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Проспект емісії облігацій
СІЛЬСЬКОГОПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ім. ДУХОВА,
щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення
1. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан
Загальна інформація про емітента:
повне найменування
СІЛЬСЬКОГОПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ім. ДУХОВА
скорочене найменування (за
СТОВ ім. ДУХОВА
наявності)
код за ЄДРПОУ
03771459
місцезнаходження
37362, Україна, Полтавська обл., Гадяцький район, село Веприк
засоби зв'язку (телефон, факс,
(044) 593-60-85, IKulivets@the-bank.com.ua
електронна пошта)
дата державної реєстрації
25.02.2000р.; Гадяцька районна державна адміністрація Полтавської області. Номер
емітента; орган, що здійснив
запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб – підприємців про державну
державну реєстрацію емітента
реєстрацію 1 560 120 0000 000292;
предмет і мета діяльності:
Відповідно до Статті 4 Статуту Емітента:
4.1.
Товариство створене з метою: одержання прибутку та використання його в інтересах учасників Товариства, ефективне управління
майном та коштами, як власними, так і залученими, забезпечення суспільних потреб в продукції, роботах та послугах Товариства,
задоволення потреб населення в різного роду послугах, товарах народного споживання, продукції науково-дослідного,
промислового, сільськогосподарського, виробничо-технічного та іншого призначення, розвитку зовнішньоекономічних зв'язків
України для насичення споживчого ринку товарами і послугами підвищеного попиту, розвитку інфраструктури та отримання
прибутку.
4.2.
Предметом діяльності товариства в Україні є:
4.2.1.
Вирощування:

зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур;

овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів;

інших однорічних і дворічних культур;

зерняткових і кісточкових фруктів;

олійних плодів;

інших багаторічних культур;
4.2.2.
Розведення:

великої рогатої худоби молочних порід;

іншої великої рогатої худоби та буйволів;

коней та інших тварин родини конячих;

овець і кіз;

свиней;

свійської птиці;

інших тварин;
4.2.3.
Виробництво:

м'яса;

м'яса свійської птиці;

м'ясних продуктів;

олії та тваринних жирів;

хліба та хлібобулочних виробів;

цукру;

готових кормів для тварин, що утримуються на фермах та готових кормів для домашніх тварин;

машин і устатковання для сільського та лісового господарства.
4.2.4.
Оптова торгівля:

зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;

живими тваринами;

шкірсировиною, шкурами та шкірою;

фруктами й овочами;

м'ясом і м'ясними продуктами;

молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами;

іншими товарами господарського призначення;

сільськогосподарськими машинами й устаткуванням;

твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;

хімічними продуктами;

іншими проміжними продуктами;
4.2.5.
Надання в оренду:

автомобілів і легкових автотранспортних засобів;

вантажних автомобілів;

сільськогосподарських машин і устаткування;

будівельних машин і устаткування;

офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів;

інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у.
4.2.6.
Лісове господарство та лісозаготівлі:

лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві;

лісозаготівлі;

збирання дикорослих недеревинних продуктів;

надання допоміжних послуг у лісовому господарстві;

вирощування будівельного лісу: посадка, підсадка саджанців, охорона лісу та лісосік;

вирощування молодого порослевого лісу та балансової деревини;

вирощування лісосадивних матеріалів;
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вирощування різдвяних ялинок;
лісозаготівлі, рубання лісу та виробництво ділової деревини такої як колоди, стовпи, жердини, одержування паливної деревини;
вирубування (дерев) лісу з метою зробити землі придатними для сільськогосподарського виробництва;
Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних
матеріалів для плетіння:
лісопильне та стругальне виробництво;
виготовлення виробів з деревини, корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння;
Складське господарство;
Ветеринарна діяльність;
Відтворення рослин;
Змішане сільське господарство;
Допоміжна діяльність у рослинництві та тваринництві;
Післяурожайна діяльність;
Оброблення насіння для відтворення;
Прісноводне рибальство, прісноводне рибництво (аквакультура);
Перероблення молока, виробництво масла та сиру;
Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра;
Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення, а також інших машин і устаткування,
установлення та монтаж машин і устаткування;
Забір, очищення та постачання води;
Організація будівництва будівель;
Будівництво: житлових і нежитлових будівель, водних споруд, інших споруд, н. в. і. у. , знесення;
Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та
напівфабрикатами;
Вантажний автомобільний транспорт;
Надання послуг перевезення речей (переїзду);
Допоміжне обслуговування наземного транспорту;
Транспортне оброблення вантажів;
Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
Діяльність холдингових компаній;
Купівля та продаж власного нерухомого майна;
Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
Діяльність у сфері права;
Консультування з питань комерційної діяльності й керування;
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;
Товариство в порядку диверсифікації може здійснювати іншу виробничо-господарську, фінансову та цивільно-правову діяльність,
що не заборонена Законодавством.
Займатися видами діяльності, що підлягають ліцензуванню, Товариство може після одержання відповідного дозволу.

