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

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

Директор       Горiшнiй Євген Iванович 

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

                        М.П. 
24.02.2015  

(дата) 
Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2014 рік  

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування 
емітента Приватне акцiонерне товариство "Каховський агроспецпостач" 

2. Організаційно-
правова форма 
емітента 

Приватне акцiонерне товариство 

3. Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 
емітента 

00913812 

4. Місцезнаходження 
емітента 

74800 Херсонська область Каховський м. Каховка Мелiтопольська, 
19 

5. Міжміський код, 
телефон та факс 
емітента 

(05536) 2-70-93 (05536) 2-71-51 

6. Електронна поштова 
адреса емітента agrospetcsnab@yandex.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії 20.02.2015  

 (дата) 

2. Річна інформація 
опублікована у №32 "Бюлетень Цiннi папери України" 

  
23.02.2015  

 (номер та найменування офіційного друкованого 
видання)  (дата) 

3. Річна інформація 
розміщена на власній 
сторінці http://kahovagro.pat.ua/ 

в мережі 
Інтернет 

23.02.2015  

  (адреса сторінки)   (дата) 
 



Зміст 

 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб   

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря   

5. Інформація про рейтингове агентство   

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

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 X 

10. Інформація про дивіденди   

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент   

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента   

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом   

4) інформація про похідні цінні папери   

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду   

13. Опис бізнесу   

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції   

5) інформація про собівартість реалізованої продукції   

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів   

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

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій   

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

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

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

  

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

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

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

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



включено до складу іпотечного покриття 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів   

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів   

23. Основні відомості про ФОН   

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН   

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН   

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН   

27. Правила ФОН   

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)   

30. Річна фінансова звітність X 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку (у разі наявності)   

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

  

33. Примітки До складу змiсту рiчної iнформацiї не включени наступнi форми: 1. "Iнформацiя про одержанi 
лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" не надається тому, що емiтент не веде дiяльнiсть, яка потребує 
лiцензування. 2. "Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - за звiтний перiод емiтент не 
приймав участь  у створеннi юридичних осiб.  3. "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не надається 
тому, що емiтент немає посади корпоративного секретаря. 4. "Iнформацiя про рейтингове агенство" не надається 
тому, що згiдно нормативних документiв пiдприємству не потрiбно проводити рейтингову оцiнку. 5.  "Iнформацiя 
про дивiденди" не надається тому, що за пiдсумками роботи звiтного року дивiденди не нараховуються i не 
виплачуються. 6. "iнформацiя про облiгацiї емiтента" не надається тому, що пiдприємство не випускало облiгацiї. 
7.  "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не надається тому, що пiдприємство не випускало 
будь-яких цiнних паперiв, випуск яких пiдлягає реєстрацiї. 8." Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом 
звiтного перiоду" не надається тому, що пiдприємство у звiтному перiодi не викупало власних акцiй. 9. 
"Iнформацiя про гарантiї третьої особи..." не надається тому, що пiдприємство не випускало боргових цiнних 
паперiв. 10. "Рiчна фiнансова звiтнiсть, що складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 
(МСФЗ)" не надається, тому що пiдприємство її не веде. 11. "Звiт про стан об"єкта нерухомостi"  не надається 
тому, що пiдприємство не випускало цiльових облiгацiй, виконання зобов"язань за якими забезпечено об"єктами 
нерухомостi. 12. "Iнформацiя про похiднi цiннi папери" не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало 
похiднi цiннi папери. 13." Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцi" та 
"Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не заповнюється тому, шо пiдприємство не займається 
видами  дiяльностi,  що  класифiкуються  як  переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення 
електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 14."Текст аудиторського висновку 
(звiту)" не заповнюється, тому що товариство не є Публiчним. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування  Приватне акціонерне товариство "Каховський 
агроспецпостач" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію 
юридичної особи ( за наявності )  ААА № 122758 

3. Дата проведення державної реєстрації  14.02.1996 

4. Територія (область)  Херсонська область 

5. Статутний капітал (грн.)  98100.00 
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 
державі 0.000 

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

0.000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 14 

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

45.31   ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ДЕТАЛЯМИ ТА ПРИЛАДДЯМ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ 
ЗАСОБІВ  

 46.49   ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ІНШИМИ ТОВАРАМИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ  

 46.90   НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ  
10. Органи управління 
підприємства 

Правлiння Товариством здiйснюють:Вищий орган Товариства - Загальнi збори. 
Нагладова рада Товариства. 
Виконавчий орган Товариства - Директор. 
Ревiзор. 

11. Банки, що обслуговують емітента 

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

 Херсонська ф-я ПАТ "Приватбанк" 

2) МФО банку  352479 

3) Поточний рахунок  26008223524001 

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

 д/н 

5) МФО банку  д/н 

6) Поточний рахунок  д/н 
 



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

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

Горішній Євген Іванович 

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

СА 247656 02.07.1996 Мелiтопольським МВ УМВС України в 
Запорiзькiй обл. 

