Титульний аркуш
30.04.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№1
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
(далі - Положення).
Голова правлiння
(посада)

Дунь Людмила Iванiвна
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Сумське пiдприємство
"Агротехсервiс"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 03760941
4. Місцезнаходження: 40020, Сумська обл., Ковпакiвський р-н, м.Суми, проспект Курський, 105
5. Міжміський код, телефон та факс: (0542) 24-50-21, 24-51-10
6. Адреса електронної пошти: agrotehservis@ukrpost.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за
наявності): Рішення наглядової ради емітента від 30.12.2020, №6
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні
послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої
інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262,
Україна, DR/00002/ARM
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

http://03760941.emitents.org/

30.04.2021

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних
підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції щодо емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені
посадовим особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток,
паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань,
фінансового стану і доходів або витрат емітента
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції,
для якої використовуються операції хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітента
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
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12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню
пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість),
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині
включення до біржового реєстру
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім
акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад
0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
26. Інформація про вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами
аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
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31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. 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
38. 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
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
Причини вiдсутностi iнформацiЇ:

X

Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" не
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" не включена до
складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтенту не належать акцiї (частки, паї) в iнших юридичних
особах.
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної
iнформацiї емiтента, оскiльки товариство не користується послугами жодного з рейтингових

агентств.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних
пiдроздiлiв емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не має фiлiалiв
або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.
Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента,
оскiльки Судовi справи за звiтний перiод вiдсутнi.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо
похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань,
фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї
оскiльки емiтент не укладав деривативiв та не вчиненняв правочинiв щодо похiдних цiнних
паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр
пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй " не
включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки змiн не було.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна
кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй"
не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки змiн не було.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв,
пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими
стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу
рiчної iнформацiї оскiльки змiн не було.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї
оскiльки емiтент не випускав облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до
складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної
iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав похiднi цiннi папери.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена
до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав боргових цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного
перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент
не придбавав власнi цiннi папери.
Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй
пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини
об'єкта) житлового будiвництва)" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не
здiйснював емiсiї цiльових облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв
(крiм акцiй) такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не

випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" не
включена до складу рiчної iнформацiї емiтента оскiльки емiтент не виплачував дивiденди або
iншi доходи за цiнними паперами, протягом звiтного та попереднього перiоду.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;"
не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що
класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення
електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не включена до складу
рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як
переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та
води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Cкладова змiсту "Iнформацiя вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є
заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу
II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз
заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту " Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює
забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) " не
включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав боргових цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами
(учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї
оскiльки у емiтента немає Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi
акцiонерами (учасниками).
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є
незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної
iнформацiї оскiльки емiтент не укладав договори та/або правочини, умовою чинностi яких є
незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери,
що виникала протягом звiтного перiоду" - не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки
дана iнформацiя не виникала протягом звiтного перiоду.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена
до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних
паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з
розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не
включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не здiйснював випуск iпотечних
цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром
(сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля
змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного пер" не
включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних
паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або
включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу
рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами
iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної
iнформацiї оскiльки емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на
iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена
до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi
емiтента аудитором (аудиторською фiрмою) аудит фiнансової звiтностi не проводився.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових
платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено
iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної
iнформацiї оскiльки емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" не включена до складу
рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної
iнформацiї оскiльки емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" не включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" не включена до

складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних
паперiв.
Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5
глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент
не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Сумське пiдприємство "Агротехсервiс"
2. Скорочене найменування (за наявності)
ПРАТ "СУМСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВIС"
3. Дата проведення державної реєстрації
11.07.1994
4. Територія (область)
Сумська обл.
5. Статутний капітал (грн)
1545000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
16
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
49.41 - Вантажний автомобiльний транспорт
46.90 - Неспецiалiзована оптова торгiвля
47.11 - Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами
харчування, напоями та тютюновими виробами
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
ПАТ "Райфайзен Банк Аваль" м. Київ, МФО 380805
2) IBAN
UA263808050000000026003540457
3) поточний рахунок
UA263808050000000026003540457
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
, МФО
5) IBAN
6) поточний рахунок
17. Штрафні санкції щодо емітента
№ з/п
1

Номер та дата
рішення, яким
накладено
штрафну санкцію
1,2,3,4-СХ-4-Е,
15.02.2019

Орган, який
наклав штрафну
санкцію

Вид стягнення

НКЦПФР

штраф

Опис:
Штраф за порушення чинного законодавства України.

XI. Опис бізнесу

Інформація про
виконання
Сплачений в сумi 2550
грн.

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Змiн в органiзацiйнiй структурi Товариства в звiтному перiодi не вiдбувалося.
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
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) становить у 2019
роцi - 16 осiб;
середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб),
становить у 2019 роцi - 3 особи;
чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб), у
2019 роцi - 6 осiб;
фонд оплати працi становить у 2019 роцi 919569,50 грн., в т.ч. лiкарнянi 1959 грн., а без
лiкарняних 8999970,50 грн.
Фонд оплати працi у 2018 роцi 638,1 тис. грн. Фонд оплати працi збiльшився за рахунок
збiльшення мiнiмальної заробiтної плати та збiльшення посадових окладiв. Кадрова полiтика не
задокументована.
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
Емiтент не належить до жодних об`єднань пiдприємств.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Товариство не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами та
установами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не
надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Основними засобами визнаються активи, термiн корисного використання яких бiльше одного
року та вартiсть яких перевищує 6000 грн.
Нарахування амортизацiї власних основних засобiв здiйснюється iз застосуванням
прямолiнiйного методу без визначення лiквiдацiйної вартостi.
Дооцiнка власних основних засобiв щорiчно переноситься до складу нерозподiленого прибутку в
розмiрi амортизацiї дооцiненої вартостi таких основних засобiв, а також в момент вибуття
основного засобу, який ранiше дооцiнювався, в сумi залишку дооцiнки такого об'єкту.
У разi прийняття рiшення про продаж основних засобiв, такi об'єкти вiдображаються в складi
необоротних активiв призначених для продажу за найменшою з вартостей, залишковою вартiстю
такого об'єкта або його справедливою вартiстю. Амортизацiя на такi об'єкти не нараховується.

Облiк нематерiальних активiв:
Нематерiальними визнаються активи, якi вiдповiдають критерiям, визначеним в П(С)БО 8
"Нематерiальнi активи".
Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється iз застосування прямолiнiйного
методу протягом строку корисного використання.
У разi, якщо строк корисного використання нематерiальних активiв на пiдставi документiв, що
надають право на їх використання, неможливо встановити, строк корисного використання
приймається комiсiєю вiд 2 до 10 рокiв.
Матерiальнi активи, термiн корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року, а
вартiсть менше 6000 грн., вважати iншими необоротними матерiальними активами. Амортизацiю
МНМА нараховувати в розмiрi 100 % в мiсяцi введення їх в експлуатацiю.
Облiк iнвестицiйної нерухомостi вести за iсторичною собiвартiстю зi зменшенням на суму
нарахованого зносу та витрат.
Iнвестицiйною вважати нерухомiсть, якщо площа будiвлi, що здається в оренду складає бiльше
75 %.
Застосувати виключення, передбаченi п. 8 ПСБО 25 в частинi облiку необоротних активiв
тiльки за первiсною вартiстю без урахування зменшення корисностi та переоцiнки до
справедливої вартостi.
Фiнансовi iнвестицiї вiдображати в облiку за методом участi в капiталi у випадку, якщо
товариством здiйснюється контроль за суб?єктом господарювання. В iнших випадках - за
справедливою вартiстю. У разi неможливостi визначення справедливої вартостi облiк вести за
собiвартiстю такої iнвестицiї.
Одиницею бухгалтерського облiку запасiв вважати кожне їхнє найменування.
У разi вибуття запасiв застосовувати метод їх оцiнки - ФIФО.
Величину резерву сумнiвних боргiв розраховувати iз застосуванням абсолютної суми
сумнiвностi. За методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi величина
резерву визначається на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв.
Створювати резерв забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам пiдприємства та виконання
гарантiйних зобов'язань. Величину забезпечення на виплату вiдпусток визначати як добуток
фактично нарахованої працiвникам заробiтної плати й норми резервування, обчисленої як
вiдношення рiчної планової суми на оплату вiдпусток до загального рiчного планового фонду
оплати працi.
Облiк доходiв та витрат ведеться у вiдповiдностi до вiдповiдних П(С)БО.
Установити перелiк i склад статей калькулювання виробничої собiвартостi продукцiї (робiт,
послуг), що додаються.
Затвердити перелiк i склад змiнних та постiйних загальновиробничих витрат, що додаються.
Прийняти як базу розподiлу змiнних i постiйних розподiлених загальновиробничих витрат прямi
матерiальнi витрати, що включаються до виробничої собiвартостi продукцiї (робiт, послуг).
Резервування коштiв на додаткове пенсiйне забезпечення, реструктуризацiю, виконання
зобов'язань за обтяженими контрактами тощо не провадити.
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), середньо реалізаційні 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
Основними видами дiяльностi товариства, є здача власного майна в оренду, рiзними
контрагентами, що становить основну суму доходу вiд господарської дiяльностi.
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
Товариство не здiйснювало значного придбання основних засобiв протягом останнiх 5 рокiв.
Збiльшення вартостi основних засобiв в основному вiдбувалося за рахунок проведення
модернiзацiї нерухомостi з метою її пристосування для надання в оренду та/або продажу.
Пiдприємство здiйснили продаж нежитлових примiщень:
1.
Нежитлове примiщення Мехмийки площею 452,4 м2 сума договору 376 000 грн. - 2015 р.
2.
Частина примiщення СТОА, площею 798,2 м2, сума договору 959400 грн. - 2017 р.
3.
Частина примiщення СТОА, площею 90,6 м2 сума договору 338223 грн.- 2016 р.
4.
Частина примiщення СТОА, площею 102,3 м2 сума договору 243414 грн.- 2015 р..
5.
Частина нежитлового примiщення столової площею 69,5 м2 сума договору 420000 грн. 2018 р.
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента
щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання
активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні
питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
Товариство користується власними основними засобами первiсною вартiстю 12003,7 тис. грн.
та нарахованим зносом 4460,9 тис. грн або 37 %
Зменшення залишкової вартостi основних засобiв в звiтному перiодi в порiвняннi з даними за
попереднiй рiк вiдбулося за рахунок амортизацiї.
Загальна залишкова вартiсть основних засобiв становить 7542,8 тис. грн., в т. ч. залишкова
вартiсть основних засобiв виробничого характеру 7540,3 тис. грн., невиробничого характеру - 2,5
тис. грн.
Основнi засоби за групами на кiнець звiтного перiоду складають:
- будiвлi та споруди первiсною вартiстю 11392,2 тис. грн., нарахованим зносом 3890,5 тис. грн.,
залишковою вартiстю - 7501,7 тис. грн.;
- машини та обладнання первiсною вартiстю 384,4 тис. грн., нарахованим зносом 354,7 тис. грн.,
залишковою вартiстю - 25,7 тис. грн.,
-транспортнi засоби первiсною вартiстю 139,4 тис. грн., нарахованим зносом 130,9 тис. грн.,
залишковою вартiстю - 8,5 тис. грн.;
- iншi основнi засоби (iнструменти, прилади та iнвентар, тощо) первiсною вартiстю 46,9 тис. грн.,
нарахованим зносом 46,5 тис. грн., залишковою вартiстю - 0,4 тис. грн.;
- основнi засоби невиробничого характеру (об`єкти соцiальної iнфраструктури) первiсною
вартiстю 985,8 тис. грн., нарахованим зносом 983,3 тис. грн., залишковою вартiстю 2,5 тис. грн.

В складi будiвель i споруд рахується iнвестицiйна нерухомiсть, первiсна вартiсть - 4925,7 тис.
грн., знос - 1444,7 тис. грн., рiвень зносу 29%, залишкова вартiсть становить 3481,0 тис. грн.
Спосiб утримання активiв задовiльний.
Середнi строки корисного використання кожного активу є такими:
Будинки та споруди 3-92 рокiв
Машини та обладнання
2-43 роки
Транспортнi засоби 7-27 рокiв
Iнструменти, прилади та iнвентар 7-34 рокiв
Об'єкти соцiальної iнфраструктури
44-47 рокiв
Iншi
2-20 рокiв
Активи знаходяться за адресою пiдприємства. Частина автотранспортного парку Товариства
зберiгається пiд вiдкритим небом, що призводить до впливу природних факторiв на їх стан.
Значний ступiнь зношеностi автотранспортного парку призводить до збiльшення викидiв. Планiв
щодо капiтального будiвництва, реконструкцiї або удосконалення основних засобiв Товариство
не має. Обмежень на використання майна немає, пiд арештом, в податковiй та банкiвськiй заставi
не перебувають.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Дiяльнiсть товариства залежить вiд цiноутворення на послуги монополiстiв постачальникiв тепло
та енергоресурсу, введення системи попереднiх оплат такими монополiстами на перiод бiльше
одного мiсяця та наданих преференцiй державою для реєстрацiї податкових накладних таким
монополiстам. Також є значна залежнiсть вiд вартостi послуг оренди нерухомого майна на
територiї розмiщення майна товариства. Проблеми Товариства, якi впливають на дiяльнiсть
Товариства, пов'язанi iз тим, що деякi законодавчi акти потребують отримання дозвiльних
документiв, на проведення реконструкцiї i ремонтних робiт, i не прозора процедура на отримання
дозвiльних документiв.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Товариство здiйснює свою дiяльнiсть на умовах самофiнансування. Крiм цього користується
поворотними та безповоротними фiнансовими допомогами, якi надаються на покриття
тимчасового дефiциту фiнансових ресурсiв. Робочого капiталу достатньо. Фахiвцi компанiї не
проводили аналiзу лiквiдностi та пошуку шляхiв її покращення.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду
(загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Укладених, але не виконаних договорiв немає. Товариство укладає договори оренди майна як
правило на рiк, результатом виконання яких є щомiсячне надання послуг з оренди та забезпечення
комунальними послугами.
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)
Товариство планує продовжувати здiйснення дiяльностi iз надання в оренду власного нерухомого
майна та обслуговування житлових будинкiв, що знаходяться в управлiннi Товариства.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Дослiдження та розробки в звiтному перiодi не проводились.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній
формі
Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 6905,5 тис.грн. Вимоги
частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi.

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
Наглядова рада

Структура

Персональний склад

Голова наглядової ради
Член наглядової ради
Член наглядової ради

Голова Наглядової ради: Оксененко
Євген Iванович,
член Наглядової ради: Гончаренко
Едуард Леонiдович,
член Наглядової ради: Клєпцова
Наталiя Iванiвна.
Голова правлiння:
Дунь Людмила
Iванiвна,
член правлiння: Титор Руслан
Миколайович,
член правлiння: Печенежська Наталiя
Костянтинiвна.
На загальних зборах за запрошенням
особи, яка скликає збори, також можуть
бути присутнi представник
незалежного аудитора (аудиторської
фiрми) Товариства та посадовi особи
Товариства незалежно вiд володiння
ними акцiями цього Товариства,
представник органу, який вiдповiдно до
статуту представляє права та iнтереси
трудового колективу.
Перелiк акцiонерiв, якi мають право на
участь у загальних зборах, складається
згiдно чинного законодавства.
Голова ревiзiйної комiсiї: Черкасов
Микола Єгорович
член ревiзiйної комiсiї: Белiба Людмила
Єгорiвна
член ревiзiйної комiсiї: Василенко
Антонiна Петрiвна

Правлiння

Голова правлiння
Член правлiння
Член правлiння

Загальнi збори
акцiонерiв

Загальнi збори акцiонерiв - є вищим
органом Товариства.
У загальних зборах Товариства можуть
брати участь особи, включенi до
перелiку акцiонерiв, якi мають право на
таку участь, або їх представники.