перелік засновників емітента

Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРО-АЛЬФА», ідентифікаційний код
34401397, зареєстроване Гадяцькою районною державною адміністрацією Полтавської
області 19 червня 2006 року, номер запису ЄДР юридичних осіб про заміну свідоцтва
про державну реєстрацію 1 560 102 0000 000394, місцезнаходження: 37300, Полтавська
обл., Гадяцький р-н., м. Гадяч, вул. Леніна, 78.
Розмір внеску до статутного фонду: 99,99% або 7399.26 гривень
Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРО-ТАЙМ», ідентифікаційний код
35826619, зареєстроване Гадяцькою районною державною адміністрацією Полтавської
області 17 грудня 2008 року, номер запису ЄДР юридичних осіб про заміну свідоцтва
про державну реєстрацію 1 560 102 0000 000558, місцезнаходження: 37300, Полтавська
обл., Гадяцький р-н., м. Гадяч, вул. Леніна, 78.
Розмір внеску до статутного фонду: 0,01% або 0.74 гривень
структура управління емітентом (органи управління емітентом, порядок їх формування та компетенція згідно з установчими
документами емітента)
Статтею «13. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ» Статуту Емітента визначено наступне:
13.1. Вищим органом управління Товариством є Загальні збори Учасників, які складаються з Учасників чи їх представників.
13.2. Учасник має право в будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це інших Учасників. Учасник вправі передати свої
повноваження на Загальних зборах іншому Учаснику або його представникові. Представники Учасників на Загальних зборах можуть
бути постійними або призначеними на певний строк.
13.3. Кожен Учасник на Загальних зборах має кількість голосів, пропорційну розміру його частки у статутному капіталі.
13.4. Загальні збори Учасників мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, в тому числі і тих. що передані
Загальними зборами до компетенції виконавчого органу.
13.5. До компетенції Загальних зборів Учасників належить:
13.5.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;
13.5.2. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства; зміна розміру статутного капіталу Товариства;
13.5.3. Призначення (обрання) та звільнення Директора, обрання та відкликання Голови та членів ревізійної комісії. Голови Загальних
зборів Учасників;
13.5.4. Затвердження річних звітів та балансів Товариства, звітів і висновків ревізійної комісії; розподіл прибутку та покриття збитків;
13.5.5. Вирішення питання про придбання Товариством частки (її частини) Учасника, що відступається;
13.5.6. Виключення Учасника з Товариства;
13.5.7. Рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
13.5.8. 13.5.8.
Створення,
реорганізація
та
ліквідація
дочірніх
підприємств,
філій,
представництв
та
інших
відособлених підрозділів, затвердження їх статутів та положень;
13.5.9. 13.5.9.
Затвердження правил скликання і проведення Загальних зборів Учасників та порядку прийняття ними рішень;
13.5.10. Затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства;
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13.5.11.
13.5.12.
13.5.13.
13.5.14.