4) рік народження** 1973 
5) освіта** Вища, Таврiйська Державна агротехнiчна академiя 
6) стаж керівної роботи (років)** 8 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

ВАТ "Каховський агроспецпостач"  , комерційний директор 

8) дата обрання та термін, на який 
обрано 

14.04.2011 р. строком до переобрання 

9) опис    Повноваження та обов'язки директора визначаються статутом товариства та посадовою 
iнструкцiєю, основними серед яких є: планування та органiзацiя господарської, кадрової, фiнансово-
економiчної роботи, облiк та звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй, матерiально-технiчне 
забезпечення дiяльностi товариства, всiх його структурних пiдроздiлiв, забезпечення її ефективностi в 
iнтересах акцiонерiв; виконання представницьких функцiй та здiйснення дiй вiд iменi товариства перед 
третiми особами без довiреностi; здiйснення загального та оперативного керiвництва виробничою 
дiяльнiстю товариства та iнше. Винагороду отримує згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за 
посадовi та корисливi злочини не має. Інших посад не займає.  
 
1) посада Головний бухгалтер 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Селезньова Тамара Олександрiвна 

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

МО 802985 28.12.1999 Каховським РВ УМВС України в 
Херсонськiй обл. 

4) рік народження** 1954 
5) освіта** Вища, Українська с/г академiя, економiст-органiзатор с/г 

виробництва 
6) стаж керівної роботи (років)** 16 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

Каховська ДПА, старший державний податковий ревiзор-
iнспектор 

8) дата обрання та термін, на який 
обрано 

01.06.2000 р. на невизначений термін 

9) опис    Повноваження та обов'язки головного бухгалтера визначаються посадовою iнструкцiєю. 
Основним обов'язком на посадi головного бухгалтера є органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та 
звiтностi товариства. Винагороду отримує згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за посадовi та 
корисливi злочини не має. Інших посад не займає.  
1) посада Голова наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Горiшнiй Олексiй Iванович 

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

МО 299799 27.02.1997 Каховським РВ УМВС України в 
Херсонськiй обл. 

4) рік народження** 1976 
5) освіта** Вища, Таврiйська Державна агротехнiчна академiя 
6) стаж керівної роботи (років)** 10 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

ВАТ "Каховський агроспецпостач"   мененджер 

8) дата обрання та термін, на який 
обрано 

14.04.2011р. 3 роки 

9) опис    Голова наглядової ради керує роботою наглядової ради згiдно повноважень передбачених  
Статутом. Наглядова рада є органом товариства,який здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу 
та захищає права акціонерів товариства. Порядок організації засідань наглядової Ради. До компетенції 
наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також 
переданих на вирішення наглядової ради Загальними зборами. За виконання обов'язкiв  наглядова рада 
товариства винагороду не отримує.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  
 
 



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

Горішній Іван Павлович 

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

МО 723888 04.06.1999 Каховським РВ УМВС України в 
Херсонськiй обл. 

4) рік народження** 1937 
5) освіта** Вища, Мелiтопольський iнститут механiзацiї с/г виробництва 
6) стаж керівної роботи (років)** 48 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

ВАТ "Каховський агроспецпостач", директор 

8) дата обрання та термін, на який 
обрано 

14.04.2011 р. 3 роки 

9) опис    Наглядова рада є органом товариства,який здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу 
та захищає права акціонерів товариства. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, 
передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих на вирішення наглядової ради 
Загальними зборами. За виконання обов'язкiв  наглядова рада товариства винагороду не отримує. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  
 
1) посада Ревізор 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Жеребна Олександра Федорівна 

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

МО 299750 27.02.1997 Каховським РВ УМВС України в 
Херсонськiй обл. 

4) рік народження** 1952 
5) освіта** сердня 
6) стаж керівної роботи (років)** 0 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

Комірник складу ВАТ "Каховський агроспецпостач" 

8) дата обрання та термін, на який 
обрано 

14.04.2011р.  3 роки 

9) опис    Повноваження та обов'язки ревiзора визначаються Статутом товариства, основними серед яких є 
перевiрки господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого органу товариства, його управлiнь, дочiрнiх 
пiдприємств, фiлiй. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу 
ревiзор перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства; вiдповiднiсть 
ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним 
документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй 
вiдповiдно до встановлених правил та порядку та iнше. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного 
перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi 
злочини не має.  



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

Посада 
Прізвище, ім'я, по 

батькові посадової 
особи 

Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

Кількість 
акцій (штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні прості на 
пред'явника 

Привілейовані 
іменні 

привілейов
ані на 

пред'явник
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Директор Горішній Євген Іванович 
СА 247656 02.07.1996 

Мелiтопольським МВ УМВС 
України в Запорiзькiй обл. 

152738 38.92405708461 152738 0 0 0 

Головний 
бухгалтер 

Селезньова Тамара 
Олександрiвна 

МО 802985 28.12.1999 
Каховським РВ УМВС України в 

Херсонськiй обл. 
0 0 0 0 0 0 

Голова наглядової 
ради 

Горiшнiй Олексiй 
Iванович 

МО 299799 27.02.1997 
Каховським РВ УМВС України в 

Херсонськiй обл. 
106298 27.08919469929 106298 0 0 0 

Член наглядової 
ради Горішній Іван Павлович 

МО 723888 04.06.1999 
Каховським РВ УМВС України в 

Херсонськiй обл. 
91869 23.4120795107 91869 0 0 0 

Ревізор Жеребна Олександра 
Федорівна 

МО 299750 27.02.1997 
Каховським РВ УМВС України в 

Херсонськiй обл. 
3255 0.82951070336 3255 0 0 0 

Усього 354160 90.25484199796 354160 0 0 0 

 