Ревiзiйна комiсiя

Голова ревiзiйної комiсiї
член ревiзiйної комiсiї
член ревiзiйної комiсiї

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
№ з/п

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік
народ
ження

1

2

3

4

5

6

Голова правлiння

Дунь Людмила Iванiвна

1967

Вища

37

1

2

Освіта

Стаж
роботи
(років)

Найменування
підприємства,
ідентифікаційний код
юридичної особи та посада,
яку займав
7
ПАТ "Сумське пiдприємство
"Агротехсервiс", 03760941,
Голова правлiння Приватного
акцiонерного товариства
"Сумське пiдприємство
"Агротехсервiс"

Дата набуття
повноважень
та термін, на
який обрано
(призначено)
8
20.04.2016, 5
рокiв

Опис:
Рiшенням Наглядової ради (протокол № 4/1 вiд 20.04.2016) призначено членом правлiння. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства
(протокол № 19 вiд 20.04.2016) було обрано головою правлiння.
Голова правлiння виконує обов`язки та має повноваження визначенi Статутом Товариства та посадовою iнструкцiєю: - визначає, формулює,
планує, здiйснює i координує всi види дiяльностi пiдприємства; - визначає напрямки розвитку пiдприємства у формуваннi фiнанансової, цiнової,
кредитно-банкiвської дiяльностi; - органiзовує роботу i ефективну взаємодiю виробничих одиниць, цехiв та iнших структурних пiдроздiлiв
пiдприємства, направляє їх дiяльнiсть на досягнення високих темпiв розвитку i удосконалення виробництва продукцiї; -вживає заходiв щодо
забезпечення пiдприємства квалiфiкованими кадрами, найкращого використання досвiду та знань працiвникiв, створення безпечних i сприятливих
умов працi, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища; - забезпечує сполучення економiчних i адмiнiстративних
методiв керiвництва, матерiальних i моральних стимулiв пiдвищення ефективностi виробництва, а також пiдсилення вiдповiдальностi кожного
працiвника за довiрену йому справу; - забезпечує дотримання законностi, активне використання правових засобiв удосконалення управлiння,
змiцнення договiрної дисциплiни i облiку, господарського розрахунку. Розмiр виплаченої винагороди за 2019 р. 74,2 тис. грн. Посадова особа
непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи 37 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв:
Голова правлiння ПрАТ "Сумське пiдприємство "Агротехсервiс", директор по комерцiї ПП "Iмiдж". Станом на 31.12.2019 р. працює директором
по комерцiї ПП "Iмiдж", яке знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Одеська, 15, код 22595755.
ПАТ "Сумське пiдприємство
"Агротехсервiс", 03760941,
юрисконсульт, член
20.04.2016, 5
Член правлiння
Титор Руслан Миколайович
1977
Вища
27
правлiння Приватного
рокiв
акцiонерного товариства
"Сумське пiдприємство
"Агротехсервiс"
Опис:
Рiшенням Наглядової ради (протокол № 4/1 вiд 20.04.2016) призначено членом правлiння.
Права та обов'язки члена правлiння визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положення про Правлiння. Член
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правлiння має право: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; в межах
визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; вимагати проведення засiдання
правлiння та вносити питання до порядку денного засiдання. Член правлiння зобов'язаний дiяти в iнтересах Товариства та не перевищувати своїх
повноважень; виконувати рiшення загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради Товариства; своєчасно надавати наглядовiй радi, ревiзiйнiй
комiсiї, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. В Товариствi
працює юристконсультом, виконує обов`язки у вiдповiдностi до посадової iнструкцiї: - розробляє або бере участь у розробленнi документiв
правового характеру; - здiйснює методичне керiвництво правовою роботою на пiдприємствi, надає правову допомогу структурним пiдроздiлам i
громадським органiзацiям, бере участь у пiдготовцi обгрунтованих вiдповiдей у разi вiдхилення претензiй. - бере участь у розробленнi i виконаннi
заходiв для змiцнення господарського розрахунку, договiрної, фiнансової i трудової дисциплiни, забезпечує зберiгання власностi, боротьби з
розтратами i розкраданнями; - вiдповiдно до заданого порядку оформляє матерiали щодо притягнення працiвникiв до дисциплiнарної та
матерiальної вiдповiдальностi. - бере участь в роботi з укладення господарських договорiв, пiдготовки висновкiв про їх юридичну обгрунтованiсть,
у розробленнi умов колективних договорiв, а також у розглядi питань про дебiторську i кредиторську заборгованiсть. - дає довiдки i консультацiї
працiвникам пiдприємства про сучасне чинне законодавство, а також висновки з органiзацiйно-правових та iнших юридичних питань, надає
допомогу в оформленнi документiв i актiв майново-правового характеру. Розмiр виплаченої винагороди в 2019 р. 51,8 тис. грн. . Посадова особа
непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи 27 рокiв. Протягом останнiх п`яти рокiв обiймав посади:
член правлiння, юрисконсульт ПрАТ "Сумське пiдприємство "Агротехсервiс". Станом на 31.12.2019 р. працює на посадi юрисконсульт ПрАТ
"Сумське пiдприємство "Агротехсервiс".
ПАТ "Сумське пiдприємство
"Агротехсервiс", 03760941,
головний бухгалтер, член
Печенежська Наталiя
27.04.2016, 5
Член правлiння
1967
Неповна вища
37
правлiння Приватного
Костянтинiвна
рокiв
акцiонерного товариства
"Сумське пiдприємство
"Агротехсервiс"
Опис:
Рiшенням Наглядової ради (протокол № 4/1 вiд 20.04.2016) призначено членом правлiння.
Права та обов'язки члена правлiння визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положення про Правлiння. Член
правлiння має право: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; в межах
визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; вимагати проведення засiдання
правлiння та вносити питання до порядку денного засiдання. Член правлiння зобов'язаний дiяти в iнтересах Товариства та не перевищувати своїх
повноважень; виконувати рiшення загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради Товариства; своєчасно надавати наглядовiй радi, ревiзiйнiй
комiсiї, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
В Товариствi працює головним бухгалтером. Посадова особа має повноваження та виконує обов`язки у вiдповiдностi до посадової iнструкцi: здiйснювати органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi товариства, контроль за економiчним використанням
матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв i збереженням власностi пiдприємства; - органiзувати облiк грошових коштiв, товарно-матерiальних
цiнностей i основних засобiв, що надходять, своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов`язаних з їх рухом, облiк
витрат виробництва i обiгу, виконання кошторису витрат, реалiзацiї продукцiї, результатiв фiнансово-господарських операцiй; - забезпечувати
рацiональну органiзацiю облiку i звiтностi на пiдприємствi i в його пiдроздiлах.
Розмiр виплаченої винагороди зз 2019 р. 53,8 тис. грн. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний
стаж роботи 37 рокiв. Протягом останнiх п`яти рокiв обiймала посади: головний бухгалтер ДП "Машино-технологiчна станцiя"; член правлiння ,

головний бухгалтер ПАТ "Сумське пiдприємство "Агротехсервiс. Станом на 31.12.2019 р. посад на iнших пiдприємствах не обiймає.
ПАТ "Сумське пiдприємство
"Агротехсервiс", ПП "Iмiдж",
22.04.2019,
Голова Наглядової ради
Оксененко Євген Iванович
1968
Вища
35
03760941, Голова Наглядової
три роки
ради, заступник директора
Опис:
Обраний членом наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Сумське пiдприємство "Агротехсервiс" рiшенням Чергових загальних
зборiв акцiонерiв, (протокол № 23 вiд 22.04.2019 року). Обраний головою наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Сумське
пiдприємство "Агротехсервiс" рiшенням засiдання наглядової ради (ПРОТОКОЛ № 5/1 вiд 27.04.2019 року.
4
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Посадова особа має повноваження та виконує обов`язки у вiдповiдностi до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства: визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства, ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного бюджету; - затвердження внутрiшнiх
положень Товариства за винятком положення про Наглядову раду; - встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг
акцiонерiв; - визначення засад iнформацiйної полiтики Товариства; - проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi
до її оприлюднення; - пiдписання трудового контракту з Головою правлiння; - забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та
зовнiшнього контролю; - затвердження зовнiшнього аудитора та умов договору; -призначення i звiльнення внутрiшнiх аудиторiв; -призначення та
звiльнення голiв та секретарiв Загальних зборiв; - визначення умов оплати працi працiвникiв фiлiй, представництв; -визначати умови трудових
угод.
Винагороду за виконання посадових обов`язкiв не отримує. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж
роботи 35 роки. Є акцiонером. Протягом останнiх п`яти рокiв обiймав посади: заступник директора, директор ПП "Iмiдж", Голова Наглядової ради
ПАТ "Сумське пiдприємство "Агротехсервiс". Працює директором ПП "Iмiдж", яке знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Одеська, 15, код
22595755.
ПАТ "Сумське пiдприємство
22.04.2019,
Член Наглядової ради Гончаров Едуард Леонiдович 1968
Вища
33
"Агротехсервiс", 03760941,
три роки
член Наглядової ради
Опис:
Обраний членом наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Сумське пiдприємство "Агротехсервiс" рiшенням Чергових загальних
зборiв акцiонерiв, (протокол № 23 вiд 22.04.2019 року).
Посадова особа емiтента має повноваження та виконує обов`язки передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства: визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства, ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного бюджету; - затвердження внутрiшнiх
положень Товариства за винятком положення про Наглядову раду; - встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг
акцiонерiв; - визначення засад iнформацiйної полiтики Товариства; - проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi
до її оприлюднення; - забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю; - затвердження зовнiшнього
аудитора та умов договору; -призначення i звiльнення внутрiшнiх аудиторiв; -призначення та звiльнення голiв та секретарiв Загальних зборiв; визначення умов оплати працi працiвникiв фiлiй, представництв; -визначати умови трудових угод. Є акцiонером
Винагороду за виконання посадових обов`язкiв не отримує. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж
роботи - 33 роки. Протягом останнiх п`яти рокiв обiймав посади: член Наглядової ради ПАТ "Сумське пiдприємство "Агротехсервiс". Станом на
31.12.2019 р. iнших посад не обiймає, тимчасово не працює.
Член Наглядової ради
Клепцова Наталiя Iванiвна
1962
Вища
42
АТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД
22.04.2019,

"НАСОСЕНЕРГОМАШ",
05785448, провiдний
економiст

7

8

три роки

Опис:
Обраний членом наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Сумське пiдприємство "Агротехсервiс" рiшенням Чергових загальних
зборiв акцiонерiв, (протокол № 23 вiд 22.04.2019 року).
Посадова особа емiтента має повноваження та виконує обов`язки передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства: визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства, ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного бюджету; - затвердження внутрiшнiх
положень Товариства за винятком положення про Наглядову раду; - встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг
акцiонерiв; - визначення засад iнформацiйної полiтики Товариства; - проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi
до її оприлюднення; - забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю; - затвердження зовнiшнього
аудитора та умов договору; -призначення i звiльнення внутрiшнiх аудиторiв; -призначення та звiльнення голiв та секретарiв Загальних зборiв; визначення умов оплати працi працiвникiв фiлiй, представництв; -визначати умови трудових угод. Винагороду за виконання посадових обов`язкiв
не отримує. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи 42 роки. Посадова особа є представником
акцiонера емiтента - Оксененко Євгена Iвановича. Протягом п`яти останнiх рокiв обiймала посади: провiдний економiст у АТ "СУМСЬКИЙ
ЗАВОД "НАСОСЕНЕРГОМАШ", член Наглядової ради ПРАТ "СУМСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВIС". Станом на 31.12.2019 р.
працює економiстом в АТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД "НАСОСЕНЕРГОМАШ", адреса: 40011 м. Суми, вул. Привокзальна, 1.
ПАТ "Сумське пiдприємство
"Агротехсервiс", 03760941,
iнженер-механiк; Голова
Голова Ревiзiйної
22.04.2019,
Черкасов Микола Єгорович
1949
Вища
51
Ревiзiйної комiсiї Приватного
комiсiї
три роки
акцiонерного товариства
"Сумське пiдприємство
"Агротехсервiс"
Опис:
Обраний членом Ревiзiйної комiсiї Приватного акцiонерного товариства "Сумське пiдприємство "Агротехсервiс" рiшенням Чергових загальних
зборiв акцiонерiв, (протокол № 23 вiд 22.04.2019 року).
Посадова особа виконує обов`язки у вiдповiдностi до Положення про Ревiзiйну комiсiю: - контролює та перевiряє фiнансово-господарську
дiяльнiсть правлiння Товариства, дотримання ним вимог Статуту та внутрiшнiх нормативних актiв; - проводить перевiрку щорiчного звiту про
фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, який надається правлiнням Товариства, а також каси та майна; - здiйснює ревiзiю бухгалтерських
документiв; - готує висновки по рiчних звiтах та балансах; - мають право вимагати надання всiх документiв, необхiдних для проведення перевiрок i
розслiдувань, вимагати пояснень посадових осiб;
Винагороду за виконання посадових обов`язкiв не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж
роботи 51 рокiв. Протягом останнiх п`яти рокiв обiймав посади: Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Сумське пiдприємство "Агротехсервiс" 40020,
Сумська обл., мiсто Суми, Ковпакiвський район, ПРОСПЕКТ КУРСЬКИЙ, будинок 105, iнженер-механiк. Винагороду за виконання посадових
обов`язкiв не отримує. Станом на 31.12.2019 р. посад на iнших пiдприємствах не обiймає.
ПАТ "Сумське пiдприємство
22.04.2019, 3
Член ревiзiйної комiсiї
Белiба Людмила Єгорiвна
1949
Неповна вища
50
"Агротехсервiс", 03760941,
роки
iнженер з технiки безпеки;

член Ревiзiйної комiсiї
Приватного акцiонерного
товариства "Сумське
пiдприємство
"Агротехсервiс"

9

Опис:
Обрана членом Ревiзiйної комiсiї Приватного акцiонерного товариства "Сумське пiдприємство "Агротехсервiс" рiшенням Чергових загальних
зборiв акцiонерiв, (протокол № 23 вiд 22.04.2019 року).
Посадова особа виконує обов`язки у вiдповiдностi до Положення про Ревiзiйну комiсiю: - контролює та перевiряє фiнансово-господарську
дiяльнiсть правлiння Товариства, дотримання ним вимог Статуту та внутрiшнiх нормативних актiв; - проводить перевiрку щорiчного звiту про
фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, який надається правлiнням Товариства, а також каси та майна; - здiйснює ревiзiю бухгалтерських
документiв; - готує висновки по рiчних звiтах та балансах; - має право вимагати надання всiх документiв, необхiдних для проведення перевiрок i
розслiдувань; - може вимагати пояснень посадових осiб; - брати участь у засiданнях правлiння з правом дорадчого голосу. Винагороду за
виконання посадових обов`язкiв не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 50 рокiв.
Протягом останнiх п`яти рокiв обiймав посади: iнженер з охорони працi i технiки безпеки, член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Сумське пiдприємство
"Агротехсервiс". Працювала iнженером з охорони працi i технiки безпеки у ПАТ "Сумське пiдприємство "Агротехсервiс" 40020, Сумська обл.,
мiсто Суми, Ковпакiвський район, ПРОСПЕКТ КУРСЬКИЙ, будинок 105. Винагороду за виконання посадових обов`язкiв не отримує. Станом на
31.12.2019 р. посад на iнших пiдприємствах не обiймає.
ПАТ "Сумське пiдприємство
"Агротехсервiс", 03760941,
адмiнiстратор, секретарВасиленко Антонiна
друкарка, член Ревiзiйної
22.04.2019, 3
Член ревiзiйної комiсiї
1959
Неповна вища
42
Петрiвна
комiсiї Приватного
роки
акцiонерного товариства
"Сумське пiдприємство
"Агротехсервiс"
Опис:
Обрана членом Ревiзiйної комiсiї Приватного акцiонерного товариства "Сумське пiдприємство "Агротехсервiс" рiшенням Чергових загальних
зборiв акцiонерiв, (протокол № 23 вiд 22.04.2019 року).
Посадова особа виконує обов`язки у вiдповiдностi до Положення про Ревiзiйну комiсiю: - контролює та перевiряє фiнансово-господарську
дiяльнiсть правлiння Товариства, дотримання ним вимог Статуту та внутрiшнiх нормативних актiв; - проводить перевiрку щорiчного звiту про
фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, який надається правлiнням Товариства, а також каси та майна; - здiйснює ревiзiю бухгалтерських
документiв; - готує висновки по рiчних звiтах та балансах; - має право вимагати надання всiх документiв, необхiдних для проведення перевiрок i
розслiдувань; - вимагати пояснень посадових осiб; - брати участь у засiданнях правлiння з правом дорадчого голосу. Рiшенням рiчних загальних
зборiв акцiонерiв Товариства вiд 20.04.2016 року, протокол №19, обрано членом ревiзiйної комiсiї з 20.04.2016 року, термiном на 3 роки.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 42 рiк.
Протягом останнiх п`яти рокiв обiймала посади: член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Сумське пiдприємство "Агротехсервiс"; адмiнiстратор. Працює
адмiнiстратором у ПрАТ "Сумське пiдприємство "Агротехсервiс" 40020, Сумська обл., мiсто Суми, Ковпакiвський район, ПРОСПЕКТ
КУРСЬКИЙ, будинок 105. Винагороду за виконання посадових обов`язкiв не отримує. Станом на 31.12.2019 р. посад на iнших пiдприємствах не
обiймає.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
1
Голова правлiння
Член правлiння
Член правлiння
Голова Наглядової ради
Член Наглядової ради
Член Наглядової ради
Голова Ревiзiйної комiсiї
Член ревiзiйної комiсiї
Член ревiзiйної комiсiї

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
2
Дунь Людмила Iванiвна
Титор Руслан Миколайович
Печенежська Наталiя Костянтинiвна
Оксененко Євген Iванович
Гончаров Едуард Леонiдович
Клепцова Наталiя Iванiвна
Черкасов Микола Єгорович
Белiба Людмила Єгорiвна
Василенко Антонiна Петрiвна

Кількість
акцій
(шт.)
3
7 764 981
100
0
7 744 581
7 744 581
0
10 600
0
0

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
4
25,129388
0,000324
0
25,063369
25,063369
0
0,034304
0
0

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані іменні

5
7 764 981
100
0
7 744 581
7 744 581
0
10 600
0
0

6
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути
виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
Винагорода або компенсацiя у разi припинення повноважень члена Наглядової ради статутними
документами ПРАТ "СУМСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВIС", Положенням про
Наглядову раду та цивiльно-правовим договором з членом Наглядової ради та iншими
внутрiшнiми документами Товариства не передбаченi.
Винагорода або компенсацiя у разi звiльнення Голови та членiв правлiння, статутними
документами ПРАТ "СУМСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВIС" та iншими внутрiшнiми
документами Товариства не передбаченi i здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства
України.
Винагорода або компенсацiя у разi припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї
Товариства статутними документами ПРАТ "СУМСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВIС",
Положенням про ревiзiйну комiсiю та iншими внутрiшнiми документами Товариства не
передбаченi.
Винагорода або компенсацiя у разi звiльнення посадових осiб, статутними документами та
внутрiшнiми документами не передбаченi i здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства
України.