Визначення організаційної структури та затвердження штатного розкладу Товариства.
Встановлення розміру, форми та порядку внесення Учасниками додаткових вкладів;
Прийняття рішення про одержання кредитів, позики та займу;
Прийняття рішення про укладення будь-яких договорів (розпорядження коштами Товариства), сума яких перевищує граничну суму,
визначену Загальними зборами Учасників;
13.5.15. Прийняття рішень про передачу та взяття в оренду земельних ділянок, інших об'єктів нерухомості (будівлі та приміщення),
транспортних засобів, обладнання, задіяного у виробничому процесі;
13.5.16. Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до діючих договорів оренди земельних ділянок, інших об'єктів нерухомості
(будівлі та приміщення), транспортних засобів, обладнання, задіяного у виробничому процесі;
13.5.17. Прийняття рішення про припинення дії договорів оренди земельних ділянок, інших об'єктів нерухомості (будівлі та приміщення),
транспортних засобів, обладнання, задіяного у виробничому процесі;
13.5.18. Прийняття рішення про участь (вступ засновником, учасником) Товариства в інших господарських товариствах, об'єднаннях,
організаціях, установах та підприємствах;
13.5.19. Прийняття рішення щодо розпорядження будь-яким шляхом цінними паперами, частками та паями Товариства у статутних
капіталах інших юридичних осіб. Під розпорядженням слід розуміти право прийняття рішення про укладення правочину з фізичною
чи юридичною особою, спрямованої на продаж, міну, дарування, передачу до статутного капіталу іншого господарського
товариства, передачу у заставу;
13.5.20. Прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства:
13.5.21. Визначення повноважень, умов оплати праці та матеріального заохочення посадових осіб Товариства, посадових осіб філій,
представництв, інших відособлених підрозділів та дочірніх підприємств Товариства:
13.5.22. Порядок утворення та витрачання фондів Товариства;
13.5.23. Прийняття рішення про здійснення директором Товариства правочинів по розпорядженню основними засобами незалежно від
суми;
13.5.24. Визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних
органів;
13.5.25. Інші питання діяльності Товариства.
13.6. До виключної компетенції Загальних зборів Учасників належать питання, зазначені у підпунктах 13.5.1. - 13.5.8.. 13.5.12 - 13.5.19.
цього Статуту.
13.7. Загальні збори Учасників мають право своїм рішенням передати частину своїх повноважень (за винятком віднесених до виключної
компетенції) до компетенції виконавчого органу.
13.8. Загальні збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники, що в сукупності володіють більш як 60%
загальної кількості голосів.
13.9. Рішення з питань, зазначених у підпунктах 13.5.1., 13.5.2. та 13.5.6. цього Статуту, вважаються прийнятими, якщо за них проголосують
учасники, що володіють у сукупності більш як 50 % загальної кількості голосів Учасників Товариства.
13.10. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх Учасників Товариства.
13.11. Загальні збори Учасників скликаються не рідше одного разу на рік.
13.12. Загальні збори Учасників обирають Голову Загальних зборів Учасників з числа Учасників строком на три роки.
13.13. Голова Загальних зборів організує підготовку та проведення Загальних зборів Учасників, організує ведення протоколів Загальних
зборів (книга протоколів повинна бути в будь-який час пред'явлена Учасникам. За вимогою будь-якого Учасника йому повинні
видаватись посвідчені витяги з книги протоколів), укладає контракт з Директором Товариства, здійснює інші дії, за винятком тих, які
віднесені до компетенції інших органів Товариства.
13.14. Про проведення Загальних зборів Учасники повідомляються письмово, не менш ніж за 30 днів до дня проведення, з зазначенням
місця їх проведення, часу, а також порядку денного.
13.15. Будь-який з Учасників Товариства вправі вимагати розгляду будь-якого питання на Загальних зборів Учасників, якщо воно було
поставлено Голові Загальних зборів не пізніше 25 днів до дати зборів.
13.16. Не пізніш як за 7 днів до скликання Загальних зборів Учасникам Товариства повинна бути надана можливість ознайомитись з
документами, внесеними до порядку денного.
13.17. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх присутніх Учасників.
13.18. Позачергові Загальні збори Учасників скликаються Головою Загальних зборів, якщо цього потребують інтереси Товариства в цілому.
13.19. Загальні збори Учасників можуть бути скликані за вимогою Директора Товариства та ревізійної комісії. Учасники Товариства, яким
належить в сукупності більш ніж 10 % загальної кількості голосів, мають право вимагати скликання позачергових Загальних зборів
Учасників в будь-який час та з будь-якого питання. Якщо протягом 25 днів з дати вимоги Голова Загальних зборів не виконає її, вони
мають право самостійно скликати Загальні збори Учасників.
13.20. Рішення Загальних зборів Учасників можуть прийматися методом опитування. У цьому разі питання для голосування та проект
рішення надсилається Головою Загальних зборів Учасникам, які повинні у 10-денний термін з дня його одержання, у письмовій формі
сповістити своє рішення. Протягом 10 днів з моменту одержання повідомлення від останнього Учасника, всі вони повинні бути
проінформовані Головою Загальних зборів про прийняте рішення.
13.21. Одноособовим виконавчим органом Товариства є Директор.
13.22. Директор обирається з числа Учасників або призначається з третіх осіб, за контрактом. Директор не може бути одночасно Головою
Загальних зборів Учасників Товариства.
13.23. Директор керує поточною діяльністю Товариства, самостійно вирішує всі питання його діяльності, за винятком віднесених до
виключної компетенції Загальних зборів Учасників.
Директор виконує такі функції:
визначає організаційну структуру Товариства; затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку; підбирає кадри та створює
робочий апарат;
призначає своїх заступників (директорів), формує дирекцію, вирішує питання щодо обсягів делегованих їм повноважень;
затверджує штатний розклад;
призначає керівників філій, представництв, здійснює контроль за їх діяльністю в межах, передбачених положеннями про філії і
представництва;
підписує контракти та трудові договори з працівниками Товариства, керівниками філій та представництв;