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

Найменування юридичної 
особи 

Код за 
ЄДРПОУ Місцезнаходження 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні прості на 
пред'явника 

Привілейовані 
іменні 

привілейо
вані на 

пред'явни
ка 

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи* 

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

паспорт** 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні прості на 
пред'явника 

Привілейовані 
іменні 

привілейо
вані на 

пред'явни
ка 

Горiшнiй Iван Павлович МО 723888 04.06.1999 Каховським РВ УМВС 
України в Херсонськiй обл. 91869 23.4120795107 91869 0 0 0 

Горiшнiй Олексiй Iванович МО 299799 27.02.1997 Каховським РВ УМВС 
України в Херсонськiй обл. 106298 27.08919469929 106298 0 0 0 

Горiшнiй Євген Iванович СА 247656 02.07.1996 Мелiтопольським МВ 
УМВС України в Запорiзькiй обл. 152738 38.92405708461 152738 0 0 0 

Усього 350905 89.425331294597 350905 0 0 0 

 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів Чергові Позачергові 
X   

Дата проведення 27.03.2014 
Кворум зборів 97.3 

Опис Протокол  
загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Каховський агроспецпостач" 
 
27 березня 2014 року, 16-00 годин 
 
Мiсце проведення: Херсонська обл., м.Каховка, вул. Мелiтопольська, 19  
 
Кiлькiсть акцiй (голосiв) в статутному капiталi ПрАТ "Каховський агроспецпостач", надалi - Товариство, 
392 400 (триста дев'яносто двi тисячi чотириста) простих iменних акцiй. 
Повiдомлення про загальнi збори ПрАТ "Каховський агроспецпостач", надалi - Збори та порядок денний 
згiдно Статуту Товариства оприлюднено в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi Нацiональної комiсiї з 
цiнних паперiв та фондового ринку, на сайтi stockmarket.gov.ua на власному сайтi kahovagro.pat.ua   
персонально розiслано поштою акцiонерам простими листами, опублiковано в офiцiйному друкованому 
виданi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України. 
Право на участь у Зборах Товариства та право на голосування по всiм питанням мають 13 акцiонерiв, що в 
сукупностi володiють 392400 акцiями  100% вiд статутного фонду Товариства. На балансi товариства 
власних акцiй немає. 
Згiдно статтi 44 Закону України "Про господарськi товариства" та Статуту Товариства голосування на 
Зборах проводиться за принципом одна акцiя - один голос, методом вiдкритого голосування. 
Кожен iз зареєстрованих на Зборах акцiонерiв отримав мандат(картку), що пiдтверджує кiлькiсть акцiй, 
якими вiн володiє (кiлькiсть голосiв, що вiн має вiдповiдно до реєстрацiї). 
Збори вiдкрив Директор  Горiшнiй Євген Iванович, який запросив Мандатну комiсiю доповiсти про 
результати реєстрацiї акцiонерiв та наявнiсть (або вiдсутнiсть) кворуму. 
Голова мандатної комiсiї  Оленiч В.В. доповiла про наступне: 
- проведена реєстрацiя акцiонерiв, в результатi якої складено протокол; 
- дата складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах - 27 березня 2014 року 
станом на 21.03.2014р.; 
- загальна кiлькiсть голосiв, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних 
зборах - 392 400 , що складає 100% вiд статутного фонду; 
- загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй товариства, якi зареєструвалися для 
участi у загальних зборах -381810; 
- кворум загальних зборiв становить 97,30% вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi випущених акцiй. 
Таким чином, згiдно з законодавством України, Статутом Товариства необхiдний кворум для проведення 
зборiв є, збори є правомочними i правомочнi вирiшувати будь-якi питання. 
 
Директором  Горiшним Євгеном Iвановичем оголошено наступний порядок денний: 
1. Обрання голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту проведення  зборiв, обрання лiчильної  
комiсiї 
2. 3вiт виконавчого органу про результати господарсько-фiнансової дiяльностi в 2013 роцi та основнi 
напрямки дiяльностi на 2014 рiк.  
3. Звiт Наглядової ради акцiонерiв про роботу у 2013 роцi. 
4.  Звiт Ревiзора про роботу у 2013 роцi. 
5. 3атвердження рiчного фiнансового звiту та балансу товариства за 2013 рiк.  
6. Затвердження порядку розподiлу прибутку (визначення порядку покриття збиткiв) за 2013 рiк. 
 