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій
(часток, паїв)
Ідентифікаційн
ий код
Найменування юридичної
юридичної
особи засновника та/або
особи
учасника
засновника
та/або учасника
Держава Україна (в особi
РЕГIОНАЛЬНЕ
ВIДДIЛЕННЯ ФОНДУ
ДЕРЖАВНОГО МАЙНА
УКРАЇНИ ПО
ПОЛТАВСЬКIЙ ТА
СУМСЬКIЙ ОБЛАСТЯХ)

42769539

Місцезнаходження

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

36014, Україна, Полтавська обл.,
Шевченкiвський р-н, мiсто
Полтава, НЕБЕСНОЇ СОТНI,
будинок 1/23

0

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Усього

0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Товариство буде продовжувати дiяльнiсть з надання в оренду власної нерухомостi та
обслуговування житлових примiщень (квартир) в багатоквартирних житлових будинках,
балансоутримувачем яких є Товариство.
2. Інформація про розвиток емітента
ПрАТ "Сумське пiдприємство "Агротехсервiс" створено на базi Сумського РТС у лютому 1958
року пiд назвою Сумське районне об'єднання "Сiльгосптехнiка", яке пiсля створення системи
Агрохiму прийняло назву "Агротехсервiс", в подальшому було перейменовано в Сумське районне
виробниче пiдприємство по матерiально-технiчному та iнженерному забезпеченню
агропромислового комплексу "Агротехсервiс".
Вiдповiдно до наказу регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Сумськiй
областi вiд 31 липня 1995 року №676 створено ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СУМСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВIС" шляхом перетворення Сумського районного
виробничого пiдприємства по матерiально-технiчному та iнженерному забезпеченню
агропромислового комплексу "Агротехсервiс", вiдповiдно до Постанови Кабiнету Мiнiстрiв
України вiд 07.12.1992 року №686 "Порядок перетворення в процесi приватизацiї державних
пiдприємств у вiдкритi акцiонернi товариства" та Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд
17.05.1993 року №51-93 "Про особливостi приватизацiї майна в агропромисловому комплексi".
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СУМСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВIС" (протокол № 13 вiд 27.02.2010 року) змiнено
його найменування з ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМСЬКЕ
ПIДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВIС" на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СУМСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВIС", у зв'язку з приведенням його дiяльностi у

вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "СУМСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВIС" (протокол № 20 вiд
31.10.2016 року) змiнено його тип та найменування з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "СУМСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВIС" на ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВIС" та
затверджено дану нову редакцiю Статуту Товариства.
В процесi розвитку Товариства вiдбулася змiна напрямку дiяльностi. Поступово вiд послуг
перевезення вантажiв по територiї України, послуг по ремонту тракторiв, двигунiв, вузлiв та
агрегатiв до тракторiв та сiльськогосподарських машин Товариство перейшло до надання в
оренду власних примiщень, що складає за 2019 рiк бiльше 55 % вiд усiєї суми доходiв Товариства.
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану
і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Товариство не укладало деривативiв та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв.
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та
управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Проте при здiйсненнi
внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи,
як:
1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис);
2) бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат);
3) аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв,
перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне
опитування персоналу, пiдтвердження i простежування).
Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння
пiдприємством.
Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Наражання на
фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства
Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають
грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються
наступним фiнансовим ризикам: ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на
активи/зобов'язання.
Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки i цiнового ризику; ризик втрати
лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатностi (дефiциту)
обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи
за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою погашення зобов'язань;
кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов'язань
контрагентами (дебiторами).
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
Всi фiнансовi iнструменти схильнi до ринкового ризику - ризику того, що майбутнi ринковi умови
можуть знецiнити iнструмент.
Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового iнструмента буде змiнюватися внаслiдок
змiн ринкових цiн. Цi змiни можуть бути викликанi факторами, характерними для окремого
iнструменту або факторами, якi впливають на всi iнструменти ринку.

Процентних фiнансових зобов'язань немає. Пiдприємство не пiддається ризику коливання
процентних ставок, оскiльки не має кредитiв.
Ризик втрати лiквiдностi Товариство перiодично проводить монiторинг показникiв лiквiдностi та
вживає заходiв, для запобiгання зниження встановлених показникiв лiквiдностi. Товариство має
доступ до фiнансування у достатньому обсязi.
Пiдприємство здiйснює контроль лiквiдностi, шляхом планування поточної лiквiдностi.
Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими
фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.
Кредитний ризик. Пiдприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того,
що контрагент - дебiтор не буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої
зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управлiння кредитним ризиком
здiйснюється, в основному, за допомогою аналiзу здатностi контрагента сплатити заборгованiсть.
Пiдприємство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами.
Кредитний ризик стосується дебiторської заборгованостi. Дебiторська заборгованiсть регулярно
перевiряється на iснування ознак знецiнення, створюються резерви пiд знецiнення за
необхiдностi. Крiм зазначених вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi
зовнiшнi ризики, як: - нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства; - непередбаченi дiї
державних органiв; - нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i
iн.) полiтики; - непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку; непередбаченi дiї конкурентiв. Служби з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками не
створено. Менеджмент приймає рiшення з мiнiмазацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та
досвiд, та застосовуючи наявнi ресурси."
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Окремий документ щодо власного кодексу корпоративного управлiння Товариством не
розроблявся. Практика корпоративного управлiння побудована на вимогах Статуту Товариства.
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Вiдстунiй.
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
Емiтент не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством
вимоги. Товариство застосовує практику корпоративного управлiння, що визначена чинним
законодавством України, та не порушує загальноприйнятi норми та принципи корпоративного
управлiння.
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини
таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Емiтент не вiдхиляється вiд положень кодексу корпоративного управлiння у зв'язку iз вiдсутнiстю
кодексу.
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні
X

позачергові
22.04.2019
84,29

Порядок денний загальних зборiв:
1.Про обрання лiчильної комiсiї чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2. Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi
за 2018 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
3. Звiт наглядової ради Товариства за 2018 рiк та прийняття рiшення за наслiдками
його розгляду.
4. Звiт ревiзiйної комiсiї Товариства за 2018 рiк та прийняття рiшення за наслiдками
його розгляду.
5. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 рiк.
6. Про розподiл прибутку (збиткiв) Товариства за 2018 рiк.
7. Про припинення повноважень голови та членiв наглядової ради Товариства.
8. Про обрання членiв наглядової ради Товариства.
9. Затвердження цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами
наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, а також обрання особи, що
уповноважується на пiдписання вищезазначених договорiв з членами наглядової
ради Товариства.
10. Про припинення повноважень голови та членiв ревiзiйної комiсiї Товариства.
11. Про обрання членiв ревiзiйної комiсiї Товариства.
12. Затвердження цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами
ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди, а також обрання особи, що
уповноважується на пiдписання вищезазначених договорiв з членами ревiзiйної
комiсiї Товариства.
13. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року
з дати прийняття цього рiшення.
14. Схвалення значного правочину (договору), що був укладений Товариством у
2018 роцi.
Прийнятi рiшення:
По першому питанню:
Обрати лiчильну комiсiю на чергових загальних
зборах акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Cумське пiдприємство
"Агротехсервiс" у складi 3 (трьох) осiб, а саме: Бутову Людмилу Миколаївну головою лiчильної комiсiї, а Бiзюкову Свiтлану Миколаївну та Бистру Анжелу
Iванiвну - членами лiчильної комiсiї. По другому питанню: Затвердити звiт
правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМСЬКЕ
ПIДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВIС" про результати фiнансово-господарської
дiяльностi за 2018 рiк. По третьому питанню: Затвердити звiт наглядової ради
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО
"АГРОТЕХСЕРВIС" за 2018 рiк. По четвертому питанню: Затвердити звiт
ревiзiйної комiсiї ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМСЬКЕ
ПIДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВIС" за 2018 рiк. Затвердити висновки
ревiзiйної комiсiї ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМСЬКЕ
ПIДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВIС" за 2018 рiк. По п'ятому питанню:
Затвердити рiчний звiт ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СУМСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВIС" за 2018 рiк По шостому
питанню: Затвердити розподiл прибутку (збитку) Товариства за 2018 рiк.
Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "СУМСЬКЕ
ПIДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВIС" за результатами фiнансово-господарської
дiяльностi в 2018 роцi прибуток у розмiрi 24104 гривень, направити на розвиток
Товариства. Дивiденди не нараховувати та не виплачувати. По сьомому питанню:
Припинити
повноваження
голови
наглядової
ради
ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"СУМСЬКЕ
ПIДПРИЄМСТВО

"АГРОТЕХСЕРВIС": Оксененко Євгенiя Iвановича та членiв наглядової ради
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО
"АГРОТЕХСЕРВIС": Гончарова Едуарда Леонiдовича, Клепцової Наталiї Iванiвни,
з 22.04.2019 року. По восьмому питанню: обрати членами наглядової ради
Товариства: Оксененка Євгена Iвановича, Гончарова Едуарда Леонiдовича,
Клепцову Наталiю Iванiвну, на строк передбачений статутом Товариства, а саме:
на три роки. По дев'ятому питанню: Затвердити цивiльно-правовi договори з
членами наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СУМСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВIС". Встановити, що зазначенi
цивiльно-правовi договори є безоплатними. Уповноважити голову рiчних
загальних зборiв акцiонерiв Товариства - Титор Руслана Миколайовича пiдписати
з обраними членами наглядової ради затвердженi цивiльно-правовi договори. По
десятому питанню: Припинити повноваження голови ревiзiйної комiсiї
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО
"АГРОТЕХСЕРВIС": Черкасова Миколи Єгоровича та членiв ревiзiйної комiсiї
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО
"АГРОТЕХСЕРВIС": Василенко Антонiни Петрiвни, Белiби Людмили Єгорiвни, з
22.04.2019 року. По одинадцятому питанню: обрати членами ревiзiйної комiсiї
Товариства: Черкасова Миколу Єгоровича, Василенко Антонiну Петрiвну, Белiбу
Людмилу Єгорiвну, на строк передбачений статутом Товариства, а саме: 3 роки. По
дванадцятому питанню: Затвердити цивiльно-правовi договори з членами
ревiзiйної комiсiї ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМСЬКЕ
ПIДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВIС". Встановити, що зазначенi цивiльноправовi договори є безоплатними. Уповноважити голову рiчних загальних зборiв
акцiонерiв Товариства - Титор Руслана Миколайовича пiдписати з обраними
членами ревiзiйної комiсiї затвердженi цивiльно-правовi договори. По
тринадцятому питанню: Попередньо надати згоду на вчинення ПРИВАТНИМ
АКЦIОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ
"СУМСЬКЕ
ПIДПРИЄМСТВО
"АГРОТЕХСЕРВIС" значних правочинiв, вартiстю бiльше нiж 25 вiдсоткiв
вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, якi
можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш 1 (одного) року з дати
прийняття цього рiшення граничною сукупною вартiстю 6200000 (шiсть мiльйонiв
двiстi тисяч) гривень 00 копiйок, предметом (характером) яких є: - купiвля-продаж
не житлових примiщень. Надати наглядовiй радi Товариства повноваження без
отримання додаткового рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства приймати
рiшення про укладення значних правочинiв, вартiстю бiльше нiж 25 вiдсоткiв
вартостi активiв Товариства за даними його останньої рiчної фiнансової звiтностi,
гранична сукупна вартiсть яких не повинна перевищувати 6200000 (шiсть
мiльйонiв двiстi тисяч) гривень 00 копiйок, з усiма можливими змiнами та
доповненнями, якi будуть укладатись Товариством протягом не бiльше одного
року з дати прийняття цього рiшення, погоджувати умови таких правочинiв та
надавати згоду (погодження) головi правлiння Товариства або особi, що виконує
його обов'язки на їх укладання. Уповноважити голову правлiння Товариства або
особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих
рiчних загальних зборiв акцiонерiв здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчинення
вiд iменi Товариства значних правочинiв, рiшення про попереднє надання згоди на
вчинення яких надано цими загальними зборами акцiонерiв, виключно на пiдставi
погоджених з наглядовою радою Товариства рiшень про їх укладення. По
чотирнадцятому питанню: Не схвалювати вчинений Товариством в 2018 роцi
правочин, а саме: договiр купiвлi-продажу нежитлового примiщення вiд 22.02.2018
року, що був укладений з Фiзичною особою Гузенко Наталiєю Василiвною,
загальною вартiстю 420 000 гривень 00 копiйок.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів

останнього разу у звітному році?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
збори
Акціонери
Депозитарна установа
Інше (зазначити)
в/д

Ні

X
X
X

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками
X
акцій
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу у звітному році?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше (зазначити)
в/д
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше (зазначити)
в/д

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Так
Ні
X
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Наглядова рада
Виконавчий орган

Ні
X
X

Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно
є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій
товариства
Інше (зазначити)
У разі скликання, але непроведення річних
(чергових) загальних зборів зазначається
причина їх непроведення

в/д

У разі скликання, але непроведення
позачергових загальних зборів
зазначається причина їх непроведення

в/д

X
нi
в/д

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)
Залежний член
наглядової ради
Оксененко Євген Iванович
X
Функціональні обов'язки Повноваження члена наглядової ради Товариства дiйснi з
моменту його обрання загальними зборами акцiонерiв
члена наглядової ради
Товариства. У разi замiни члена наглядової ради - представника
акцiонера Товариства повноваження вiдкликаного члена
наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради
набуває повноважень з моменту отримання Товариством
письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв),
представником якого є вiдповiдний член наглядової ради
Товариства. Повiдомлення про замiну члена наглядової ради представника акцiонера Товариства повинно мiстити iнформацiю
про нового члена наглядової ради, який призначається на замiну
вiдкликаного (прiзвище, iм'я, по батьковi (найменування)
акцiонера (акцiонерiв), розмiр пакета акцiй, що йому належить
або їм сукупно належить).
Обрання членiв наглядової ради Товариства здiйснюється
виключно в порядку голосування у вiдповiдностi до вимог
встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства". При
обраннi членiв наглядової ради Товариства голосування
проводиться щодо всiх кандидатiв одночасно. Обраними
вважаються тi кандидати, якi набрали найбiльшу кiлькiсть
голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Члени
наглядової ради Товариства вважаються обраними, а наглядова
рада Товариства вважається сформованою виключно за умови
обрання повного кiлькiсного складу наглядової ради Товариства
шляхом голосування простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що
зареєструвалися для участi в загальних зборах акцiонерiв
Товариства.
Голова наглядової ради Товариства обирається членами
наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд
Персональний склад наглядової ради

Незалежний член
наглядової ради

кiлькiсного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в
будь-який час переобрати голову наглядової ради.
Повноваження члена наглядової ради Товариства можуть бути
достроково припиненi за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв.
Рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради
Товариства приймається загальними зборами акцiонерiв простою
бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
загальних зборах акцiонерiв Товариства. Положення цього
пункту Статуту не застосовується до права акцiонера
(акцiонерiв), представник якого (яких) обраний до складу
наглядової ради, замiнити такого представника - члена
наглядової ради Товариства. Член наглядової ради Товариства,
обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв, може
бути замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будьякий час.
Без рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства
повноваження члена наглядової ради Товариства припиняються:
1)
за його бажанням за умови письмового повiдомлення про
це Товариства за два тижнi;
2)
в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена
наглядової ради за станом здоров'я;
3)
в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду,
яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть
виконання обов'язкiв члена наглядової ради;
4)
в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено
дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим;
5)
у разi отримання Товариством письмового повiдомлення
про замiну члена наглядової ради Товариства, який є
представником акцiонера Товариства.
У разi якщо член наглядової ради Товариства, протягом строку
своїх повноважень перестає вiдповiдати вимогам, визначеним
чинним законодавством України, вiн повинен скласти свої
повноваження достроково шляхом подання вiдповiдного
письмового повiдомлення адресованого наглядовiй радi та
правлiнню Товариства, протягом 1 робочого дня пiсля такої подiї.
Гончаров Едуард Леонiдович
X
Функціональні обов'язки Повноваження члена наглядової ради Товариства дiйснi з
моменту його обрання загальними зборами акцiонерiв
члена наглядової ради
Товариства. У разi замiни члена наглядової ради - представника
акцiонера Товариства повноваження вiдкликаного члена
наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради
набуває повноважень з моменту отримання Товариством
письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв),
представником якого є вiдповiдний член наглядової ради
Товариства. Повiдомлення про замiну члена наглядової ради представника акцiонера Товариства повинно мiстити iнформацiю
про нового члена наглядової ради, який призначається на замiну
вiдкликаного (прiзвище, iм'я, по батьковi (найменування)
акцiонера (акцiонерiв), розмiр пакета акцiй, що йому належить
або їм сукупно належить).