без довіреності представляє інтереси Товариства та здійснює дії від його імені у всіх вітчизняних та іноземних підприємствах,
установах та організаціях;
забезпечує ефективне функціонування обладнання, збереження майна та захист конфіденційної інформації Товариства;
визначає поточні плани діяльності Товариства, а також організовує заходи, необхідні для їх виконання; координує діяльність
структурних підрозділів Товариства, призначає їх керівників та одноособово розподіляє їх повноваження та обсяги відповідальності;
приймає акти (накази), що регулюють поточну роботу Товариства;
відповідає за правильне здійснення обліку і ведення звітності;
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розглядає претензії, що пред'являють Товариству, та заявлені йому позови;
у межах своїх повноважень та за попереднім погодженням загальних зборів учасників розпоряджається майном (нерухомим
майном, транспортом, основними фондами, товарами в обороті, цінними паперами);
у межах своїх повноважень укладає цивільно-правові договори (правочини) та трудові договори від імені Товариства, а на суми, що
перевищують визначену рішенням Загальних зборів Учасників (п. 13.5.14). - за попереднім рішенням Загальних зборів Учасників;
видає довіреності, доручення, відкриває поточний та інші рахунки в установах банків та інших фінансових установах;
у межах своїх повноважень та за попереднім погодженням загальних зборів учасників укладає договори оренди земельних ділянок,
інших об'єктів нерухомості (будівлі та приміщення), транспортних засобів, обладнання, задіяного у виробничому процесі:
у межах своїх повноважень та за попереднім погодженням загальних зборів учасників укладає договори про внесення змін та
доповнень до діючих договорів оренди земельних ділянок, інших об'єктів нерухомості (будівлі та приміщення), транспортних засобів,
обладнання, задіяного у виробничому процесі, договори про їх припинення;
у межах своїх повноважень розпоряджається коштами Товариства, а на суми, що перевищують визначену Загальними зборами
Учасників (п. 13.5.14), - за попереднім рішенням Загальних зборів Учасників;
застосовує до працівників заходи заохочення і стягнення відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку та законодавства;
забезпечує виділення коштів на виконання планів, заходів, професійну підготовку і перепідготовку кадрів, підвищення їх кваліфікації
та навчання безпечним методам праці;
підписує колективний договір та вносить пропозиції про його доповнення, зміни та припинення дії:
призначає матеріально-відповідальних осіб і укладає з ними договори про матеріальну відповідальність;
готує на розгляд Зборів звіти і баланси, пропозиції по внутрішнім документам, які необхідні для організації поточної діяльності
Товариства, а також вирішує всі інші питання діяльності Товариства, за винятком питань, віднесених до виключної компетенції
загальних зборів.
Директор має право делегувати повноваження на підпис документів за допомогою внутрішніх локальних документів (наказів,
довіреностей).
13.24. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам Учасників і організує виконання їх рішень. Директор не має права приймати
рішення, обов'язкові для виконання Учасниками.
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інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені та по батькові, повної назви посади, року народження, освіти,
кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи:
голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого
органу
Виконавчий орган Емітента представлено Директором, в особі Буймистра Григорія Петовича; 01.03.1962 р.н.
основне місце роботи - СТОВ імені Духова;
освіта вища - Полтавський сільськогосподарський інститут, кваліфікація - механік , виробничий стаж - 27 років 6 місяців, стаж
роботи на посаді Директора СТОВ імені Духова - 2 роки 4 місяці
голова та члени наглядової ради
Статутом не передбачено
(за наявності)
ревізор або голова та члени
Статутом не передбачено
ревізійної комісії (за наявності)
корпоративний секретар (за
Статутом не передбачено
наявності)
головний бухгалтер (за наявності)
Галушко Тетяна Іванівна, Головний бухгалтер, 19.02.1980р.н.,
основне місце роботи - СТОВ імені Духова;
освіта вища, Харківський інститут соціального прогресу, спеціальність – фінанси ,
кваліфікація – економіст; виробничий стаж - 13 років, стаж роботи на посаді Головного
Бухгалтера СТОВ імені Духова - 3 роки.
відомості про середньомісячну
Середньомісячна нарахована заробітна плата Директора СТОВ ім. Духова за 2013рік
заробітну плату членів
складає 3500,00 грн., та середньомісячна нарахована заробітна плата за 1кв. 2014
колегіального виконавчого
складає 3500,00 грн.
органу або особи, яка здійснює
повноваження одноосібного
виконавчого органу, за останній
квартал та завершений
фінансовий рік, що передував
року, у якому подаються
документи
Інформація про статутний та власний капітал емітента:
розмір статутного капіталу
Станом на 13.05.2014. статутний капітал Емітента становить 7400,00 грн. (сім тисяч
емітента на дату прийняття
чотириста грн., 00 коп.) гривень. Статутний капітал Емітента розділений на частки. На
рішення про публічне
момент прийняття рішення про розміщення облігацій статутний капітал Емітента
розміщення облігацій
сплачений повністю.
розмір частки у статутному У членів виконавчого комітету частка в статутному капіталі відсутня.
капіталі емітента, що перебуває у
власності членів виконавчого
органу емітента або особи, яка
здійснює
повноваження
одноосібного виконавчого органу
(для емітента - акціонерного
товариства також кількість акцій)
перелік осіб, що мають у
Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРО-АЛЬФА», ідентифікаційний код
статутному капіталі емітента
34401397, зареєстроване Гадяцькою районною державною адміністрацією Полтавської
частку, що перевищує 10 %
області 19 червня 2006 року, номер запису ЄДР юридичних осіб про заміну свідоцтва
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про державну реєстрацію 1 560 102 0000 000394, місцезнаходження: 37300, Полтавська
обл., Гадяцький р-н., м. Гадяч, вул. Леніна, 78.
Розмір внеску до статутного фонду: 99,99% або 7399.26 гривень
Станом на 13.05.2014р. розмір власного капіталу Емітента становить – 137 542,00 тис.
грн.