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
 
По першому питанню: "Обрання голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту проведення  зборiв, 
обрання лiчильної  комiсiї" 
cлухали: Директора  Горiшнього Євгена Iвановича, який внiс пропозицiю обрати головою Зборiв - 
Горiшнього I.П., а секретарем обрати Сургай Л.А. У зв'язку iз невеликою кiлькiстю акцiонерiв Товариства 
покласти на голову загальних зборiв та секретаря загальних зборiв обов'язок здiйснювати пiдрахунок 
голосiв. Затвердити порядок ведення (регламент) загальних зборiв акцiонерiв товариства: рiшення з 
питань порядку денного загальних зборiв приймаються вiдкритим голосуванням, шляхом пiдняття 
мандатiв, голосування проводиться за принципом: одна акцiя - один голос; встановити час для доповiдей з 
питань порядку денного загальних зборiв необмежений.; встановити, що бажаючi виступити з питань 
порядку денного Зборiв пропозицiї та запитання надають з мiсць, по закiнченнi доповiдi з повiдомленням 
прiзвища, iм'я та по-батьковi акцiонера. Збори провести без перерви. Нагадано, що вiдповiдно до чинного 
законодавства питання, не внесенi до порядку денного загальними зборами, не розглядаються та рiшення 
по ним не приймаються. 
Iнших пропозицiй, та корегувань вiд акцiонерiв, якi брали участь у Зборах, не надходило.          
Вказанi пропозицiї винесенi на голосування. 
Результати голосування за пропозицiєю: "за"-381810  голосiв, що становить  97,30% присутнiх на зборах, 



"проти"- 0 голосiв, що становить  0% , "утримались"- 0  голосiв, що становить 0% . 
По першому питанню порядку денного прийнято рiшення: обрати головою зборiв Горiшнього I.П., а 
секретарем обрати Сургай Л.А.; у зв'язку iз невеликою кiлькiстю акцiонерiв Товариства покласти на 
голову загальних зборiв та секретаря загальних зборiв обов'язок здiйснювати пiдрахунок голосiв; 
затвердити порядок ведення (регламент) загальних зборiв акцiонерiв товариства: рiшення з питань 
порядку денного загальних зборiв приймаються вiдкритим голосуванням, шляхом пiдняття мандатiв, 
голосування проводиться за принципом: одна акцiя один - голос; по всiм питанням доповiдачем термiн 
доповiдей не обмежувати. Збори провести без перерви. Пропозицiї та запитання надавати з мiсць, по 
закiнченнi доповiдi з повiдомленням прiзвища, iм'я та по-батьковi акцiонера. Виступаючим також термiн 
не обмежувати. Нагадано, що вiдповiдно до чинного законодавства питання, не внесенi до порядку 
денного загальними зборами, не розглядаються та рiшення по ним не приймаються. 
 
По другому питанню: "Звiт директора  Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 
2013 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2014 рiк" 
cлухали: Директора  Горiшнього Євгена Iвановича, який довiв до вiдома акцiонерiв результати 
господарської дiяльностi, фiнансовi результати дiяльностi товариства, статтi надходжень та видаткiв, 
фактичне використання коштiв в 2013 р. та баланс товариства за 2013 р. та основнi напрямки дiяльностi на 
2014 рiк.  
Акцiонери Товариства обговорили звiт Товариства та запропонували взяти його до уваги. 
Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi брали участь у Зборах, не надходило. 
Вказанi пропозицiї винесенi на голосування. 
Результати голосування за пропозицiєю: "за"- 381810 голосiв, що становить 97,30% присутнiх на зборах, 
"проти"- 0 голосiв, що становить 0% , "утримались"- 0 голосiв, що становить 0% . 
По другому питанню порядку денного прийнято рiшення: звiт Директора Товариства про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi за 2013 рiк взяти до уваги. 
 
По третьому питанню:  "Звiт Наглядової ради акцiонерiв про роботу у 2013 роцi" 
cлухали: Голову наглядової ради  Горiшнього О. I., який доповiв про роботу наглядової ради..    
  Запропоновано для голосування:  Звiт Наглядової ради затвердити. 
    Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi брали участь у Зборах, не надходило. 
    Вказанi пропозицiї винесенi на голосування. 
Результати голосування за пропозицiєю: "за"- 381810 голосiв, що становить 97,30% присутнiх на зборах, 
"проти"- 0 голосiв, що становить 0% , "утримались"- 0 голосiв, що становить 0% . 
По третьому питанню порядку денного прийнято рiшення: Звiт Наглядової ради затвердити.   
   
По четвертому питанню:  "Про затвердження звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї Товариства за звiтний 
перiод" 
  cлухали: Ревiзора - Жеребну О. Ф., яка  доповiла результати перевiрки фiнансової звiтностi товариства, 
детально проаналiзувала статтi надходжень та витрат. Ревiзор пiдтверджує баланс товариства за 2013 р., 
порушень у фiнансовiй звiтностi не виявлено. Запропоновано для голосування:  висновок Ревiзора 
затвердити. 
    Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi брали участь у Зборах, не надходило. 
    Вказанi пропозицiї винесенi на голосування. 
Результати голосування за пропозицiєю: "за"- 381810 голосiв, що становить 97,30% присутнiх на зборах, 
"проти"- 0 голосiв, що становить 0% , "утримались"- 0 голосiв, що становить 0% . 
По четвертому питанню порядку денного прийнято рiшення: звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про 
фiнансово-господарську дiяльнiсть у 2013 фiнансовому роцi затвердити. 
 
По п'ятому питанню: "Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2013 рiк". 
cлухали: Горiшнього Євгена Iвановича, який оголосив рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2013 рiк та 
запропонував затвердити рiчний звiт дирекцiї, баланс товариства за 2013 р., фактичне використання 
коштiв за 2013 р. 
Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi брали участь у Зборах, не надходило. 
Вказанi пропозицiї винесенi на голосування. 
Результати голосування за пропозицiєю: "за"- 381810 голосiв, що становить 97,30% присутнiх на зборах, 
"проти"- 0 голосiв, що становить 0% , "утримались"- 0 голосiв, що становить 0% . 
По п'ятому питанню порядку денного прийнято рiшення: рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2013 рiк 
затвердити. 
 
