звітним року. У 2012 році річні загальні збори акціонерів проводились  27.04.2012 р.       

Протягом 2012 року в товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління:  
наглядова рада акціонерів товариства, ревізор, директор. 

Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами товариства. 
Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту. 

Періодичність засідань наглядової ради відповідає термінам, визначеним Законом України «Про 
акціонерні товариства» та вимогам Статуту. Протягом звітного року поточне управління фінансово-
господарською діяльністю здійснювалося директором, в межах повноважень, які встановлено Статутом. 
Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства протягом звітного року здійснювався 
ревізором, який звітує наглядовій раді та загальним зборам. 

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у тому числі 
внутрішнього аудиту, можна зробити висновок:  прийнята та функціонуюча система корпоративного 
управління у ПрАТ «Каховський агроспецпостач» відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні 
товариства» та вимогам Статуту. 

 
*Висновок щодо ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого викривлення фінансової  звітності  

внаслідок  шахрайства. 
При проведеннi аудиторських процедур щодо iдентифiкацiї та оцiнки аудиторських ризикiв 

суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства відповідно до  МСА 240 
«Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звітності»,  не виявлено 
обставин, що свiдчать про можливiсть шахрайства.  

 
Основні відомості про аудиторську фірму: 
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Аудит-Тавріда» (Свідоцтво про 

включення до Реєстру  аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги  № 
2284, видане Аудиторською палатою України 22.06.2001р.,  термін дії – до 26.05.2016р., місцезнаходження: 
74900, Херсонська обл.,м. Нова Каховка, вулиця Миколи Букіна, будинок 12., телефон (факс) 05549-50844. 

   
            Дата  і номер договору на проведення аудиту. 
            Підставою  для проведення аудиту є договір  № 6 від 25.03.2013р.  Дата  початку  проведення  
аудиту  25.03.2013р.,  дата  закінчення - 29.03.2013р. 

 
29 березня 2013р. 
 
Директор ТОВ Аудиторська фірма 
«Аудит-Тавріда»                                  _____________________       Г.I. Запорожець                                                                          
Сертифікат аудитора серії А № 000325,  
виданий АПУ 02.11.95р., дійсний до 02.11.2014 р. 

 