розмір власного капіталу
емітента на останню звітну дату,
що передує даті прийняття
рішення про публічне
розміщення облігацій
Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента:
інформація про облігації емітента
цінні папери раніше не розміщувались.
(щодо кожного випуску) із
зазначенням реквізитів свідоцтв
про реєстрацію випусків
облігацій, органів, що видали
відповідні свідоцтва, виду
облігацій, кількості облігацій,
номінальної вартості облігації,
загальної суми випуску, форми
випуску, форми існування
відомості про фондові біржі, на
Такі операції не здійснювались
яких продавались або
продаються цінні папери емітента
(у разі здійснення таких операцій)
відомості про фондові біржі, до
Такі операції не здійснювались
лістингу яких включені облігації
емітента
Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан:
чисельність штатних працівників
Чисельність штатних працівників станом на 31.03.2014р. - 287
(станом на останнє число
кварталу, що передував кварталу,
у якому подаються документи)
перелік ліцензій (дозволів)
Ліцензія серії АЕ № 273364 на здійснення господарської діяльності з централізованого
емітента на провадження певних
водопостачання, видана Полтавською обласною державною адміністрацією від
видів діяльності із зазначенням
29.10.2013р., строк дії ліцензії - 21.10.2018р.
терміну закінчення їх дії
опис діяльності емітента станом на кінець звітного періоду, що передував кварталу, у якому подаються документи для
реєстрації випуску облігацій та проспекту їх емісії, а саме, дані про:
обсяг основних видів продукції
Основним напрямом діяльності підприємства, станом на 31.03.2014р., є вирощування
(послуг, робіт), що виробляє
зернових та технічних культур в рослинництві та розведення великої рогатої худоби в
(надає, здійснює) емітент
тваринництві, реалізація вирощеної продукції , що в кінцевому результаті забезпечує
отримання максимального прибутку.
Загальний розмір посівних площ станом на 31.03.2014р. складає – 5213,54 га. Строк
оренди земель закінчується у 2017 році.
В 2013році було посіяно, зібрано та продано такі культури:
Кукурудза зернова - 2818 га, вироблено – 343760 цнт, реалізовано 307229 цнт. – чистий
дохід (виручка) від реалізації кукурудзи зернової становить 31337 тис. грн.
Ячмінь ярий - 879 га, вироблено – 45660 цнт., реалізовано – 6798 цнт. – на суму 948 тис.
грн.
В 2013 році Товариством всього культур було зібрано на 48,66% менше ніж в
попередньому році, та отримано 4 081,70 тис. грн. від їх реалізації. Зменшення збору
продукції було пов’язане з переорієнтацію посіву пшениці на ячмінь та збільшення
обсягів реалізації продукції тваринництва.
Обсяг реалізації основних видів продукції Емітента,
тонн
Рослинництво:
Кукурудза
Пшениця
Ячмінь
Тваринництво:
Вирощування ВРХ
Молоко