По шостому питанню: "Про розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2013 рiк." 
слухали: Горiшнього Євгена Iвановича, який повiдомив, що за пiдсумками роботи у 2013 роцi в результатi 
фiнансово-господарської дiяльностi був отриманий збиток у розмiрi 57,8 тис. грн. У з`вязку з цим, 
дивiденди не нараховувати.  
Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi брали участь у Зборах, не надходило. 
Вказанi пропозицiї винесенi на голосування. 
Результати голосування за пропозицiєю: "за"- 381810 голосiв, що становить 97,30% присутнiх на зборах, 
"проти"- 0 голосiв, що становить 0% , "утримались"- 0 голосiв, що становить 0% . 
По шостому питанню порядку денного прийнято рiшення: отриманi збитки покрити за рахунок 
нерозподiленого прибутку минулих рокiв, дивiденди не нараховувати.  



Заключне слово надане Головi зборiв Горiшньому I.П, який подякував акцiонерам за пiдтримку при 
вирiшеннi поточних справ. 
Всi питання порядку денного Зборiв розглянуто i по ним прийнятi рiшення. Зауважень по веденню Зборiв 
не надiйшло. Збори оголошено закритими. 
 
За пiдсумками Зборiв оформлений протокол. 
 
                      Голова зборiв                          /Горiшнiй I.П./       
   
                      Секретар зборiв                       /Сургай Л.А./ 
 

 
 
 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва про 

реєстрацію 
випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 
паперу 

Форма існування та 
форма випуску 

Номінальна 
вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 
акцій (штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

01.06.2011 68/21/1/11 Херсонське ТУ 
ДКЦПФР UA4000123475 

Акція проста 
бездокумент
арна іменна 

Бездокументарнi 
iменнi 0.25 392400 98100.00 100.000000000

000 

Опис Акції протягом року не викупались, не випускались, на фондову біржу не виставлялись до лістингу не включені. 

 



   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 

1.Виробничого призначення 353.900 337.900 0.000 0.000 353.900 337.900 

- будівлі та споруди 175.900 165.500 0.000 0.000 175.900 165.500 

- 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 178.000 172.400 0.000 0.000 178.000 172.400 

2. Невиробничого призначення 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 0.000 

Усього 353.900 337.900 0.000 0.000 353.900 337.900 
 
Пояснення :  Первiсна вартiсть основних засобiв становить 841,0тис. грн., iз них 
земельна дiлянка вартiсть якої 159,2тис. грн. Знос основних засобiв нараховано 
вiдповiдно до вимог податкового законодавства в сумi 503,1тис. грн., залишкова 
вартiсть основних засобiв складає 337,9тис. грн. Обмежень щодо використання майна 
товариства немає. На кiнець звiтного перiоду в середньому знос усiх основних 
засобiв складає  60%. Стан основних засобiв:  
Найменування Дата вводу % зносу  
Будiвлi та споруди, в т.ч.:  
Склад №1  1970 р. 69 %  
Склад №2  1972 р. 78 % 
Адмiнбудiвля  1972 р. 78 % 
Склад №4  1971 р. 82 % 
Газогiн  2003 р. 57 % 
iншi засоби:  
Вiтрини  2010 р. 94 % 
Кондицiонери  2010 р. 95%  
Дорожне покриття  2011 р. 28 % 
Погрузчик(ремонт)  2009 р. 83 % 
 
 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
 
Найменування показника (тис.грн.) За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 1067.5 967.1 

Статутний капітал (тис.грн.) 98.1 98.1 

Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 98.1 98.1 
Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР 

(Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 
"Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства 
фінансів України № 39 від 25.02.2000 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(1067.500 тис.грн. ) більше скоригованого статутного 
капіталу(98.100 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. 
Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець 
року. 

 



3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань Дата 
виникнен

ня 

Непогашена 
частина 

боргу 
(тис.грн.) 

Відсоток за 
користування 

коштами 
(відсоток 
річних) 

Дата 
погашення 

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

випуском) : 
Х 0.00 Х Х 

за іпотечними цінними паперами (за кожним 
власним випуском): 

Х 0.00 Х Х 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 
випуском): 

Х 0.00 Х Х 

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

похідними цінними паперами) (за кожним 
видом): 

Х 0.00 Х Х 

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

Х 0.00 Х Х 

Податкові зобов'язання Х 16.8 Х Х 
Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х 
Інші зобов'язання Х 177.50 Х Х 
Усього зобов'язань Х 194.3 Х Х 
Опис Зобов'язань за цiнними паперами немає 
 
 

 

 

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

Дата 
виникнення 

події 

Дата 
оприлюднення 
повідомлення у 
стрічці новин 

Вид інформації 

1 2 3 
17.03.2014 17.03.2014 Відомості про проведення загальних зборів                                                                                    

 



 ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
 

Загальні збори акціонерів 
 
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ? 
 

 Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 
1 2012 1 0 
2 2013 1 0 
3 2014 1 0 

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

 Так Ні 
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 
збори X   

Акціонери   X 
Депозитарна установа   X 
Інше д/н 
 
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх 
загальних зборах (за наявності контролю) ? 
 
 Так Ні 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків    X   
 
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? 
 
 Так Ні 
Підняттям карток        X 
Бюлетенями (таємне голосування)                         X   
Підняттям рук                                             X 
Інше д/н 
 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ? 
 
 Так Ні 
Реорганізація   X 
Додатковий випуск акцій      X 
Унесення змін до статуту   X 
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 
товариства      X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 
товариства      X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради   X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 
органу   X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 
(ревізора)   X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X 
Інше д/н 
 
Чи проводились  у  звітному  році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)  Ні 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Органи управління 
 

Який склад наглядової ради (за наявності) ? 
 (осіб) 
Кількість членів наглядової ради                          2 
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 1 
Кількість представників держави                           0 
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків  акцій                                       2 
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій                                        0 
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб       0 
 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4 
 
Які саме  комітети  створено  в  складі  наглядової  ради (за наявності) ? 
 Так Ні 
Стратегічного планування                                  X 
Аудиторський     X 
З питань призначень і винагород                           X 
Інвестиційний     X 
Інші (запишіть)                                        д/н д/н 
 
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну  посаду корпоративного секретаря ? (так/ні )   Ні 
 
Яким чином  визначається  розмір винагороди членів наглядової ради? 
 Так Ні 
Винагорода є фіксованою сумою                             X 
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової 
вартості акцій    X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 
Члени наглядової ради не отримують винагороди           X   
Інше                                     д/н 
 
Які з  вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? 
 Так Ні 
Галузеві знання і досвід роботи в галузі                X   
Знання у сфері фінансів і менеджменту                     X 
Особисті якості (чесність, відповідальність)              X 
Відсутність конфлікту інтересів                           X 
Граничний вік                                             X 
Відсутні будь-які вимоги                                  X 
Інше (запишіть)                                                                          д/н 
 
Коли останній  раз  було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми 
правами та обов'язками? 
 Так Ні 
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 
документів акціонерного товариства   X   

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

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

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

Інше (запишіть)                                                                          д/н 
 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, 
створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)   Так, введено посаду ревізора 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 



Кількість членів ревізійної комісії  0  осіб. 
 
Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох 
років?  0  
 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних  зборів 
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? 
 

 
Загальні 

збори 
акціонерів 

Наглядова 
рада 

Виконавчий 
орган 

Не належить до 
компетенції 

жодного органу 
Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії)                       Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні 
Затвердження річного фінансового звіту, або 
балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів наглядової ради Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 
членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так 

Визначення розміру винагороди для голови та 
членів наглядової ради Ні Ні Ні Так 

Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів виконавчого 
органу 

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 
акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора       Ні Ні Так Ні 
Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так 

 
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  
 
Чи містить  статут  або  внутрішні   документи   акціонерного товариства  положення  про конфлікт 
інтересів,  тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи  або  пов'язаних  з  нею  
осіб  та  обов'язком  діяти  в  інтересах акціонерного товариства? (так/ні)  Ні 
 
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ? 
 Так Ні 
Положення про загальні збори акціонерів                 X   
Положення про наглядову раду                            X   
Положення про виконавчий орган   X   
Положення про посадових осіб акціонерного товариства      X 
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )                        X   
Положення про акції акціонерного товариства               X 
Положення про порядок розподілу прибутку                  X 
Інше (запишіть)                                        Про загальні збори 
 
 
Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного 
товариства? 

 

Інформація 
розповсюд
жується на 
загальних 

зборах 

Публікується у 
пресі, 

оприлюднюється в 
загальнодоступній 
базі НКЦПФР про 

ринок цінних 
паперів 

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 
в акціонерному 

товаристві 

Копії 
документів 
надаються 
на запит 

акціонера 

Інформація 
розміщуєтьс
я на власній 

інтернет 
торінці 

акціонерного 
товариства 



Фінансова звітність, 
результати діяльності Так Так Так Ні Так 

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

Ні Так Ні Ні Так 

Інформація про склад органів 
управління товариства Так Так Так Ні Так 

Статут та внутрішні 
документи Так Ні Так Ні Так 

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Ні Так 

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні 

 
Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  
фінансової звітності? (так/ні)  Ні 
 
 Скільки разів  на  рік  у  середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  
зовнішнім  аудитором  протягом останніх трьох років? 
 Так Ні 
Не проводились взагалі                                    X 
Менше ніж раз на рік                                      X 
Раз на рік                                              X   
Частіше ніж раз на рік                                    X 
 
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 
 Так Ні 
Загальні збори акціонерів       X 
Наглядова рада                                            X 
Виконавчий орган                        X   
Інше (запишіть)        д/н 
 
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні 
 
З якої причини було змінено аудитора? 
 Так Ні 
Не задовольняв професійний рівень                         X 
Не задовольняли умови договору з аудитором                X 
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів                X 
Інше (запишіть)                                        д/н 
 
Який орган   здійснював   перевірки   фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в 
минулому році? 
 