Обрання членiв наглядової ради Товариства здiйснюється
виключно в порядку голосування у вiдповiдностi до вимог
встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства". При
обраннi членiв наглядової ради Товариства голосування
проводиться щодо всiх кандидатiв одночасно. Обраними
вважаються тi кандидати, якi набрали найбiльшу кiлькiсть
голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Члени
наглядової ради Товариства вважаються обраними, а наглядова
рада Товариства вважається сформованою виключно за умови
обрання повного кiлькiсного складу наглядової ради Товариства
шляхом голосування простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що
зареєструвалися для участi в загальних зборах акцiонерiв
Товариства.
Голова наглядової ради Товариства обирається членами
наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд
кiлькiсного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в
будь-який час переобрати голову наглядової ради.
Повноваження члена наглядової ради Товариства можуть бути
достроково припиненi за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв.
Рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради
Товариства приймається загальними зборами акцiонерiв простою
бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
загальних зборах акцiонерiв Товариства. Положення цього
пункту Статуту не застосовується до права акцiонера
(акцiонерiв), представник якого (яких) обраний до складу
наглядової ради, замiнити такого представника - члена
наглядової ради Товариства. Член наглядової ради Товариства,
обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв, може
бути замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будьякий час.
Без рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства
повноваження члена наглядової ради Товариства припиняються:
1)
за його бажанням за умови письмового повiдомлення про
це Товариства за два тижнi;
2)
в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена
наглядової ради за станом здоров'я;
3)
в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду,
яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть
виконання обов'язкiв члена наглядової ради;
4)
в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено
дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим;
5)
у разi отримання Товариством письмового повiдомлення
про замiну члена наглядової ради Товариства, який є
представником акцiонера Товариства.
У разi якщо член наглядової ради Товариства, протягом строку
своїх повноважень перестає вiдповiдати вимогам, визначеним
чинним законодавством України, вiн повинен скласти свої
повноваження достроково шляхом подання вiдповiдного
письмового повiдомлення адресованого наглядовiй радi та
правлiнню Товариства, протягом 1 робочого дня пiсля такої подiї.

Клепцова Наталiя Iванiвна
X
Функціональні обов'язки Повноваження члена наглядової ради Товариства дiйснi з
моменту його обрання загальними зборами акцiонерiв
члена наглядової ради
Товариства. У разi замiни члена наглядової ради - представника
акцiонера Товариства повноваження вiдкликаного члена
наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради
набуває повноважень з моменту отримання Товариством
письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв),
представником якого є вiдповiдний член наглядової ради
Товариства. Повiдомлення про замiну члена наглядової ради представника акцiонера Товариства повинно мiстити iнформацiю
про нового члена наглядової ради, який призначається на замiну
вiдкликаного (прiзвище, iм'я, по батьковi (найменування)
акцiонера (акцiонерiв), розмiр пакета акцiй, що йому належить
або їм сукупно належить).
Обрання членiв наглядової ради Товариства здiйснюється
виключно в порядку голосування у вiдповiдностi до вимог
встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства". При
обраннi членiв наглядової ради Товариства голосування
проводиться щодо всiх кандидатiв одночасно. Обраними
вважаються тi кандидати, якi набрали найбiльшу кiлькiсть
голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Члени
наглядової ради Товариства вважаються обраними, а наглядова
рада Товариства вважається сформованою виключно за умови
обрання повного кiлькiсного складу наглядової ради Товариства
шляхом голосування простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що
зареєструвалися для участi в загальних зборах акцiонерiв
Товариства.
Голова наглядової ради Товариства обирається членами
наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд
кiлькiсного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в
будь-який час переобрати голову наглядової ради.
Повноваження члена наглядової ради Товариства можуть бути
достроково припиненi за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв.
Рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради
Товариства приймається загальними зборами акцiонерiв простою
бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
загальних зборах акцiонерiв Товариства. Положення цього
пункту Статуту не застосовується до права акцiонера
(акцiонерiв), представник якого (яких) обраний до складу
наглядової ради, замiнити такого представника - члена
наглядової ради Товариства. Член наглядової ради Товариства,
обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв, може
бути замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будьякий час.
Без рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства
повноваження члена наглядової ради Товариства припиняються:
1)
за його бажанням за умови письмового повiдомлення про
це Товариства за два тижнi;
2)
в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена
наглядової ради за станом здоров'я;

3)
в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду,
яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть
виконання обов'язкiв члена наглядової ради;
4)
в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено
дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим;
5)
у разi отримання Товариством письмового повiдомлення
про замiну члена наглядової ради Товариства, який є
представником акцiонера Товариства.
У разi якщо член наглядової ради Товариства, протягом строку
своїх повноважень перестає вiдповiдати вимогам, визначеним
чинним законодавством України, вiн повинен скласти свої
повноваження достроково шляхом подання вiдповiдного
письмового повiдомлення адресованого наглядовiй радi та
правлiнню Товариства, протягом 1 робочого дня пiсля такої подiї.
Чи проведені засідання
наглядової ради,
загальний опис
прийнятих на них
рішень; процедури, що
застосовуються при
прийнятті наглядовою
радою рішень;
визначення, як
діяльність наглядової
ради зумовила зміни у
фінансово-господарській
діяльності товариства

Дата № протоколу Опис прийнятих рiшень
17.01.2019
1
Надати згоду головi правлiння ПрАТ
"Сумське пiдприємство "Агротехсервiс" Дунь Л.I., укласти iз
Фiзичною особою Дудка Олександром Миколайовичем,
реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв
2668019013, адреса реєстрацiї: м. Суми, вулиця Ковпака, буд. 75,
кв. 21, Обмiнного пункту лiтера "Л-I", загальною площею 764,8
м2, що складає 723/1000 частки вiд усiєї будiвлi Обмiнного
пункту лiтера "Л-I", та становить 23/1000 вiд усiх будiвель, за
адресою проспект Курський, 105, м. Суми, та знаходиться на
балансi пiдприємства, i станом на 01.01.2019 року балансова
вартiсть якої становить 322 935 (триста двадцять двi тисячi
дев'ятсот тридцять п'ять) грн. 54 коп. без ПДВ, i реалiзувати за
цiною 649 800 (шiстсот сорок дев'ять тисяч вiсiмсот) грн.
07.02.2019
2
Прийнято рiшення про скликання чергових
загальних зборiв акцiонерiв Товариства на 20.04.2019.
Затверджено проект порядку денного чергових загальних зборiв
акцiонерiв Товариства.
Затверджено проекти рiшень з питань, що включенi до проекту
порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв
Товариства.
Затверджено повiдомлення про проведення чергових загальних
зборiв акцiонерiв Товариства.
Визначено дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути
повiдомленi про проведення чергових загальних зборiв
Товариства.
Визначено дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право
на участь у чергових загальних зборах Товариства.
Призначено реєстрацiйну комiсiю для реєстрацiї акцiонерiв (їх
представникiв), якi прибудуть для участi у чергових загальних
зборах акцiонерiв Товариства.
Призначено тимчасову лiчильну комiсiю чергових загальних
зборiв акцiонерiв Товариства.
Затверджено форму бюлетеня для голосування на чергових
загальних зборах акцiонерiв Товариства.

Затверджено форму бюлетеня для кумулятивного голосування на
чергових загальних зборах акцiонерiв Товариства.
Призначено Голову та секретаря позачергових загальних зборiв
акцiонерiв Товариства.
25.03.2019
3/1
Надано згоду головi правлiння Товариства
Дунь Людмилi Iванiвнi на укладення договору про надання
аудиторських послуг iз Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Еккаунт", та доручити
головi правлiння Товариства Дунь Людмилi Iванiвнi укласти
договiр про надання аудиторських послуг iз Товариством з
обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Еккаунт"
27.03.2019
3
Надано згоду головi правлiння ПрАТ
"Сумське пiдприємство "Агротехсервiс" Дунь Л.I., укласти
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"КРАСКО IНВЕСТ", код ЄДРПОУ 41681286, мiсцезнаходження:
м. Київ, пр. Маяковського, буд. 15, нежитлове примiщення СТОА
лiтера "Г-II", загальною площею 142,0 м2, що складає 56/1000
частки вiд усiєї будiвлi СТОА лiтера "Г-II", та становить 25/1000
вiд усiх будiвель, за адресою проспект Курський, 105, м. Суми, та
знаходиться на балансi пiдприємства, i станом на 01.03.2019 року
балансова вартiсть якої становить 102 078 (сто двi тисячi
сiмдесят вiсiм) грн. 12 коп. без ПДВ, i реалiзувати за цiною 896
400 (вiсiмсот дев'яносто шiсть тисяч чотириста) грн. з ПДВ.
06.04.2019
4
Затверджено порядок денний чергових
загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Затверджено текст бюлетенiв для голосування на чергових
загальних зборах акцiонерiв Товариства, якi скликаються на "22"
квiтня 2019 року.
Затверджено текст бюлетенiв для кумулятивного голосування на
чергових загальних зборах акцiонерiв Товариства, якi
скликаються на "22" квiтня 2019 року.
15.04.2019
5
Затверджено Звiт правлiння Товариства про
результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2018 рiк та
прийняття рiшення за наслiдками його розгляду, даним рiшення
наглядової ради Товариства.
07.07.2019
6
Затверджено напрямки дiяльностi
Товариства у другому кварталi 2019 року, та визнати роботу
правлiння Товариства за другий квартал 2019 року задовiльною, i
затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства у третьому
кварталi 2019 року
01.09.2019
7
Доручили головi правлiння Товариства Дунь
Л.I. провести роботи по капiтальному та поточному ремонту
дорожнього покриття окремих частин територiї пiдприємства та
провести роботи по благоустрою примiщення СТОА.
03.09.2019
8
Надано згоду головi правлiння ПрАТ
"Сумське пiдприємство "Агротехсервiс" Дунь Л.I., укласти iз
Фiзичною особою Дудка Олександром Миколайовичем,
реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв
2668019013, адреса реєстрацiї: м. Суми, вулиця Ковпака, буд. 75,
кв. 21, Договiр про подiл нерухомого спiльного майна, на два
окремих об'єкта, якi розташованi за адресою: проспект Курський,

105, Суми, мiж ПрАТ "Сумське пiдприємство "Агротехсервiс".
10.12.2019
9
Надано згоду головi правлiння ПрАТ
"Сумське пiдприємство "Агротехсервiс" Дунь Л.I., укласти
договiр про припинення спiльної часткової власностi на об'єкти
нерухомостi - виробничої бази, за адресою: проспект Курський,
105, м. Суми, що перебуває у спiльнiй частковiй власностi
шляхом видiлення в окремi об'єкти, а саме 52/1000 частини
фiзичнiй особi Дудка Олександру Миколайовичу,
iдентифiкацiйний код 2668019013.
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити)

Ні

Персональний склад
комітетів

X
X
X
в/д

в/д
Чи проведені засідання
комітетів наглядової
ради, загальний опис
прийнятих на них
рішень
У разі проведення оцінки в/д
роботи комітетів
зазначається інформація
щодо їх компетентності
та ефективності
Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Оцiнка роботи наглядової ради не проводилася.
Оцінка роботи
наглядової ради
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 (зазначити)
X
в/д
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк
або не було обрано нового члена
Інше (зазначити)
в/д

X
X
X
X

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)
в/д

Ні
X
X
X

X

Склад виконавчого органу
Персональний склад
виконавчого органу
Виконавчий орган Правлiння. Склад
правлiння: Голова
правлiння Дунь Людмила
Iванiвна, член правлiння,
юрисконсульт Титор
Руслан Миколайович,
член правлiння, головний
бухгалтер Печенежська
Наталiя Костянтинiвна

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Голова правлiння:
1)
представляти iнтереси Товариства у вiдносинах з усiма
юридичними та фiзичними особами, державними, судовими,
громадськими, господарськими та iншими органами та
органiзацiями, незалежно вiд форми власностi та
пiдпорядкування, органами нотарiату України, перед
державними контролюючими органами з правом пiдпису
документiв за наслiдками перевiрок, надавати довiдки та iншу
iнформацiю стосовно дiяльностi Товариства;
2)
користуватися правом першого пiдпису на фiнансових,
банкiвських платiжних та iнших документах;
3)
здiйснювати прийняття на роботу та звiльнення з роботи
працiвникiв Товариства;
4)
вiд iменi Товариства укладати трудовi договори, угоди з
працiвниками Товариства;
5)
застосовувати засоби заохочення та стягнення до
працiвникiв Товариства;
6)
вiдкривати поточнi та iншi рахунки у фiнансових
установах;
7)
приймати рiшення про вiдрядження працiвникiв
Товариства, в тому числi закордоннi;
8)
розпоряджатися коштами та майном Товариства, в межах
визначених цим Статутом, рiшеннями загальних зборiв
акцiонерiв та наглядової ради Товариства;
9)
пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд
iменi Товариства, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято

уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї
вiдповiдно до Статуту Товариства;
10)
в межах своєї компетенцiї здiйснювати iншi функцiї, якi
необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства.
Голова та члени правлiння товариства:
До компетенцiї правлiння Товариства, серед iншого, належить:
1)
виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв Товариства
та/або наглядової ради Товариства;
2)
прийняття рiшення про вiдкриття рахункiв у банкiвських
установах;
3)
прийняття рiшення про вчинення правочину, якщо
ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є його предметом,
становить менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
4)
затвердження штатного розкладу Товариства та внесення
змiн до нього;
5)
затвердження планiв дiяльностi вiдповiдних структурних
пiдроздiлiв Товариства та звiтiв про їх виконання;
6)
визначення умов оплати працi працiвникiв Товариства;
7)
затвердження правил, положень та iнших внутрiшнiх
документiв Товариства;
8)
визначення складу i обсягу iнформацiї (вiдомостей), що
складає комерцiйну таємницю Товариства та органiзацiю її
захисту;
9)
здiйснення iнших функцiй, згiдно з чинним
законодавством та внутрiшнiми документами Товариства.
Головний бухгалтер.
Головний бухгалтер є членом правлiння Товариства. Окрiм
повноважень, якi вiдносяться до компетенцiї правлiння, у
вiдповiдностi до Статуту, має наступнi повноваження,
передбаченi посадовою iнструкцiєю:
1)
Забезпечує ведення бухгалтерського облiку,
дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених
Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в Українi, з урахуванням особливостей дiяльностi
пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних;
2)
Органiзовує роботу бухгалтерської служби, контроль за
вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх
господарських операцiй.
3)
Вимагає вiд пiдроздiлiв, служб та працiвникiв
забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та
подання до облiку первинних документiв.
4)
Вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання
несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у
первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та
збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi
протягом встановленого термiну.
5)
Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського
облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та

подання в установленi строки користувачам.
6)
Здiйснює заходи для надання повної, правдивої та
неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати
дiяльностi та рух коштiв пiдприємства.
7)
Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв
перiодичної звiтностi, яка передбачає пiдпис головного
бухгалтера, до органiв вищого пiвня у вiдповiдностi з
нормативними актами, затвердженими формами та iнструкцiями.
8)
За погодженням з головою правлiння забезпечує
перерахування податкiв та зборiв, передбачених законодавством,
проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до
договiрних зобов'язань.
9)
Здiйснює контроль за веденням касових операцiй,
рацiональним та ефективним використанням матерiальних,
трудових та фiнансових ресурсiв.
10)
Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на
пiдприємствi, оформленнi матерiалiв, пов'язаних з нестачею та
вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв
пiдприємства.
11)
Органiзовує роботу з пiдготовки пропозицiй для голови
правлiння щодо: визначення облiкової полiтики пiдприємства,
внесення змiн до обраної облiкової полiтики, вибору форми
бухгалтерського облiку з урахуванням дiяльностi пiдприємства та
технологiй оброблення облiкових даних; розроблення системи i
форм внутрiшнього (управлiнського) облiку та правил
документообiгу, додаткової системи рахункiв i регiстрiв
аналiтичного облiку, звiтностi i контрою господарських операцiй;
визначення прав працiвникiв на пiдписання первинних та
зведених облiкових документiв; вибору оптимальної структури
бухгалтерської служби та чисельностi її працiвникiв, пiдвищення
професiйного рiвня бухгалтерiв, забезпечення їх довiдковими
матерiалами; полiпшення системи iнформацiйного забезпечення
управлiння та шляхiв проходження обробленої iнформацiї до
виконавцiв; впровадження автоматизованої системи оброблення
даних бухгалтерського облiку з урахуванням особливостей
дiяльностi пiдприємства чи удосконалення дiючої; забезпечення
збереження майна, рацiонального та ефективного використання
матерiальних та трудових ресурсiв, залучення кредитiв та їх
погашення.
12)
Керує працiвниками бухгалтерського облiку пiдприємства
та розподiляє мiж ними посадовi завдання та обов'язки.
Чи проведені засідання
виконавчого органу:
загальний опис
прийнятих на них
рішень; інформація про
результати роботи
виконавчого органу;
визначення, як

Дата № протоколу Опис прийнятих рiшень
29.01.2019
236
Витрати, якi пов'язанi з проведенням
полiпшення об'єкту пiдприємства будiвлi автогаража в сiчнi
мiсяцi 2019р. вiднести на збiльшення первiсної вартостi основних
засобiв -автогаража.
Затвердити мiнiмальнi гарантованi розмiри годинної тарифної
ставки та коефiцiєнта спiввiдношень для водiїв автотранспортних
засобiв вантажопiдйомнiстю вiд 7 до 10 тон по Товариству для