тис. грн.

2012р.

2013р.

2012р.

2013р.

3 058,20
3 058,20
0,00

3 072,30
0,00
68,00

2 527,60
3 917,90
0,00

3 133,70
0,00
948,00

546,70
7 719,60

344,90
7 890,60

0,00
13 501,60

3 494,80
27 291,30

Середньорічне поголів'я ВРХ в господарстві становить 2223 гол., з них - 1531 корів.
У звітному році Товариство реалізувало 8235,5 тонн м’ясо-молочної продукції, що за
складає приблизно такий самий обсяг як у попередньому році, проте сума реалізації, в
2013 році склала 30786,1 тис. грн., що в 2,3 рази більше ніж в 2012 році.
ринки збуту та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність емітент

5

За даними Продовольчої та сільськогосподарської
організації ООН (FAO), протягом наступних 40 років
очікується
зростання
світового
виробництва
сільськогосподарської продукції на 60%. Одна з
провідних ролей у забезпечені даного показника
відведена Україні, яка на рівні із Бразилією,
Аргентиною, Росією та США належить до найбільших
у світі експортерів агропродукції. Враховуючи
значний потенціал підвищення урожайності, Україна
у майбутньому може претендувати на друге місце у
світі (після США) за обсягом постачання основних
продовольчих культур.
Агросектор закінчив 2013 рік з найвищим
показником зростання (+12%) серед усіх галузей в
Україні, забезпечивши близько 25% валютних
надходжень від загального експорту української
продукції. На сьогоднішній день, Україна є одним з
вагомих гравців на світовому ринку зерна і має всі
передумови для зміцнення своїх позицій. Даний
сегмент агровиробництва інтенсивно розвивається і
характеризується
планомірним
збільшенням
валових
зборів.
Сільськогосподарські
угіддя
займають близько 70% території України (41,5 млн.
га). В той же час великі сільськогосподарські
компанії утримують менше 19% загальної площі
орних земель. Протягом останніх років, в очікуванні
скасування
мораторію
на
продаж
землі
сільськогосподарського призначення, великі аграрні
компанії активно нарощують свої земельні активи.
Незважаючи на низький рівень використання
добрив,
українські
ферми
демонструють
конкурентну урожайність завдяки родючості
чорноземів.
В Україні, за різними оцінками, щорічно ведеться
будівництво близько 1,5 млн. т нових потужностей, в
той час як дефіцит сучасних елеваторів становить
близько 21 млн. т.
Більшість
елеваторів
в
Україні
будується
агрохолдингами для власного використання, адже
великі компанії з року в рік збільшують свій банк
землі і отримують зростаючі врожаї зерна.
Продавати його «з полів» за низькими цінами
невигідно, а зберігати в чужих елеваторах
проблематично через їх недостатню кількість і
високі тарифи.
Україна є самодостатньою за всіма основними видами зернових. Приблизно половину зібраного врожаю Україна продає
закордон. Найбільш активно експортується кукурудза. З 1 вересня 2013 року по 6 січня 2014 на зовнішні ринки було
поставлено 8,6 млн. т цієї культури. Найбільшим споживачем української кукурудзи (за підсумками вересня-листопада) став
Єгипет. У цю країну в зазначений період було поставлено близько 1 млн. т кукурудзи. На другому місці - Корея (666 тис. т), на
третьому - Іспанія (583 тис. т).
Української пшениці за шість місяців на зовнішні ринки було поставлено 6,8 млн. т, з яких 5,5 млн. т припадає на продовольчу
пшеницю і 1,3 млн. т - на фуражну. Основним імпортером української пшениці є Єгипет. За підсумками п'яти місяців (липень листопад) у цю країну було поставлено 1,5 млн. т. У п'ятірку найбільших імпортерів також увійшли Південна Африка, Таїланд,
Кенія і Бангладеш.
Основним споживачем українського ячменю є Саудівська Аравія, де ця культура активно використовується для годування
верблюдів. За п'ять місяців маркетингового року в цю країну було експортовано близько 1,5 млн. т ячменю. Практично весь
український ріпак прямує на європейський ринок. Найбільшим споживачем ріпаку стала Франція (437 тис. т). У п'ятірку
найбільших імпортерів також увійшли Нідерланди (358,4 тис. т), Німеччина (324,17 тис. т), Пакистан (222 тис. т) і Бельгія
(213,61 тис. т).
Нарощує Україна і експортні поставки сої. Станом на 31.03.2014р. експортні поставки сої склали 678 тис. т.
На відміну від ріпаку, основним споживачами української сої є вітчизняні переробники і тваринники.
За різними оцінками, загальна потреба галузі у кредитуванні становить від 90 до 250 млрд. грн., з них щорічна потреба в
оборотних коштах – 7-8 млрд. грн., решта – на оновлення основних фондів. У той час, коли банківське кредитування та IPO не