 Так Ні 
Ревізійна комісія ( ревізор )                                       X   
Наглядова рада                                            X 
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства        X 
Стороння компанія або сторонній консультант             X   
Перевірки не проводились                                  X 
Інше (запишіть)                                        д/н 
 
 
З ініціативи   якого   органу   ревізійна  комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 
 
 Так Ні 
З власної ініціативи                                    X   
За дорученням загальних зборів                            X 
За дорученням наглядової ради                             X 
За зверненням виконавчого органу                          X 
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів                                     X 



Інше (запишіть)                                        д/н 
 
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом  останнього року   платні   послуги   консультантів   у  
сфері  корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)   Ні 
 
 
Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління 
 
Чи планує  ваше  акціонерне  товариство  залучити  інвестиції  кожним з цих способів протягом наступних 
трьох років? 
 
 Так Ні 
Випуск акцій                                              X 
Випуск депозитарних розписок                              X 
Випуск облігацій                                          X 
Кредити банків                                            X 
Фінансування з державного і місцевих бюджетів             X 
Інше (запишіть)                                        д/н 
 
Чи планує   ваше   акціонерне  товариство  залучити  іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ? 
 
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором       
Так, плануємо розпочати переговори                        
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році      
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років   
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції наступних трьох років                                     
Не визначились                                          X 
 
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом 
наступних трьох років?  (так/ні/не визначились)     Ні 
 
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності  на  акції  у  депозитарній  системі  
України,  протягом останніх трьох років? (так/ні)  Ні 
 
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  
Ні 
 
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів,  правил) корпоративного управління 
вкажіть дату його прийняття:      ;  
яким органом управління прийнятий: д/н 
 
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) 
корпоративного управління? (так/ні)  Ні;  
укажіть, яким чином її оприлюднено: д/н 
 
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,  
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини 
такого відхилення протягом року.  
 д/н 

 



 
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ  

СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2015 01 01 
Підприємство   Приватне акціонерне товариство "Каховський 
агроспецпостач" 

за ЄДРПОУ 00913812 

Територія  Херсонська область за КОАТУУ 6510400000 
Організаційно-правова форма господарювання  Приватне акцiонерне 
товариство 

за КОПФГ 111 

Орган державного управління  НЕ ВИЗНАЧЕНО за КОДУ 230 
Вид економічної діяльності  ОПТОВА ТОРГIВЛЯ ДЕТАЛЯМИ ТА 
ПРИЛАДДЯМ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ  

за КВЕД 45.31  

Середня кількість працівників  14   
Одиниця виміру : тис. грн.   
Адреса 74800 Херсонська область м. Каховка Мелiтопольська, 19 
 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
 

  

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

 
Форма N 1-м  

Код за ДКУД 1801006 
1. Баланс на "31" грудня 2014 р.  

 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного періоду 

На кінець звітного 
періоду 

1 2 3 4 
І. Необоротні активи    
Незавершені капітальні інвестиції 020 -- -- 
Основні засоби:     

залишкова вартість 030 353.9 337.9 
первісна вартість 031 841.0 841.0 
знос 032 ( 487.1 ) ( 503.1 ) 

Довгострокові біологічні активи:    
справедлива (залишкова) вартість 035 -- -- 
первісна вартість 036 -- -- 
накопичена амортизація 037 (    --    ) (    --    ) 
Довгострокові фінансові інвестиції 040 -- -- 
Інші необоротні активи 070 -- -- 
Усього за розділом І 080 353.9 337.9 
II. Оборотні активи    
Виробничі запаси 100 2.6 2.8 
Поточні біологічні активи 110 -- -- 
Готова продукція 130 802.6 887.2 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:     

чиста реалізаційна вартість 160 26.7 20.8 
первісна вартість 161 26.7 20.8 
резерв сумнівних боргів 162 (    --    ) (    --    ) 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 170 0.8 0.8 
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 2.1 4.6 
Поточні фінансові інвестиції 220 -- -- 
Грошові кошти та їх еквіваленти:     

в національній валюті 230 0.5 7.7 
у тому числі в касі 231 0.5 -- 
в іноземній валюті 240 -- -- 

Інші оборотні активи 250 0.7 -- 
Усього за розділом II 260 836.0 923.9 
III. Витрати майбутніх періодів 270 -- -- 
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 -- -- 

Баланс 280 1189.9 1261.8 
 
 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного року 

На кінець звітного 
періоду 

1 2 3 4 
І. Власний капітал    
Статутний капітал 300 98.1 98.1 



Додатковий капітал 320 275.8 275.8 
Резервний капітал 340 12.0 12.0 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 581.2 681.6 
Неоплачений капітал 360 (    --    ) (    --    ) 
Усього за розділом І 380 967.1 1067.5 
II. Забезпечення наступних витрат і цільове 
фінансування 

430 -- -- 

III. Довгострокові зобов'язання 480 -- -- 
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 26.9 -- 
Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов'язаннями 

510 -- -- 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 103.0 93.7 
Поточні зобов'язання за розрахунками:     

з бюджетом 550 11.4 16.8 
зі страхування 570 4.2 5.3 
з оплати праці* 580 10.3 13.1 
 605 -- -- 

Інші поточні зобов'язання 610 67.0 65.4 
Усього за розділом IV 620 222.8 194.3 
V. Доходи майбутніх періодів 630 -- -- 