діяльність виконавчого
органу зумовила зміни у
фінансово-господарській
діяльності товариства

введення в дiю з 01 сiчня 2019р.
28.02.2019
237
Провести черговi загальнi збори акцiонерiв
22 квiтня 2019 року о 10-й годинi за адресою м. Суми, проспект
Курський, 105 в примiщенi актового залу
Призначено загальнi збори акцiонерiв на 22 квiтня 2019 року о
10-й годинi за адресою м. Суми, проспект Курський, 105 в
примiщенi актового залу автогаража, погоджено порядок денний
та створено органiзацiйний комiтет для вирiшення поточних
питань в процесi пiдготовки до загальних зборiв.
Витрати, понесенi у лютому мiсяцi 2019 року з пiдтримання
примiщення автогаража в експлуатацiйно-придатному до
використання станi вiднести до витрат даного перiоду.
Затверджено баланс та фiнансову звiтнiсть за рiк, що закiнчився
31 грудня 2018.
28.03.2019
238
Витрати, якi пов'язанi з проведенням
полiпшення об'єкту пiдприємства, а саме, будiвлi СТО в березнi
2019 року, вiднести на збiльшення первiсної вартостi основних
засобiв - СТО.
Витрати, що понесенi на ремонт будiвлi СТО у березнi мiсяцi
2019 року, якi пов'язанi з пiдтриманням об'єкту i експлуатацiйнопридатному станi до використання примiщення i не несуть
збiльшення майбутнiх економiчних вигод, вiднести до витрат
даного звiтного перiоду. Затвердити штатний розклад
Приватного акцiонерного товариства "Сумське пiдприємство
"Агротехсервiс" на 2019 рiк з чисельнiстю 18,5 одиниць та
мiсячним фондом заробiтної плати 74 057 гривень 50 копiйок для
введення в дiю з 01 квiтня 2019 року.
29.04.2019
239
Витрати з пiдтримання примiщень в
експлуатацiйному придатному санi до використання, якi понесенi
в квiтнi 2019 року на ремонт даху будiвлi складу ТМЦ та ремонт
пiдлоги СТО, вiднести до витрат звiтного перiоду.
31.05.2019
240
Витрати з пiдтримання примiщень в
експлуатацiйному придатному станi до використання, якi
понесенi в травнi 2019 року, на ремонт автомобiля КАМАЗ
551012, ремонт спеццеху та ремонт сходiв будiвлi автогаража
вiднести до витрат звiтного перiоду.
27.06.2019
241
Витрати, що понесенi на ремонт покрiвлi
даху будiвлi спеццехц в червнi 2019 року, якi пов'язанi з
пiдтриманням об'єкту в експлуатацiйно-придатному станi до
викоистання i не несуть збiльшення майбутнiх економiчних
вигод, вiднести до витрат даного звiтного перiоду. Затвердити
штатний розклад на 2019 рiк Приватного акцiонерного
товариства "Сумське пiдприємство "Агротехсервiс" для введення
в дiю з 01 липня 2019 року.
30.07.2019
242
Витрати з пiдтримання примiщень в
експлуатацiйному придатному станi до використання, якi
понесенi у липнi 2019 року на проведення ремонтних робiт
примiщення будiвлi спеццеху вiднести до витрат даного звiтного
перiоду.
30.08.2019
243
Витрати понесенi в серпнi 2019 року на
облаштування майданчика з тротуарної плитки площею 910,8

квадратних метрiв бiля будiвлi спеццеху вiднести на збiльшення
вартостi основних засобiв - модернiзацiю. Провести комплекс
робiт по пiдготовцi до опалювального сезону. Затвердити план
заходiв щодо пiдготовки системи опалювання по пiдприємству та
житловому комплексу до опалювального сезону. Вiдповiдальним
по проведенню невiдкладних робiт по пiдготовцi до
опалювального сезону покласти на Петрусенко П.М.
20.09.2019
244
Витрати, що понесенi на ремонт покрiвлi
даху будiвлi обмiнного пункту та автогаража у вереснi 2019 року,
якi пов'язанi з пiдтриманням об'єкту в експлуатацiйнопридатному станi до використання примiщення i не несуть
збiльшення майбутнiх економiчних вигод, вiднести до витрат
даного звiтного перiоду.
Затвердити штатний розклад на 2019 рiк Приватного
акцiонерного товариства "Сумське пiдприємство "Агротехсервiс"
з чисельнiстю та мiсячним окладом 75130,00 гривень для
введення в дiю з 01 жовтня 2019 року.
29.10.2019
245
Витрати, понесенi в жовтнi 2019 року на
облаштування майданчика з тротуарної плитки площею 189,2
квадратних метрiв бiля будiвлi СТО вiднести на збiльшення
вартостi основних засобiв -модернiзацiю. Витрати, понесенi на
частковий ремонт покрiвлi, ремонт вiкон будiвлi МЖФ у жовтнi
мiсяцi 2019 року вiднести до витрат даного перiоду.
29.11.2019
246
Витрати, понесенi на частковий ремонт
покрiвлi та ремонт фасадної частини будiвлi обмiнного пункту у
листопадi 2019 року вiднести до витрат даного звiтного перiоду.
27.12.2019
247
Службi охорони посилити пильнiсть та
вiдповiдальнiсть пiдчас чергування, особливо в перiод
святкування Нового року та Рiздва Христового з 31.12.2019 по
08.01.2020 року. Не допускати на територiї пiдприємства
пересування стороннiх осiб, розпивання спиртних напоїв,
користування вiдкритим вогнем, застосування пiротехнiки.
Всiм працiвникам пiдприємства дотримуватись правил технiки
безпеки, протипожежних, санiтарних та iнших правил.
Iнженеру з охорони працi Бистрiй А.I. провести з працiвниками
додатковий iнструктаж протипожежної безпеки та пiдготувати
заходи з протипожежної безпеки на час святкування Новорiчних
свят.
Витрати понесенi в груднi 2019 року, якi пов'язанi з
пiдтриманням об'єктiв в експлуатацiйному станi вiднести до
витрат звiтного перiоду.
Оцінка роботи
виконавчого органу

Оцiнка роботи правлiння не проводилася.

Примітки
Наглядова рада є органом Товариства, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах
компетенцiї, визначеної Статутом Товариства та законодавством України, контролює та регулює
дiяльнiсть правлiння Товариства.
Кiлькiсть членiв наглядової ради Товариства разом з головою наглядової ради становить 3

особи, якi обираються строком на 3 роки. Членом наглядової ради Товариства може бути лише
фiзична особа. Обрання членiв наглядової ради Товариства здiйснюється за рiшенням загальних
зборiв акцiонерiв Товариства прийнятого простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього
питання акцiй, крiм випадкiв, встановлених законодавством України. Особи обранi членами
наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. Член наглядової ради не
може бути одночасно членом правлiння та/або членом ревiзiйної комiсiї Товариства.
Порядок роботи членiв наглядової ради Товариства та виплати їм винагороди визначається
чинним законодавством України, Статутом, Положенням про наглядову раду Товариства, а
також цивiльно-правовим чи трудовим договором, що укладається з членом наглядової ради
Товариства. Такий договiр вiд iменi Товариства пiдписується головою правлiння чи iншою
уповноваженою загальними зборами акцiонерiв особою на умовах, затверджених рiшенням
загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi
повноваження iншiй особi. Члени наглядової ради мають право на оплату своєї дiяльностi за
рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на загальнi збори акцiонерiв за
затвердженим зборами кошторисом.
До складу наглядової ради Товариства обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi
iнтереси та/або незалежнi директори.
Повноваження члена наглядової ради Товариства можуть бути достроково припиненi за
рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Рiшення про припинення повноважень членiв наглядової
ради Товариства приймається загальними зборами акцiонерiв простою бiльшiстю голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв Товариства. Положення
цього пункту Статуту не застосовується до права акцiонера (акцiонерiв), представник якого
(яких) обраний до складу наглядової ради, замiнити такого представника - члена наглядової
ради Товариства. Член наглядової ради Товариства, обраний як представник акцiонера або групи
акцiонерiв, може бути замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час.
Правлiння є виконавчим органом Товариства, яке здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю
Товариства.
До компетенцiї правлiння Товариства належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з
керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної
компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради Товариства. Правлiння Товариства
здiйснює всi повноваження по управлiнню Товариством, якi делегованi йому загальними
зборами акцiонерiв Товариства, наглядовою радою Товариства та/або не вiднесенi Статутом
Товариства до виключної компетенцiї зазначених органiв Товариства.
Правлiння Товариства пiдзвiтне загальним зборам акцiонерiв i наглядовiй радi Товариства,
органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених цим
Статутом i чинним законодавством України.
Права та обов'язки членiв правлiння Товариства визначаються законодавством України,
Статутом та/або положенням про правлiння Товариства, а також трудовим договором, що
укладається з кожним членом правлiння. Членом правлiння Товариства може бути будь-яка
фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом наглядової ради чи ревiзiйної
комiсiї Товариства.
Вiд iменi Товариства трудовий договiр пiдписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена
на таке пiдписання наглядовою радою.
Кiлькiсть членiв правлiння Товариства разом з головою правлiння становить 3 особи, якi
обираються строком на 5 рокiв. Особи, обранi до складу правлiння, можуть переобиратися
необмежену кiлькiсть разiв.
Правлiння Товариства складається з голови правлiння, та членiв правлiння.
Рiшення про обрання (призначення) та припинення повноважень (звiльнення) голови правлiння

приймається загальними зборами акцiонерiв Товариства.
Рiшення про обрання (призначення) та припинення повноважень (звiльнення) членiв правлiння
приймається наглядовою радою Товариства.
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
У Товариствi створено ревiзiйну комiсiю в кiлькостi 3 осiб.
Внутрiшнiй та зовнiшнiй контроль в Товариствi здiйснюється згiдно до Статуту в наступний
спосiб:
Ревiзiйна комiсiя є органом, що проводить перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства. Ревiзiйна комiсiя Товариства обирається загальними зборами акцiонерiв
Товариства. Кiлькiсть членiв ревiзiйної комiсiї Товариства разом з головою ревiзiйної комiсiї
становить 3 особи, якi обираються строком на 3 роки. Члени ревiзiйної комiсiї обираються
виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну
дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв Товариства. Голова ревiзiйної комiсiї
Товариства обирається членами ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд
кiлькiсного складу ревiзiйної комiсiї Товариства. Ревiзiйна комiсiя має право в будь-який час
переобрати голову ревiзiйної комiсiї Товариства. Особи обранi до складу ревiзiйної комiсiї
Товариства можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв.
Члени Ревiзiйної комiсiї мають право:
своєчасно отримувати достовiрну iнформацiю та документацiю, необхiдну для належного
виконання покладених на неї завдань, протягом 5 робочих днiв вiд дати подання письмової
вимоги про надання такої iнформацiї;
пiд час перевiрок отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та
працiвникiв Товариства щодо питань, пов'язаних з перевiркою ревiзiйною комiсiєю;
оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти та матерiальнi цiнностi, та
перевiряти їх фактичну наявнiсть;
iнiцiювати проведення засiдання наглядової ради та правлiння Товариства у разi
виникнення суттєвої загрози iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених
працiвниками Товариства;
бути присутнiми на загальних зборах акцiонерiв Товариства та брати участь в
обговореннi питань порядку денного;
брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях наглядової ради та правлiння
Товариства;
вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та
недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства;
залучати до ревiзiй та перевiрок зовнiшнiх та внутрiшнiх експертiв i аудиторiв;
вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
вимагати скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв.
Члени ревiзiйної комiсiї зобов'язанi:
контролювати дотримання Товариством чинного законодавства України та Статуту
Товариства, в межах наданих повноважень;
проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства;
своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок;
доповiдати загальним зборам та наглядовiй радi Товариства про результати проведених
перевiрок та виявленi недолiки, порушення та зловживання;
здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень;
розглядати звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готувати вiдповiднi пропозицiї
загальним зборам акцiонерiв Товариства;

раз на рiк виносити на розгляд загальних зборiв акцiонерiв Товариства звiт та висновок
про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової
звiтностi Товариства за пiдсумками попереднього (звiтного) року;
повiдомляти у письмовiй формi Товариство про дострокове припинення своїх
повноважень;
дотримуватися всiх встановлених в Товариствi правил, пов'язаних з режими обiгу
конфiденцiйної iнформацiї;
не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням
функцiї члена Ревiзiйної комiсiї Товариства, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а
також використовувати її у своїх iнтересах або iнтересах третiх осiб.
Ревiзiйна комiсiя Товариства несе вiдповiдальнiсть вiдповiдно до чинного законодавства
України за достовiрнiсть, повноту та об'єктивнiсть викладених у її висновках вiдомостей, а
також за невиконання чи неналежне виконання своїх обов'язкiв.
Ревiзiйна комiсiя Товариства має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв
акцiонерiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Члени
ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на загальних зборах акцiонерiв та брати участь в
обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Члени ревiзiйної комiсiї Товариства мають право брати участь у засiданнях наглядової ради та
правлiння Товариства.
Ревiзiйна комiсiя Товариства проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства за результатами фiнансового року. Правлiння забезпечує членам ревiзiйної комiсiї
Товариства доступ до всiєї iнформацiї та оригiналiв (копiй) документiв, необхiдних для
виконання ревiзiйною комiсiєю, покладених на неї повноважень.
В звiтному перiодi ревiзiйна комiсiя проводила перевiрки з власної iнiцiативи.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами
фiнансового року ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
1)
пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний
перiод;
2)
факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської
дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Зовнiшнi перевiрки здiйснюються незалежними аудиторами. Аудиторська перевiрка дiяльностi
Товариства здiйснюється незалежним аудитором в порядку, встановленому чинним
законодавством України.
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
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 3
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?
Не належить
Загальн
Виконав
до
і збори Наглядов
чий
компетенції
акціоне
а рада
орган
жодного
рів
органу

Визначення основних напрямів діяльності
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнеспланів)
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 додаткову емісію
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

так

так

ні

ні

так

так

так

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)
так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
в/д

Так
X
X
X

Ні

X
X
X

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформація про
Інформація
Інформація
Документи
Копії
Інформація

діяльність
акціонерного
товариства

Фінансова звітність,
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 5 та більше
відсотками
голосуючих акцій
Інформація про склад
органів управління
товариства
Протоколи загальних
зборів акціонерів
після їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

розповсюдж оприлюднюється надаються докуме розміщуєтьс
ується на
в
для
нтів
я на
загальних загальнодоступні ознайомлен надают
власному
зборах
й інформаційній
ня
ься на
веб-сайті
базі даних
безпосередн запит акціонерног
Національної
ьо в
акціоне
о
комісії з цінних
акціонерно
ра
товариства
паперів та
му
фондового ринку товаристві
про ринок
цінних паперів
або через особу,
яка провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені учасників
фондового ринку
так

ні

так

так

так

ні

ні

так

так

так

так

ні

так

так

так

так

ні

так

так

так

ні

ні

так

ні

так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні
Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним
аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської
фірми)?
Так
Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Інше (зазначити)
в/д

X
X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку
востаннє?
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 та
X
більше 10 відсотками голосуючих акцій
Інше (зазначити)
в/д
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента

№ з/п

Повне найменування юридичної
особи - власника (власників) або
прізвище, ім'я, по батькові (за
наявності) фізичної особи власника (власників) значного
пакета акцій

1
2
3
4

Дунь Людмила Iванiвна
Оксененко Євген Iванович
Гончаров Едуард Леонiдович
Стельмах Iгор Миколайович

Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним
державним реєстром
юридичних осіб,
фізичних осіб підприємців та
громадських формувань
(для юридичної особи резидента), код/номер з
торговельного,
банківського чи судового
реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи (для
юридичної особи нерезидента)

Розмір частки
акціонера
(власника) (у
відсотках до
статутного
капіталу)

25,129388
25,063369
25,063369
11,554709

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)
на загальних зборах емітента
Загальна
кількість
акцій
30 900 000

Кількість акцій
з обмеженнями
3 310 165

Підстава виникнення обмеження
П. 10 Роздiлу VI Закону України
"Про депозитарну дiяльнiсть в
Українi" вiд 06.07.2012 № 5178-VI