можуть задовольнити потреби українського агросектору в залученні фінансування, ряд агрохолдингів вирішує дану проблему
шляхом випуску єврооблігацій. Серед них «Миронівський хлібопродукт» - емісія цінних паперів на $400 млн. (після викупу
єврооблігацій на суму $350 млн.) з терміном погашення у 2020 році, «Мрія Агрохолдинг» - обсяг випуску - $222 млн. (після
викупу єврооблігацій на суму $178 млн.) з терміном погашення у 2018 році, «Укрлендфармінг» - обсяг випуску - $500 млн. з
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терміном погашення в 2018 році.
Валовий збір пшениці, за 5 попередніх сезонів, збільшився завдяки збільшенню середньорічної посівної площі під культурою,
за даний період, на 22% та зростання врожайності на 26%.
Потенціал виробництва зернових культур в Україні використаний далеко не повністю, і надалі слід очікувати зростання
виробництва за рахунок досягнення максимально можливої врожайності. Збільшення обсягів виробництва зернових, і
особливо кукурудзи, наклало певний відбиток на функціонування інфраструктури зернового ринку. Зростання пропозиції
зерна сприяє збільшенню експортного потенціалу і призводить до необхідності нарощування пропускної здатності
інфраструктури та її технічного переоснащення для більш ефективної роботи з кукурудзою , режими обробки якої
відрізняються від режимів обробки пшениці та ячменю.
Олійний сегмент, хоча і характеризується менш вагомою часткою в рослинницькому секторі, ніж зерновий, але за останнє
десятиліття також відзначений деякими істотними змінами. У першу чергу, для олійного сегмента характерний стрімке
зростання виробництва за зазначений період. У олійної групі частка трьох основних культур (соняшник, соя та ріпак) ще
вагоміша , ніж у зерновій , і становить 99 % від загального виробництва. Так , валовий збір основних культур олійної групи
станом на 31.03.2014р. збільшився до 16,0 млн. т.
Збільшення виробництва олійних культур, як і у випадку із зерновими, стало можливо за рахунок розширення площ, а також
збільшення врожайності культур. Загальні посівні площі під трьома основними олійними культурами, за звітний період,
збільшилися до 7,7 млн. га на початок 2014р. (+79%).
Що стосується врожайності основних олійних культур, то даний показник характеризується не таким інтенсивним, як для
зернових, але позитивним трендом. Середня врожайність соняшнику збільшилася на 37 % (з 11,7 ц/га до 16,5 ц/га). При
цьому, станом на початок 2014р. була зафіксована максимальна врожайність основних олійних культур, яка для соняшника
склала 21,7 ц/га, для сої - 20,5 ц/га і для ріпаку - 23,6 ц/га. Таким чином, потенціал врожайності олійних культур в Україні
використаний в більшій мірі, ніж для зернових культур, але все ж ще є деяка можливість зростання.
У січні-квітні 2014 року індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з відповідним періодом 2013р. становив
105,0%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 109,3%, у господарствах населення – 101,2%.
За розрахунками, станом на 1 травня 2014 року господарствами всіх категорій ярі культури, з урахуванням пересіву по
загиблих озимих і багаторічних травах, посіяно на площі 12,3 млн. га, що на 9,6% більше порівняно з початком травня 2013
року.
Згідно з прогнозів ІА «АПК-Інформ» до 2020 року виробництво зернових та олійних культур може досягти 88,5 млн. т , а до
2025 року - 96,7 млн. т, що є далеко не межею можливостей вітчизняного рослинницького комплексу .
Потенційно врожаї зернових та олійних культур в Україні можуть досягати 135 млн. т і більше. Але для реалізації даного
потенціалу необхідне відповідне інвестування , що дозволяє отримати максимальну врожайності с/г культур , уже досягнутої
в деяких країнах.
Варто відзначити , що збільшення виробництва очікується за чотирма ключових культурах - кукурудзі, пшениці , соняшнику і
сої , частка яких у загальному виробництві зернових і олійних культур прогнозується в 2014 році на рівні 84 %. Так, до 2025
року , виробництво кукурудзи в Україні може досягти 36,8 млн. т, пшениці - 28,8 млн. т , соняшнику - 10,3 млн. т і сої - 4,3 млн.
т.
В економіці будь-якої країни особливе місце займає тваринництво, ступінь розвитку якого є індикатором загального розвитку
соціально-економічної системи в цілому. Скотарство визначає не тільки частку у виробництві продукції, але й суттєво впливає
на соціально-економічний стан сільських територій, розвиток трудових і виробничих ресурсів, сприяє розвитку експортного