Баланс 640 1189.9 1261.8 
 

* з рядка 580 графа 4 Прострочені зобов’язання з оплати праці  (665)               -- 
 
Первісна вартість основних засобів становить 841,0 тис. грн., із них земельна 
ділянка вартість якої 159,2 тис. грн., будівлі та споруди - 578,6 тис. грн., 
транспорті засоби - 12,3 тис. грн., інші основні засоби - 63,5 тис. грн. Знос 
основних засобів нараховано в сумі 503,1 тис. грн., залишкова вартість основних 
засобів складає 337,9  тис. грн. У звітному періоді придбання та вибуття основних 
засобів не було. 
Оборотні активи. На балансі Товариства обліковуються оборотні активи загальна 
вартість яких складає 923,9 тис. грн., в т.ч.: виробничі запаси (вартість 
матеріалів, палива, призначених для використання у ході нормального операційного 
циклу) - 2,8 тис.грн.; товари на складах - 887,2 тис. грн.; дебіторська 
заборгованість покупців за реалізовані товари - 20,8 тис. грн., дебіторська 
заборгованість за розрахунками з бюджетом - 0,8 тис. грн., інша поточна 
дебіторська заборгованість - 4,6 тис. грн.; грошові кошти - 7,7 тис. грн. (кошти в 
касі підприємства та на рахунках в банку).  
Станом на 31.12.2014р. дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги за 
чистою реалізаційною вартістю склала 20,8 тис. грн. Резерв сумнівних боргів 
нараховувався по методу застосування абсолютної суми на основі аналізу 
платоспроможності окремих дебіторів (станом на 31.12.2014р. сумнівна 
заборгованість відсутня). 
Складовими власного капіталу є: статутний капітал - 98,1 тис. грн., додатковий 
капітал - 275,8 тис. грн., резервний - 12,0 тис. грн., нерозподілений прибуток - 
681,6 тис. грн. Загальна сума власного капіталу складає 1067,5 тис. грн. За 
звітний рік власний капітал збільшився на 100,4 тис. грн 
Станом на кінець звітного періоду на поточних рахунках у банках обліковувалися 
грошові кошти в національній валюті в сумі 7,3 тис. грн., та в касі підприємства - 
0,4 тис. грн. 
Поточні зобов'язання включають: кредиторську заборгованість за товари, роботи та 
послуги - 93,7 тис. грн., зобов'язання по розрахункам з бюджетом  -16,8 тис. грн., 
зобов'язання по розрахункам зі страхування - 5,3 тис. грн., зобов'язання з оплати 
праці -13,1 тис. грн., інші поточні зобов'язання - 65,4 тис. грн. 
 

Директор ___________ Горішній Євген Iванович 
               (підпис)     
   
Головний бухгалтер     ___________ Селезньова Тамара Олександрiвна 
               (підпис)     

 



Форма N 2-м 
Код за ДКУД 1801007 

 
 2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ  

за  2014  рік 
 

Стаття Код рядка За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 2810.8 2206.6 
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 (    --    ) (    --    ) 
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) (010-020) 

030 2810.8 2206.6 

Інші операційні доходи 040 135.0 131.7 
Інші доходи 050 -- -- 
Разом чисті доходи ( 030 + 040 + 050 ) 070 2945.8 2338.3 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) 080 ( 2038.5 ) ( 1670.6 ) 
Інші операційні витрати 090 ( 804.0 ) ( 724.0 ) 
                у тому числі: 091 -- -- 
 092 (    --    ) (    --    ) 
Інші витрати 100 (    --    ) (    --    ) 
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 2842.5 2394.6 
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)  130 103.3 -56.3 
Податок на прибуток 140 ( 2.9 ) ( 1.5 ) 
Чистий прибуток (збиток) (130 -140) 150 100.4 -57.8 
Забезпечення матеріального заохочення 160 -- -- 
Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості 
поточних біологічних активів 

 
201 -- -- 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості 
поточних біологічних активів 

 
202 -- -- 

 
За результатами дiяльностi за 2014 рiк товариством отримано прибутки в сумi - 
100,4 тис. грн.: прибуток вiд операцiйної діяльності склав 103,3 тис. грн., 
податок на прибуток - 2,9 тис. грн. Основними доходами є доходи від реалізації 
товарів. Обсяг доходів без урахування ПДВ склав 2810,8 тис. грн. У складі інших 
операційних доходів відображені доходи від надання в оренду власної нерухомості в 
сумі 135 тис. грн. Витрати за 2014 рік склали 2842,5  тис. грн., в тому числі 
собівартість реалізованих товарів 2038,5 тис. грн. та інші операційні витрати 804 
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 - 2,9 тис. грн., який розраховано згідно 
податного законодавства. 
 

Директор ___________ Горішній Євген Iванович 
               (підпис)     
   
Головний бухгалтер     ___________ Селезньова Тамара Олександрiвна 
               (підпис)     
 



 
XV. Відомості про аудиторський висновок ( звіт ) 

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

Приватне підприємство Аудиторська фірма "Рада - 
аудит" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової 
картки* платника податків - фізичної особи) 31221244 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 7300, м. Херсон, вул.9 Січня, 21/29 
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до 
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого 
Аудиторською палатою України 

2533 
23.02.2001 

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 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової 
звітності 2014 

Думка аудитора Умовно-позитивна 

 
 