Дата
виникнення
обмеження
12.10.2014

Опис

в/д

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Наглядова рада Товариства.
Голова та члени наглядової ради призначаються рiшенням загальних зборiв акцiонерiв
Товариства у вiдповiдностi до Статуту та Положення про Наглядову раду товариства.
Обрання членiв наглядової ради Товариства здiйснюється за рiшенням загальних зборiв
акцiонерiв Товариства прийнятого шляхом голосування простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв,
що зареєструвалися для участi в загальних зборах акцiонерiв Товариства та є власниками
голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, встановлених законодавством України. Особи
обранi членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. Член
наглядової ради не може бути одночасно членом правлiння та/або членом ревiзiйної комiсiї
Товариства
Право висувати кандидатiв для обрання до складу наглядової ради мають акцiонери Товариства.
Акцiонер має право висувати власну кандидатуру.
Кiлькiсть кандидатiв, запропонованих одним акцiонером, не може перевищувати кiлькiсний склад
наглядової ради Товариства.
До складу наглядової ради Товариства обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi
iнтереси.
Пiд час обрання членiв наглядової ради Товариства разом з iнформацiєю про кожного кандидата
(прiзвище, iм'я, по батьковi (найменування) акцiонера, розмiр пакета акцiй, що йому належить) у
члени наглядової ради в бюлетенi для голосування зазначається iнформацiя про те, чи є такий
кандидат акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв (iз зазначенням iнформацiї
про цього акцiонера або акцiонерiв).
Повноваження члена наглядової ради Товариства дiйснi з моменту його обрання загальними
зборами акцiонерiв Товариства. У разi замiни члена наглядової ради - представника акцiонера
Товариства повноваження вiдкликаного члена наглядової ради припиняються, а новий член
наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового
повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член наглядової
ради Товариства. Повiдомлення про замiну члена наглядової ради - представника акцiонера
Товариства повинно мiстити iнформацiю про нового члена наглядової ради, який призначається
на замiну вiдкликаного (прiзвище, iм'я, по батьковi (найменування) акцiонера (акцiонерiв),
розмiр пакета акцiй, що йому належить або їм сукупно належить).
Обрання членiв наглядової ради Товариства здiйснюється виключно в порядку голосування у
вiдповiдностi до вимог встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства". При обраннi
членiв наглядової ради Товариства голосування проводиться щодо всiх кандидатiв одночасно.
Обраними вважаються тi кандидати, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв
порiвняно з iншими кандидатами. Члени наглядової ради Товариства вважаються обраними, а
наглядова рада Товариства вважається сформованою виключно за умови обрання повного
кiлькiсного складу наглядової ради Товариства шляхом голосування простою бiльшiстю голосiв
акцiонерiв, що зареєструвалися для участi в загальних зборах акцiонерiв Товариства.
Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою
бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який
час переобрати голову наглядової ради.
Повноваження члена наглядової ради Товариства можуть бути достроково припиненi за рiшенням
загальних зборiв акцiонерiв. Рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради
Товариства приймається загальними зборами акцiонерiв простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв,
якi зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв Товариства. Положення цього
пункту Статуту не застосовується до права акцiонера (акцiонерiв), представник якого (яких)
обраний до складу наглядової ради, замiнити такого представника - члена наглядової ради
Товариства. Член наглядової ради Товариства, обраний як представник акцiонера або групи

акцiонерiв, може бути замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час.
Без рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства повноваження члена наглядової ради
Товариства припиняються:
1)
за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;
2)
в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена наглядової ради за станом здоров'я;
3)
в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до
покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена наглядової ради;
4)
в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм,
померлим;
5)
у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена наглядової ради
Товариства, який є представником акцiонера Товариства.
У разi якщо член наглядової ради Товариства, протягом строку своїх повноважень перестає
вiдповiдати вимогам, визначеним чинним законодавством України, вiн повинен скласти свої
повноваження достроково шляхом подання вiдповiдного письмового повiдомлення адресованого
наглядовiй радi та правлiнню Товариства, протягом 1 робочого дня пiсля такої подiї.
Голова правлiння та члени правлiння Товариства.
Порядок обрання та звiльнення голови та членiв правлiння регулюється Статутом та Положенням
про правлiння Товариства.
Рiшення про обрання (призначення) та припинення повноважень (звiльнення) голови правлiння
приймається загальними зборами акцiонерiв Товариства.
Члени правлiння обирається (призначається) наглядовою радою Товариства.
Право висувати кандидатiв для обрання до складу правлiння мають акцiонери Товариства та
члени наглядової ради Товариства.
Кiлькiсть кандидатiв, запропонованих одним акцiонером або членом наглядової ради не може
перевищувати кiлькiсний склад правлiння Товариства.
Пропозицiя про висування кандидатiв для обрання до складу правлiння Товариства подається у
письмовiй формi безпосередньо до Товариства або надсилається листом на адресу Товариства, на
iм`я наглядової ради.
Пропозицiя повинна мiстити:
1)
прiзвище, iм'я та по батьковi (найменування) акцiонера або члена наглядової ради, що її
вносить;
2)
вiдомостi про кiлькiсть, тип та та/або клас акцiй, якi належать акцiонеру, який вносить
пропозицiю;
3)
назву посади, на яку висувається кандидат;
4)
прiзвище, iм'я, по батьковi та дату народження кандидата;
5)
iнформацiю про освiту (назву навчального закладу, дату закiнчення, здобуту
спецiальнiсть);
6)
мiсце роботи та посади, якi займав кандидат протягом останнiх 5 рокiв;
7)
вiдповiднiсть кандидата вимогам, якi передбаченi пунктами 4.5-4.7 Положення про
правлiння Товариства;
8)
згоду кандидата на обрання до складу правлiння Товариства;
9)
мiсце проживання кандидата та засоби зв'язку з ним (телефон, електронна пошта).
Наявнiсть (вiдсутнiсть) фактiв, зазначених у пропозицiї акцiонера (члена наглядової ради)
Товариства, повинна бути у письмовiй формi пiдтверджена особою, кандидатура якої висувається.
У разi внесення пропозицiї членом наглядової ради Товариства, у нiй має мiститись iнформацiя
щодо займаної посади та пiдпис особи, що подає таку пропозицiю.
Пропозицiя повинна бути пiдписана кожним акцiонером Товариства (його представником), що її
вносить, з зазначенням кiлькостi акцiй, яку має кожен акцiонер. У разi пiдписання пропозицiї
представником акцiонера до пропозицiї додається довiренiсть (копiя довiреностi, засвiдчена у
встановленому порядку), що мiстить вiдомостi, передбаченi чинним законодавством України.

У разi подання акцiонером або членом наглядової ради Товариства пропозицiї щодо дострокового
припинення повноважень голови або члена правлiння Товариства одночасно обов'язково
подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання голови або члена правлiння Товариства.
Рiшення про включення або вiдмову вiд включення до порядку денного засiдання наглядової ради
Товариства питання про переобрання правлiння Товариства та розгляд вiдповiдних кандидатур
приймається наглядовою радою Товариства, протягом 2 робочих днiв пiсля дня отримання
вiдповiдної пропозицiї.
Рiшення про вiдмову вiд включення до порядку денного засiдання наглядової ради Товариства
питання про переобрання членiв правлiння Товариства може бути прийняте наглядовою радою
тiльки у разi:
вiдсутнiсть даних, передбачених п. 6.5. та 6.6. Положення про правлiння Товариства;
якщо особа, яка висувається для обрання до складу правлiння Товариства, не вiдповiдає
вимогам, що встановленi п. 4.5.-4.7. Положення про правлiння Товариства;
якщо кiлькiсть кандидатiв, якi пропонуються до складу правлiння Товариства одним
акцiонером або членом наглядової ради Товариства перевищують кiлькiсний склад правлiння
Товариства;
якщо акцiонер (акцiонери) на дату подання вiдповiдної пропозицiї не є сукупно власником
(власниками) 5 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй Товариства.
За вiдсутностi пiдстав для вiдмови вiд включення до порядку денного засiдання наглядової ради
Товариства питання про переобрання правлiння Товариства наглядова рада Товариства приймає
рiшення про дату проведення засiдання наглядової ради Товариства з вищезазначеного питання
та затверджує вiдповiдний список кандидатiв.
Наглядова рада Товариства не пiзнiше як за 5 днiв до проведення засiдання наглядової ради, на
якому буде вирiшуватись питання про переобрання правлiння Товариства, повинна направити
рекомендованим листом або вручити за особистим пiдписом кожному кандидату до складу
правлiння Товариства, повiдомлення, яке має мiстити iнформацiю про:
посаду, на яку висувається особа;
данi щодо особи, яка внесла пропозицiю про висування його кандидатури i якою кiлькiстю
голосiв володiють акцiонери, що висунули його кандидатуру.
дату, час та мiсце проведення засiдання наглядової ради Товариства на якому буде
розглянуто питання про переобрання правлiння Товариства;
обов'язкову присутнiсть особи на зазначеному засiданнi наглядової ради Товариства.
Кандидат, якого висунули для обрання до складу правлiння Товариства, має право у будь-який
час зняти свою кандидатуру, письмово повiдомивши про це Товариство.
Рiшення про обрання членiв правлiння Товариства приймається простою бiльшiстю голосiв
членiв наглядової ради Товариства (бiльше 50 вiдсоткiв голосiв членiв наглядової ради), якi
беруть участь у засiданнi. Голосування здiйснюється з використанням бюлетенiв для голосування.
Голосування проводиться окремо щодо кандидатури кожного з кандидатiв, внесених до списку,
але єдиним бюлетенем для голосування.
Рiшення про обрання голови правлiння Товариства приймається простою бiльшiстю голосiв
акцiонерiв, що зареєструвалися для участi в загальних зборах акцiонерiв Товариства та є
власниками голосуючих акцiй. Голосування здiйснюється з використанням бюлетенiв для
голосування.
Наглядова рада Товариства має право вiдсторонити вiд виконання повноважень голову правлiння
Товариства (особу, що виконує його повноваження), дiї або бездiяльнiсть якого порушують права
акцiонерiв, чи самого Товариства, до вирiшення загальними зборами акцiонерiв питання про
припинення його повноважень. До вирiшення загальними зборами акцiонерiв питання про
припинення повноважень голови правлiння (особи, що виконує його повноваження) наглядова
рада зобов'язана призначити особу, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови
правлiння Товариства (особи, що виконує його повноваження), та скликати позачерговi загальнi
збори акцiонерiв Товариства.

Пiдстави припинення повноважень голови та/або члена правлiння встановлюються чинним
законодавством України, Статутом Товариства, а також трудовим договором, укладеним з
головою та/або членом правлiння Товариства.
Пiдставами для припинення повноважень голови та/або члена правлiння Товариства, зокрема є:
1)
закiнчення термiну дiї трудового договору укладеного з ним;
2)
за згодою сторiн;
3)
за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства, та за рiшенням Наглядової ради
Товариства (вiдповiдно до їх компетенцiї), до спливу термiну дiї трудового договору, укладеного
з ним, у випадках передбачених таким договором, а також чинним законодавством України;
4)
за його власним бажанням до спливу термiну дiї трудового договору, укладеного з ним, у
випадках передбачених чинним законодавством України, а також трудовим договором;
5)
при прийняттi рiшення про лiквiдацiю або припинення Товариства;
6)
при визнаннi Товариства банкрутом;
7)
iншi пiдстави, що передбаченi дiючим законодавством України, а також трудовим
договором.
Голова та члени ревiзiйної комiсiї:
Ревiзiйна комiсiя обирається загальними зборами акцiонерiв Товариства строком на 3 роки.
Пiсля їх обрання з кожним членом ревiзiйної комiсiї Товариства може укладатися трудовий або
цивiльно-правовий договiр, у якому передбачаються компетенцiя, права, обов'язки,
вiдповiдальнiсть сторiн, умови та порядок оплати працi, пiдстави дострокового припинення
укладених з членами ревiзiйної комiсiї договорiв та наслiдки їх розiрвання, тощо.
Вiд iменi Товариства трудовий або цивiльно-правовий договiр з членами ревiзiйної комiсiї
пiдписує особа, уповноважена рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства, на умовах,
визначених загальними зборами акцiонерiв Товариства.
Загальнi збори акцiонерiв Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення
повноважень голови та членiв ревiзiйної комiсiї Товариства та одночасне обрання нових членiв.
Повноваження ревiзiйної комiсiї Товариства можуть бути достроково припиненi загальними
зборами акцiонерiв Товариства, у разi:
незадовiльної оцiнки її дiяльностi за пiдсумками роботи за рiк;
невиконання або неналежного виконання ревiзiйною комiсiєю своїх обов'язкiв;
обрання нового складу ревiзiйної комiсiї.
Без рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства повноваження члена ревiзiйної комiсiї
Товариства припиняються:
1)
за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;
2)
в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена ревiзiйної комiсiї за станом здоров'я;
3)
в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до
покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена ревiзiйної комiсiї;
4)
в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм,
померлим;
5)
у разi втрати членом ревiзiйної комiсiї - юридичною особою статусу акцiонера Товариства.
У випадку, передбаченому п.п. 5 п. 5.5 Положення про ревiзiйну комiсiю, член ревiзiйної комiсiї
- юридична особа, зобов'язана, протягом 1 робочого дня, з дати втрати статусу акцiонера
Товариства, у письмовiй формi повiдомити ревiзiйну комiсiю, правлiння та наглядову раду
Товариства про настання цiєї обставини.
З припиненням повноважень члена ревiзiйної комiсiї Товариства одночасно припиняється дiя
договору, укладеного з ним.
9) повноваження посадових осіб емітента
Голова Наглядової ради:
1)
органiзує роботу наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи,

затвердженого наглядовою радою;
2)
скликає засiдання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань,
органiзовує ведення протоколiв засiдань наглядової ради;
3)
органiзує роботу зi створення комiтетiв наглядової ради, висування членiв наглядової ради
до складу комiтетiв, а також координує дiяльнiсть, зв'язки комiтетiв мiж собою та з iншими
органами та посадовими особами Товариства;
4)
органiзовує обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
5)
готує доповiдь та звiтує перед загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть наглядової
ради, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства;
6)
пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства.
Голова та члени наглядової ради:
1)
затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi
з дiяльнiстю Товариства;
2)
пiдготовка порядку денного загальних зборiв акцiонерiв Товариства, прийняття рiшення
про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання
акцiонерами позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
3)
прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв акцiонерiв
Товариства вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України;
4)
прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5)
прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6)
прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7)
затвердження ринкової вартостi майна Товариства у випадках, передбачених чинним
законодавством України;
8)
обрання та припинення повноважень членiв правлiння Товариства, у випадках
передбачених Статутом Товариства;
9)
затвердження умов трудових договорiв, якi укладатимуться з членами правлiння
Товариства, встановлення розмiру їх винагороди;
10)
прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена правлiння Товариства вiд
здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови
правлiння Товариства;
11)
обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12)
обрання реєстрацiйної комiсiї Товариства, за винятком випадкiв, встановлених чинним
законодавством України, а також тимчасової лiчильної комiсiї;
13)
обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг.
14)
визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв,
порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним
законодавством України та Статутом Товариства;
15)
визначення дати складення перелiку акцiонерiв Товариства, якi мають бути повiдомленi
про проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiдповiдно до вимог чинного
законодавства України та Статуту Товариства та мають право на участь у загальних зборах
акцiонерiв Товариства вiдповiдно до вимог чинного законодавства України та Статуту
Товариства;
16)
вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших
об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17)
вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради Товариства у разi злиття,
приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18)
прийняття рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв та правочинiв у
вчиненнi яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених законодавством України та
Статутом Товариства;
19)
визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття

ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу
акцiй;
20)
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21)
прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству
додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру
оплати її послуг;
22)
надсилання пропозицiї акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй
особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до
вимог чинного законодавства України;
23)
призначення голови та секретаря загальних зборiв Товариства;
24)
вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради
Товариства згiдно iз Статутом.
Голова правлiння:
1)
представляти iнтереси Товариства у вiдносинах з усiма юридичними та фiзичними
особами, державними, судовими, громадськими, господарськими та iншими органами та
органiзацiями, незалежно вiд форми власностi та пiдпорядкування, органами нотарiату України,
перед державними контролюючими органами з правом пiдпису документiв за наслiдками
перевiрок, надавати довiдки та iншу iнформацiю стосовно дiяльностi Товариства;
2)
користуватися правом першого пiдпису на фiнансових, банкiвських платiжних та iнших
документах;
3)
здiйснювати прийняття на роботу та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства;
4)
вiд iменi Товариства укладати трудовi договори, угоди з працiвниками Товариства;
5)
застосовувати засоби заохочення та стягнення до працiвникiв Товариства;
6)
вiдкривати поточнi та iншi рахунки у фiнансових установах;
7)
приймати рiшення про вiдрядження працiвникiв Товариства, в тому числi закордоннi;
8)
розпоряджатися коштами та майном Товариства, в межах визначених цим Статутом,
рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради Товариства;
9)
пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про
укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї
вiдповiдно до Статуту Товариства;
10)
в межах своєї компетенцiї здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення
нормальної роботи Товариства.
Голова та члени правлiння товариства:
До компетенцiї правлiння Товариства, серед iншого, належить:
1)
виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв Товариства та/або наглядової ради
Товариства;
2)
прийняття рiшення про вiдкриття рахункiв у банкiвських установах;
3)
прийняття рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або
послуг, що є його предметом, становить менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
4)
затвердження штатного розкладу Товариства та внесення змiн до нього;
5)
затвердження планiв дiяльностi вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства та звiтiв
про їх виконання;
6)
визначення умов оплати працi працiвникiв Товариства;
7)
затвердження правил, положень та iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
8)
визначення складу i обсягу iнформацiї (вiдомостей), що складає комерцiйну таємницю
Товариства та органiзацiю її захисту;
9)
здiйснення iнших функцiй, згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами

Товариства.
Головний бухгалтер.
Головний бухгалтер є членом правлiння Товариства. Окрiм повноважень, якi вiдносяться до
компетенцiї правлiння, у вiдповiдностi до Статуту, має наступнi повноваження, передбаченi
посадовою iнструкцiєю:
1)
Забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад,
встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi, з
урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних;
2)
Органiзовує роботу бухгалтерської служби, контроль за вiдображенням на рахунках
бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй.
3)
Вимагає вiд пiдроздiлiв, служб та працiвникiв забезпечення неухильного дотримання
порядку оформлення та подання до облiку первинних документiв.
4)
Вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному
виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та збереження
оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну.
5)
Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi
пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам.
6)
Здiйснює заходи для надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про
фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства.
7)
Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, яка передбачає
пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого пiвня у вiдповiдностi з нормативними актами,
затвердженими формами та iнструкцiями.
8)
За погодженням з головою правлiння забезпечує перерахування податкiв та зборiв,
передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до
договiрних зобов'язань.
9)
Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним
використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв.
10)
Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi, оформленнi
матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування
активiв пiдприємства.
11)
Органiзовує роботу з пiдготовки пропозицiй для голови правлiння щодо: визначення
облiкової полiтики пiдприємства, внесення змiн до обраної облiкової полiтики, вибору форми
бухгалтерського облiку з урахуванням дiяльностi пiдприємства та технологiй оброблення
облiкових даних; розроблення системи i форм внутрiшнього (управлiнського) облiку та правил
документообiгу, додаткової системи рахункiв i регiстрiв аналiтичного облiку, звiтностi i контрою
господарських операцiй; визначення прав працiвникiв на пiдписання первинних та зведених
облiкових документiв; вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельностi її
працiвникiв, пiдвищення професiйного рiвня бухгалтерiв, забезпечення їх довiдковими
матерiалами; полiпшення системи iнформацiйного забезпечення управлiння та шляхiв
проходження обробленої iнформацiї до виконавцiв; впровадження автоматизованої системи
оброблення даних бухгалтерського облiку з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства
чи удосконалення дiючої; забезпечення збереження майна, рацiонального та ефективного
використання матерiальних та трудових ресурсiв, залучення кредитiв та їх погашення.
12)
Керує працiвниками бухгалтерського облiку пiдприємства та розподiляє мiж ними
посадовi завдання та обов'язки.
Голова ревiзiйної комiсiї:
1)
органiзує роботу ревiзiйної комiсiї;
2)
скликає засiдання ревiзiйної комiсiї та головує на них, затверджує порядок денний
засiдань, здiйснює ведення протоколiв засiдань ревiзiйної комiсiї;

3)
доповiдає про результати проведених ревiзiйною комiсiєю перевiрок загальним зборам
акцiонерiв та наглядовiй радi Товариства;
4)
пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства.
Голова та члени ревiзiйної комiсiї:
До компетенцiї ревiзiйної комiсiї Товариства вiдноситься:
контролювати дотримання Товариством чинного законодавства України та Статуту
Товариства, в межах наданих повноважень;
проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства;
доповiдати загальним зборам та наглядовiй радi Товариства про результати проведених
перевiрок та виявленi недолiки, порушення та зловживання;
здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень;
розглядати звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готувати вiдповiднi пропозицiї
загальним зборам акцiонерiв Товариства;
раз на рiк виносити на розгляд загальних зборiв акцiонерiв Товариства звiт та висновок про
результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi
Товариства за пiдсумками попереднього (звiтного) року;
повiдомляти у письмовiй формi Товариство про дострокове припинення своїх
повноважень;
дотримуватися всiх встановлених в Товариствi правил, пов'язаних з режими обiгу
конфiденцiйної iнформацiї; не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у
зв'язку iз виконанням функцiї члена Ревiзiйної комiсiї Товариства, особам, якi не мають доступу
до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або iнтересах третiх осiб.
своєчасно отримувати достовiрну iнформацiю та документацiю, необхiдну для належного
виконання покладених на неї завдань, протягом 5 робочих днiв вiд дати подання письмової вимоги
про надання такої iнформацiї;
пiд час перевiрок отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв
Товариства щодо питань, пов'язаних з перевiркою ревiзiйною комiсiєю;
оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти та матерiальнi цiнностi, та
перевiряти їх фактичну наявнiсть;
iнiцiювати проведення засiдання наглядової ради та правлiння Товариства у разi
виникнення суттєвої загрози iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених
працiвниками Товариства;
бути присутнiми на загальних зборах акцiонерiв Товариства та брати участь в обговореннi
питань порядку денного;
брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях наглядової ради та правлiння
Товариства;
вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та
недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства;
залучати до ревiзiй та перевiрок зовнiшнiх та внутрiшнiх експертiв i аудиторiв;
вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
вимагати скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв.
10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у
підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4
цього пункту
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТI

щодо iнформацiї, наведеної вiдповiдно до вимог
пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України
"Про цiннi папери та фондовий ринок"
у Звiтi про корпоративне управлiння
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СУМСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВIС"
за перiод з 1 сiчня 2019 року по 31 грудня 2019 року

м. Київ 2020 рiк
ТОВ "Аудиторська фiрма "ЕККАУНТ"
Акцiонерам ПрАТ "Сумське пiдприємство "Агротехсервiс"
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України
Згiдно з договором № 171/НВ-20 вiд 25.05.2020 аудиторською фiрмою "ЕККАУНТ" (номер
реєстрацiї у реєстрi суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 2319), проведено аудиторську перевiрку
Звiту про корпоративне управлiння, який є складовою Рiчного звiту керiвництва, що складається
та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, вiдповiдно до ст. 401
Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".
Цей Звiт складено у вiдповiдностi до:
"
Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 31.12.2017
року № 2258-VIII;
"
Мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 3000 "Завдання з надання
впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї (переглянутий)" (надалi - МСЗНВ 3000).
Предмет завдання:
Цей звiт мiстить результати виконання завдання з надання обгрунтованої впевненостi щодо
iнформацiї, наведеної вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 401 Закону України "Про
цiннi папери та фондовий ринок" у Звiтi про корпоративне управлiння, який є частиною Рiчного
звiту керiвництва Приватного акцiонерного товариства "Сумське пiдприємство "Агротехсервiс"
(надалi-iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння) за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року,
й включає:
опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками
Замовника;
перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Замовника;
iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на
загальних зборах Замовника;

опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб Замовника;
опис повноважень посадових осiб Замовника.
Мета завдання:
Висловити користувачу звiту незалежного аудитора думку щодо результатiв вимiрювання i
оцiнки предмету завдання вiдносно визначених критерiїв, тим самим пiдсилити рiвень довiри
користувача до Звiту про корпоративне управлiння Замовника.
Застосованi критерiї:
Iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння було складено управлiнським персоналом
вiдповiдно до вимог (надалi-застосованi критерiї):
o
пунктiв 5-9 частини 3 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок";
o
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого
рiшенням НКЦПФР 03.12.2013 №2826 (з подальшими змiнами та доповненнями) в частинi вимог
щодо iнформацiї, зазначеної у пiдпунктах 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до цього
Положення.
Властивi обмеження:
Визначенi вище критерiї застосовуються виключно для iнформацiї Звiту про корпоративне
управлiння, що складається для цiлей подання регулярної (рiчної) iнформацiї про емiтента, яка
розкривається на фондовому ринку, в тому числi шляхом подання до Нацiональної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку вiдповiдно до вимог статтi 40 Закону України "Про цiннi
папери та фондовий ринок".
Виконане завдання не є аудитом чи оглядом iсторичної iнформацiї, якi розглядаються вiдповiдно
до Мiжнародних стандартiв аудиту та Мiжнародних стандартiв завдань з огляду. Оскiльки
зазначене завдання не є аудиторською перевiркою фiнансової звiтностi, аудитор не надає
впевненостi стосовно фiнансової звiтностi суб'єкта малого пiдприємництва за 2019 рiк.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за складання звiту
Управлiнський персонал Замовника несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання
iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до встановлених критерiїв та за таку
систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб
забезпечити складання iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, що не мiстить суттєвих
викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом
формування iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння Замовника.
Вiдповiдно до законодавства України (ст.7 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та
аудиторську дiяльнiсть") посадовi особи Замовника несуть вiдповiдальнiсть за повноту i
достовiрнiсть документiв та iншої iнформацiї, що були наданi Аудитору для виконання цього
завдання.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо Звiту про корпоративне управлiння на
основi результатiв виконання завдання згiдно до МСЗНВ 3000 "Завдання з надання впевненостi,
що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї". Цей стандарт вимагає вiд аудитора
дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання завдання для отримання
достатньої (або обмеженої впевненостi, вказати що саме необхiдно) впевненостi, що Звiт про
корпоративне управлiння не мiстить суттєвих викривлень i вiдповiдає визначеним критерiям.
Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що виконане
завдання з надання впевненостi вiдповiдно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення,
коли таке iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкується, вони можуть
впливати на рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї iнформацiї Звiту про
корпоративне управлiння.
Виконуючи завдання з надання впевненостi вiдповiдно до вимог МСЗНВ 3000, ми
використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом всього завдання.

Окрiм того, ми:
o
iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення iнформацiї Звiту про
корпоративне управлiння внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо
аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є
достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення
суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки,
оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi твердження або
нехтування заходами внутрiшнього контролю;
o
отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються завдання з надання
впевненостi, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для
висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
o
оцiнюємо прийнятнiсть застосованих полiтик та вiдповiдних розкриттiв iнформацiї,
зроблених управлiнським персоналом;
o
оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст iнформацiї Звiту про корпоративне
управлiння включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує iнформацiя Звiту про
корпоративне управлiння операцiї та подiї, що було покладено в основу її складання, так, щоб
досягти достовiрного вiдображення. Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими
повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг та час проведення процедур виконання
завдання з надання впевненостi та суттєвi аудиторськi результати, виявленi пiд час виконання
такого завдання, включаючи будь-якi суттєвi недолiки системи внутрiшнього контролю, якi були
виявленi;
o
ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми
виконали доречнi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їх про всi зв'язки та iншi
питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а
також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв. З перелiку всiх питань,
iнформацiя що до яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми
визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час виконання завдання з надання впевненостi
щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, тобто тi, якi є ключовими питаннями
виконання такого завдання.
Застосованi вимоги контролю якостi
Аудиторська фiрма дотримується вимог Мiжнародного стандарту контролю якостi (МСКЯ1) та,
вiдповiдно, впровадила комплексну систему контролю якостi, включаючи документовану
полiтику та процедури щодо дотримання вимог етики, професiйних стандартiв та застосовних
вимог законодавчих та нормативних актiв.
Дотримання вимог незалежностi та iнших вимог етики
Ми дотримались вимог незалежностi та iнших вимог етики, викладених в Кодексi етики
професiйних бухгалтерiв, виданому Радою з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв, який
базується на фундаментальних принципах чесностi, об'єктивностi, професiйної компетентностi та
належної ретельностi, конфiденцiйностi та професiйної поведiнки.
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки.
Огляд виконаної роботи
Загальний комплекс здiйснених процедур отримання аудиторських доказiв, зокрема, але не
виключно, був направлений на:
отримання розумiння Замовника як середовища функцiонування системи корпоративного
управлiння: обов'язковiсть формування наглядової ради, можливiсть застосування одноосiбного
виконавчого органу, особливостi функцiонування органу контролю (ревiзiйної комiсiї);
дослiдження прийнятих внутрiшнiх документiв, якi регламентують функцiонування
органiв корпоративного управлiння;
дослiдження змiсту функцiй та повноважень загальних зборiв Замовника;
дослiдження повноважень та форми функцiонування наглядової ради;

дослiдження форми функцiонування органу перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi
Замовника: наявнiсть ревiзiйної комiсiї;
дослiдження повноважень та форми функцiонування виконавчого органу Замовника:
наявнiсть колегiального виконавчого органу товариства.
Ми несемо вiдповiдальнiсть за формування нашого висновку, який грунтується на аудиторських
доказах, отриманих до дати цього звiту внаслiдок дослiдження зокрема, але не виключно, таких
джерел як: Статуту, протоколiв засiдання наглядової ради, протоколiв засiдання правлiння,
протоколiв зборiв акцiонерiв, внутрiшнiх положень щодо призначення та звiльнення посадових
осiб, трудовi угоди (контракти) з посадовими особами Замовника, данi депозитарiю про склад
акцiонерiв.
Висновок
Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненостi щодо iнформацiї Звiту про
корпоративне управлiння Приватного акцiонерного товариства "Сумське пiдприємство
"Агротехсервiс", що включає опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i
управлiння ризиками, перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета
акцiй, iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних
зборах, опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб, опис повноважень посадових
осiб за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року.
На нашу думку, iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння, що додається, складена у всiх
суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 401 Закону України "Про
цiннi папери та фондовий ринок", пункту 3 роздiлу III глави 4 та пiдпунктiв 5-9 пункту 4 роздiлу
VII додатка 38 до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Iнша iнформацiя звiту про корпоративне управлiння
Управлiнський персонал Замовника несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, яка включається
до Звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до вимог частини 3 статтi 401 Закону України
"Про цiннi папери та фондовий ринок" та подається в такому звiтi з врахуванням вимог пункту 3
роздiлу III глави 4 та пiдпунктiв 1-4 роздiлу VII додатка 38 до "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з
подальшими змiнами та доповненнями) (надалi-iнша iнформацiя Звiту про корпоративне
управлiння).
Iнша iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння включає:
1)
посилання на:
а) власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується Замовник;
б) iнший кодекс корпоративного управлiння, який Замовник добровiльно вирiшив застосовувати;
в) всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад
визначенi законодавством вимоги.
2)
якщо Замовник вiдхиляється вiд положень кодексу корпоративного управлiння,
зазначеного в пiдпунктах "а" або "б" пункту 1-пояснення Замовника, вiд яких частин кодексу
корпоративного управлiння вiн вiдхиляється i причини таких вiдхилень. Якщо Замовник прийняв
рiшення не застосовувати деякi положення кодексу корпоративного управлiння, зазначеного в
пiдпунктах "а" або "б" пункту 1, вiн обгрунтовує причини таких дiй;
3)
iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис
прийнятих на зборах рiшень;
4)
персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi)
Замовника, їх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис
прийнятих на них рiшень.
Наша думка щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння не поширюється на iншу
iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння, i ми не надаємо висновок з будь-яким рiвнем
впевненостi щодо такої iнформацiї.
У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненостi нашою вiдповiдальнiстю згiдно вимог
частини 3 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" є перевiрка iншої

iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння та при цьому розглянути, чи iснує суттєва
невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та iнформацiєю Звiту про корпоративне управлiння або
нашими знаннями, отриманими пiд час виконання завдання з надання впевненостi, або чи ця iнша
iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення.
Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення
цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.
Ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було включити до звiту.
Пiдпис аудитора
Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є Капустiна
Юлiя Миколаївна, номер в реєстрi аудиторiв 101915.
Директор
ТОВ "Аудиторська фiрма "ЕККАУНТ"
вул. Велика Василькiвська 97,оф.3
03150 м. Київ, Україна
Капустiна Ю.М.

Дата звiту з надання впевненостi
18 грудня 2020 року
Адреса аудитора та вiдомостi про аудитора
Незалежна аудиторська фiрма Компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕККАУНТ", код за
ЄДРПОУ 30778330 включена до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi, якi мають право
проводити обов'язковий аудит пiд № 2319.

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
Не наводяться вiдомостi про "Iнформацiя, передбачена Законом України "Про фiнансовi послуги
та державне регулювання ринку фiнансових послуг" оскiльки емiтент не є фiнансовою установою.

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної
особи

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи

Місцезнаходження

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи
Фiзична особа
Фiзична особа
Фiзична особа
Фiзична особа
Усього

Кількість акцій
(шт.)

Кількість акцій
(шт.)
7 764 981
7 744 581
7 744 581
3 570 405
26 824 548

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)
Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)
25,129388
25,063369
25,063369
11,554709
86,810835

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

Кількість за типами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
7 764 981
0
7 744 581
0
7 744 581
0
3 570 405
0
26 824 548
0

X. Структура капіталу
Тип та/або клас акцій
Акцiя проста
бездокументарна iменна

Кількість акцій
(шт.)

Номінальна
вартість (грн)

30 900 000

0,05

Права та обов'язки
Особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства,
набувають статусу акцiонерiв Товариства.
Акцiонерами Товариства визнаються особи, якi є
власниками однiєї або бiльше акцiй Товариства.
Акцiонерами Товариства можуть бути юридичнi та/або
фiзичнi особи, якi набули право власностi на акцiї
Товариства.
Кожна проста акцiя надає акцiонеру однакову
сукупнiсть прав, включаючи право на:
1) участь в управлiннi Товариством в порядку,
встановленому цим Статутом та законодавством
України;
2) отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть
Товариства;
3) вихiд iз Товариства шляхом вiдчуження всiх
належних акцiонеру акцiй;
4) участь у розподiлi прибутку Товариства та
одержання його частини (дивiдендiв);
5) переважне придбання додатково випущених
Товариством акцiй в кiлькостi, пропорцiйнiй частцi
акцiонера у статутному капiталi Товариства на дату
прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6) обов'язковий викуп Товариством всiх або частини
належних йому акцiй у випадках та в порядку,
передбачених чинним законодавством України та цим
Статутом;
7) вiдчуження всiх або частини належних акцiонеру
акцiй Товариства, в порядку передбаченому чинним
законодавством України та цим Статутом;
8) отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його
майна або вартостi частини майна Товариства;
9) реалiзацiю iнших прав, встановлених цим Статутом
та законодавством України.
Акцiонери - власники простих акцiй Товариства мають
i iншi права передбаченi законодавством України та
цим Статутом.
Кожна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один

Наявність публічної пропозиції
та/або допуску до торгів на фондовій
біржі в частині включення до
біржового реєстру
Публiчна пропозицiя та/або допуск до
торгiв на фондовiй бiржi в частинi
включення до бiржевого реєстру
вiдсутнi.

голос для вирiшення кожного питання на загальних
зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного
голосування.
Акцiонери Товариства зобов'язанi:
1) оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами,
що передбаченi цим Статутом та рiшенням про їх
розмiщення;
2) дотримуватись Статуту та iнших внутрiшнiх
документiв Товариства;
3) виконувати рiшення загальних зборiв акцiонерiв,
iнших органiв Товариства;
4) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у
тому числi пов'язанi з майновою участю;
5) не розголошувати комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.
Акцiонери, всi посадовi особи та працiвники
Товариства зобов'язанi суворо дотримуватись
конфiденцiйностi щодо всiєї iнформацiї або
документацiї, що стосується дiяльностi Товариства або
пов'язанi з нею, i не повиннi розголошувати таку
iнформацiю жодним третiм особам, крiм як на
виконання вимог чинного законодавства України.
Акцiонери, всi посадовi особи та працiвники
Товариства зобов'язанi не розголошувати iнформацiю
щодо комерцiйних питань i питань власностi, що
стосуються дiяльностi Товариства. Крiм цього,
зазначенi особи повиннi утримуватись вiд
використання такої iнформацiї на шкоду iнтересам
Товариства або заради особистої вигоди або в
iнтересах третiх осiб, а також повиннi утримуватись вiд
конкуренцiї з Товариством в будь-якiй формi,
включаючи членство або участь у пiдприємствах або
органiзацiях або в їх створеннi, участi у пiдготовцi
договорiв, що передбачають пряму або опосередковану
конкуренцiю з Товариством, суперечать цiлям
Товариства або завдають шкоди iнтересам Товариства,
його фiнансовiй i господарськiй дiяльностi.
Публiчна пропозицiя та/або допуск до торгiв
на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржевого
реєстру вiдсутнi
Примітки:
вiдсутнi

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
10.05.2011

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
10/18/1/11

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

3
4
5
6
7
8
9
10
Схiдне територiальне UA4000118954 Акція проста Бездокумент
0,05
30 900 00
1 545 000
100
управлiння
бездокумента арні іменні
0
Нацiональної комiсiї з
рна іменна
цiнних паперiв та
фондового ринку
Товариство протягом року торгiвлю цiнними паперами не здiйснювало. Рiшення щодо додаткового випуску акцiй не приймало. Акцiї розмiщенi
в повному обсязi, у лiстингу не перебувають. Товариство до бiржового списку та бiржового реєстру протягом року не включене та не
реєструвалось.

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру
статутного капіталу емітента
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість цінних
паперів (шт.)

1
Дунь Людмила Iванiвна

2
7 764 981

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
3
25,129388

Усього

7 764 981

25,129388

Кількість за типами акцій
прості іменні

привілейовані іменні

4
7 764 981

5
0

7 764 981

0

9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання
від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
Дата випуску
1
10.05.2011

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск
2
Схiдне
територiальне
управлiння
Нацiональної комiсiї
з цiнних паперiв та
фондового ринку

Вид цінних паперів
3
Акція проста
бездокументарна
іменна

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Найменування
органу, що наклав
обмеження

4
UA4000118954

5
загальнi збори

Характеристика обмеження

Строк обмеження

6
Обмеження права акцiонера на участь
у загальних зборах акцiонерiв
встановлюється законодавством
України.
В статутi Товариства:
4.10. В процесi розмiщення
додаткових акцiй дiє переважне право
акцiонерiв Товариства на придбання
цих акцiй, яке встановлюється
законодавством України. Переважне
право надається акцiонерам
Товариства у процесi приватного
розмiщення обов'язково, в порядку
встановленому чинним
законодавством України.
4.11. Переважним правом акцiонерiв
Товариства визнається право
акцiонера - власника простих акцiй
придбавати розмiщуванi Товариством
простi акцiї пропорцiйно частцi
належних йому простих акцiй у

7
визначений статутом
та законодавством

загальнiй кiлькостi простих акцiй.
Переважне право надається
акцiонерам Товариства у процесi
приватного розмiщення обов'язково, в
порядку встановленому чинним
законодавством України.
4.12. Не пiзнiше нiж за 30 днiв до
початку розмiщення акцiй з наданням
акцiонерам переважного права
Товариство письмово повiдомляє
кожного акцiонера, який має таке
право, про можливiсть його реалiзацiї
та публiкує повiдомлення про це в
офiцiйному друкованому виданнi
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку.
4.13. Повiдомлення має мiстити данi
про загальну кiлькiсть розмiщуваних
Товариством акцiй, цiну розмiщення,
правила визначення кiлькостi цiнних
паперiв, на придбання яких акцiонер
має переважне право, строк i порядок
реалiзацiї зазначеного права.
4.14. Акцiонер, який має намiр
реалiзувати своє переважне право,
подає Товариству в установлений
строк письмову заяву про придбання
акцiй та перераховує на вiдповiдний
рахунок кошти в сумi, яка дорiвнює
вартостi цiнних паперiв, що ним
придбаваються. У заявi акцiонера
повинно бути зазначено його iм'я
(найменування), мiсце проживання
(мiсцезнаходження), кiлькiсть цiнних
паперiв, що ним придбаваються.
Заява та перерахованi кошти
приймаються Товариством не пiзнiше
дня, що передує дню початку
розмiщення цiнних паперiв.
Товариство видає акцiонеру письмове
зобов'язання про продаж вiдповiдної
кiлькостi цiнних паперiв.
5.3. Кожна проста акцiя надає
акцiонеру однакову сукупнiсть прав,

включаючи право на:
1) участь в управлiннi Товариством в
порядку, встановленому цим
Статутом та законодавством України;
2) отримання iнформацiї про
господарську дiяльнiсть Товариства;
3) вихiд iз Товариства шляхом
вiдчуження всiх належних акцiонеру
акцiй;
4) участь у розподiлi прибутку
Товариства та одержання його
частини (дивiдендiв);
5) переважне придбання додатково
випущених Товариством акцiй в
кiлькостi, пропорцiйнiй частцi
акцiонера у статутному капiталi
Товариства на дату прийняття
рiшення про емiсiю акцiй;
6) обов'язковий викуп Товариством
всiх або частини належних йому
акцiй у випадках та в порядку,
передбачених чинним
законодавством України та цим
Статутом;

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими
обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав
передано іншій особі

Дата
реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію
випуску

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Кількість акцій у
випуску (шт.)

Загальна
номінальна вартість
(грн)

Загальна
кількість
голосуючих
акцій (шт.)

1
10.05.2011

2
10/18/1/11

3
UA4000118954

4
30 900 000

5
1 545 000

6
27 589 835

Кількість
голосуючих
акцій, права
голосу за
якими
обмежено
(шт.)
7
0

Кількість голосуючих
акцій, права голосу за
якими за результатами
обмеження таких прав
передано іншій особі
(шт.)
8
0

Опис:
Згiдно з перелiком акцiонерiв, яким надсилатиметься повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства, складеним Публiчним акцiонерним товариством
"Нацiональний депозитарiй України", станом на "16" квiтня 2019 року, загальна кiлькiсть простих iменних акцiй Товариства складає - 30900000 штук; голосуючих акцiй -

27589835 штук.
Iнших типiв акцiй Товариство не випускало.

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
7 476,5
7 540,3
7 458,8
7 501,7
8,8
29,7
8,5
8,5
0
0
0,4
0,4
3

2,5

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
7 476,5
7 540,3
7 458,8
7 501,7
8,8
29,7
8,5
8,5
0
0
0,4
0,4
3

2,5

3
2,5
0
0
3
2,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 479,5
7 542,8
0
0
7 479,5
7 542,8
Товариство користується власними основними засобами первiсною
вартiстю 12003,7 тис. грн. та нарахованим зносом 4460,9 тис. грн або
37 %
Зменшення залишкової вартостi основних засобiв в звiтному перiодi в
порiвняннi з даними за попереднiй рiк вiдбулося за рахунок амортизацiї.
Загальна залишкова вартiсть основних засобiв становить 7542,8 тис.
грн., в т. ч. залишкова вартiсть основних засобiв виробничого характеру
7540,3 тис. грн., невиробничого характеру - 2,5 тис. грн.
Основнi засоби за групами на кiнець звiтного перiоду складають:
- будiвлi та споруди первiсною вартiстю 11392,2 тис. грн., нарахованим
зносом 3890,5 тис. грн., залишковою вартiстю - 7501,7 тис. грн.;
- машини та обладнання первiсною вартiстю 384,4 тис. грн.,
нарахованим зносом 354,7 тис. грн., залишковою вартiстю - 25,7 тис.
грн.,
-транспортнi засоби первiсною вартiстю 139,4 тис. грн., нарахованим
зносом 130,9 тис. грн., залишковою вартiстю - 8,5 тис. грн.;
- iншi основнi засоби (iнструменти, прилади та iнвентар, тощо)
первiсною вартiстю 46,9 тис. грн., нарахованим зносом 46,5 тис. грн.,
залишковою вартiстю - 0,4 тис. грн.;
- основнi засоби невиробничого характеру (об`єкти соцiальної
iнфраструктури) первiсною вартiстю 985,8 тис. грн., нарахованим
зносом 983,3 тис. грн., залишковою вартiстю 2,5 тис. грн.
В складi будiвель i споруд рахується iнвестицiйна нерухомiсть, первiсна
вартiсть - 4925,7 тис. грн., знос - 1444,7 тис. грн., рiвень зносу 29%,
залишкова вартiсть становить 3481,0 тис. грн.
Спосiб утримання активiв задовiльний.
Середнi строки корисного використання кожного активу є такими:
Будинки та споруди 3-92 рокiв
Машини та обладнання
2-43 роки
Транспортнi засоби 7-27 рокiв
Iнструменти, прилади та iнвентар 7-34 рокiв

Об'єкти соцiальної iнфраструктури 44-47 рокiв
Iншi
2-20 рокiв
Активи
знаходяться
за
адресою
пiдприємства.
Частина
автотранспортного парку Товариства зберiгається пiд вiдкритим небом,
що призводить до впливу природних факторiв на їх стан. Значний
ступiнь зношеностi автотранспортного парку призводить до збiльшення
викидiв. Планiв щодо капiтального будiвництва, реконструкцiї або
удосконалення основних засобiв Товариство не має. Обмежень на
використання майна немає, пiд арештом, в податковiй та банкiвськiй
заставi не перебувають.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
8 450,5
8 411,4
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
1 545
1 545
Скоригований статутний капітал
1 545
1 545
(тис.грн)
Вартiсть чистих активiв розрахована за даними Балансу як рiзниця балансової вартостi
Опис
активiв та всiх видiв зобов`язань i забезпечень, вiдображених в Балансi. Розрахунок
проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi
чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 6905,5 тис.грн.
Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на
6905,5 тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi.
Зменшення статутного капiталу не вимагається.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

103

X

X

X

0

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X
339,6
X
X
X
442,6
X
X
Iншi зобовязання складаються iз: кредиторська заборгованiсть
за товари, роботи, послуги 82,4 тис. грн.; зi страхуванню 4,6 тис.
грн., зi оплати працi -34 тис.грн., iншi зобов'язання та
забезпечення 83,9 тис. грн., довгостроковi зобовязання 134,7
тис. грн.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Публiчне акцiонерне товариство
"Нацiональний депозитарiй України
Акціонерне товариство
30370711
04107, Київська обл., Шевченкiвський
р-н, м. Київ, Тропiнiна, 7-Г
в/д
в/д
044) 591-04-04, 591-04-29
(044) 591-04-44
Центрального депозитарiя
Дiяльнiсть ПАТ "НДУ" не пiдлягає
лiцензуванню вiдповiдно до статтi 29
Закону України "Про депозитарну
систему України". Послуги надаються
за заявою №ОВ-5817 вiд 23.09.2014 р.
про приєднання до умов договору про
обслуговування випуску цiнних паперiв
розмiщених на веб-сайтi ПАТ "НДУ"
Державна установа "Агентство з
розвитку iнфраструктури фондового
ринку України"
Державна організація (установа,
заклад)
21676262
01001, Київська обл., Голосiївський р-н,
м.Київ, Грiнченка Бориса, будинок 3,
поверх 5
DR/00001/APA, №DR/00
НКЦПФР
18.02.2019
0442875670
0442875673
84.13 Регулювання та сприяння
ефективному веденню економiчної
дiяльностi
Надає послуги з оприлюднення
регульованої iнформацiї вiд iменi

учасникiв фондового ринку та подання
звiтностi та/або адмiнiстративних даних
до Комiсiї згiдно рахунку на оплату
№АФ-ОП-П10443 вiд 13.01.2020.
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Опис

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "
АУДИТОРСЬКА ФIРМА " ЕККАУНТ "
Товариство з обмеженою
відповідальністю
30778330
03150, Київська обл., Голосiївський
район мiста Києва р-н, мiсто Київ,
Велика Василькiвська, будинок 97, офiс
3
2319
Аудиторська палата України
29.10.2018
+38(044)-528-84-86
528-84-86
69.20 Дiяльнiсть у сферi
бухгалтерського облiку й аудиту;
консультування з питань
оподаткування
Для перевiрки Звiту про корпоративне
управлiння, який є складовою Рiчного
звiту керiвництва обрано ТОВ АФ
"ЕККАУНТ" (номер реєстрацiї у реєстрi
суб'єктiв аудиторської дiяльностi №
2319), є складовою Рiчного звiту
керiвництва,
що
складається
та
подається до Нацiональної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку,
вiдповiдно до ст. 40-1 Закону України
"Про цiннi папери та фондовий ринок",
з якою укладено договiр № 171/НВ-20
вiд 25.05.2020.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва
КОДИ

Підприємство
Територія
Організаційноправова форма
господарювання
Вид економічної
діяльності

Дата (рік, місяць,
число)

2020.01.01

за ЄДРПОУ

03760941

за КОАТУУ

5910136300

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вантажний автомобільний транспорт

за КВЕД

Приватне акцiонерне товариство "Сумське
пiдприємство "Агротехсервiс"
Сумська область, Зарiчний р-н

49.41

Середня кількість працівників, осіб: 16
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 40020, Сумська обл., Ковпакiвський р-н, м.Суми, проспект Курський, 105, (0542) 2450-21

1. Баланс
на 31.12.2019 p.
Форма №1-м

Актив
1
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
Довгострокові фінансові інвестиції
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси:
у тому числі готова продукція
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс
Пасив
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування
та забезпечення
III. Поточні зобов'язання

Код
рядка
2

Код за ДКУД 1801006
На кінець
На початок
звітного
звітного року
періоду
3
4

1005
1010
1011
1012
1020
1030
1090
1095

0
7479,5
11681
(4201,5)
0
8,5
0
7488

0
7542,8
12003,7
(4460,9)
0
8,5
0
7551,3

1100
1103
1110
1125
1135
1136
1155
1160
1165
1170
1190
1195

855
23,6
0
207,5
0
0
387,3
0
104,7
4,2
0
1558,7

865,7
23,6
0
101,1
0
0
275,8
0
94,8
4,4
0
1341,8

1200

2,4

0

1300

9049,1

8893,1

Код
рядка

На початок
звітного року

2

3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1410
1415
1420
1425
1495

1545
0
34,7
6831,7
(0)
8411,4

1545
0
34,7
6870,8
(0)
8450,5

1595

84,5

134,7

Короткострокові кредити банків
1600
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими
1610
0
0
зобов'язаннями
товари, роботи, послуги
1615
289
82,4
розрахунками з бюджетом
1620
91,1
103
у тому числі з податку на прибуток
1621
5,3
8,6
розрахунками зі страхування
1625
3,4
4,6
розрахунками з оплати праці
1630
28,3
34
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Інші поточні зобов'язання
1690
141,4
83,9
1695
553,2
307,9
Усього за розділом III
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
1700
0
0
утримуваними для продажу, та групами вибуття
1900
9049,1
8893,1
Баланс
Примітки: Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Нацiональне положення (стандарт) бухгалтерського
облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi"

2. Звіт про фінансові результати
за 2019 рік
Форма №2-м

Код
рядка

Стаття

Код за ДКУД 1801007
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

1
2
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
2000
2747,9
2907,7
послуг)
Інші операційні доходи
2120
277,8
661,2
Інші доходи
2240
1927,1
454
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)
2280
4952,8
4022,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050
(2051,1)
(1601,2)
Інші операційні витрати
2180
(2425)
(2290,7)
Інші витрати
2270
(429)
(101,6)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)
2285
(4905,1)
(3993,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)
2290
47,7
29,4
Податок на прибуток
2300
(8,6)
(5,3)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)
2350
39,1
24,1
Примітки: Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Нацiональне положення (стандарт) бухгалтерського
облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi"
Керівник

Дунь Людмила Iванiвна

Головний бухгалтер

Печенежська Наталiя Костянтинiвна

XVI. Твердження щодо річної інформації
Керiвництво Приватного акцiонерного товариства "Сумське пiдприємство "Агротехсервiс" вiд
iменi осiб, що здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента,
заявляє, що наскiльки це вiдповiдальним особам вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена
вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання
iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки i, а також про те, що
звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення
господарської дiяльностi i стан емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з
якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. Вiд iменi керiвництва - Голова правлiння
Дунь Людмила Iванiвна.