потенціалу країни.
Аналіз виробництва м’яса і молока вказує на те, що продовольча проблема в Україні сьогодні стоїть досить гостро. Так,
рекомендований рівень споживання яловичини задовольняється менш ніж на 30% і з кожним роком продовжує
скорочуватись.
Рівень споживання молока, також нижче рекомендованого і, становить трохи більше 50%. Не слід забувати, що наша країна
традиційно була нетто експортером на світовому ринку яловичини і молока, проте внаслідок довготривалої системної кризи
в скотарстві, Україна втратила провідні позиції експортера.
На відміну від рослинництва тваринницька галузь виробляє продукт виключно внутрішнього споживання, оскільки товарне
молоко не підлягає масовому споживанню в сирому вигляді. В зв’язку з тим, що протягом останнього десятиліття
спостерігалося невпинне зниження поголів’я дійних корів і виробництва молока, в країні з осені 2009 року спостерігається
суттєвий дефіцит молока.
У сільськогосподарських підприємствах (крім малих) у 1 кварталі 2014 р. порівняно з 1 кв. 2012р. обсяг вирощування худоби
та птиці збільшено на 11,9%, у т.ч. свиней – на 15,6%, птиці всіх видів – на 12,4%, але скорочено вирощування великої рогатої
худоби (на 1,4%); відношення обсягу вирощування худоби та птиці до їхньої реалізації на забій становило 105,4% (у 2012р.–
107,1%); середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі збільшилися на 0,8%, свиней –
на 5,8%.
У 2013р. середній надій молока від однієї корови в аграрних підприємствах (крім малих) становив 4853 кг (порівняно з 2012р.
збільшився на 4,1%), у господарствах населення, за розрахунками, – 4504 кг (збільшився на 1,3%).
На початок січня 2014р. населенням утримувалось 69,4% загальної чисельності великої рогатої худоби (на 1 січня 2013р. –
67,6%), у т.ч. корів – 77,8% (77,5%); свиней – 50,9% (53,1%), овець і кіз – 86,4% (84,7%), птиці всіх видів – 42,7% (44,9%).
За розрахунками, на 1 травня 2014р. порівняно з відповідною датою 2013р. загальна чисельність поголів’я великої рогатої
худоби скоротилася на 2,5%, у т.ч. корів – на 1,9%; зросло поголів’я свиней (на 1,1%), овець і кіз (на 1,6%), птиці всіх видів (на
6,5%).
На початок травня 2014р. господарствами населення утримувалось 71,1% загальної чисельності великої рогатої худоби, у т.ч.
корів – 77,6%; свиней – 51,7%, овець і кіз – 86,1%, птиці всіх видів – 40,2%.
Аграрними підприємствами (крім малих) у січні-квітні 2014 р. проти відповідного періоду 2013 р. збільшено обсяг
вирощування худоби та птиці на 11,1%, у т.ч. свиней – на 10,8%, птиці – на 13,4%, але скорочено вирощування великої рогатої
худоби на 4,9%. Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі збільшилися на 2,8%,
свиней – на 3,5%. Відношення загального обсягу вирощування худоби та птиці до їхньої реалізації на забій становило 103,2%
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(торік – 105,4%).
Діяльність у сфері молочного скотарства також має сезонний характер, але значно менший ніж у рослинницькій галузі.
Зокрема спостерігається зниження надоїв молока у зимній період та зростання надоїв у літній період. Попит на молочну
продукцію є відносно стабільним упродовж року.
Основним напрямом діяльності СТОВ ім. Духова є вирощування зернових та технічних культур в рослинництві та розведення
великої рогатої худоби в тваринництві, реалізація вирощеної продукції , що в кінцевому результаті забезпечує отримання
максимального прибутку.
Загальний розмір посівних площ у 2014 році складає – 5213,54 га. Строк оренди земель закінчується у 2017 році. В 2013році
було посіяно, зібрано та продано такі культури:
Кукурудза зернова - 2818 га, вироблено – 343760 цнт., реалізовано 307229 цнт – чистий дохід (виручка) від реалізації
кукурудзи зернової становить 31337 тис. грн.
Ячмінь ярий - 879 га, вироблено – 45660 цнт., реалізовано – 6798 цнт. – на суму 948 тис. грн.
Середньорічне поголів'я ВРХ в господарстві становить 2223 гол., з них - 1531 корів.
В 2013 році було вироблено молока 8165,5 тонн, та реалізовано – 7890,6 тонн на суму 27291,3 тис. грн.
Було вироблено м’яса ВРХ 336,8 тонн, та реалізовано 344,9 тонн на суму 3494,8 тис. грн.
Зернове господарство посідає пріоритетне місце в економіці нашої
держави. Основними культурами , які вирощує
наше господарство є кукурудза зернова, ячмінь та пшениця. Ці культури користуються попитом на сучасному ринку, а отже
забезпечать господарству максимум прибутку.
Вся продукція, яку виробляє СТОВ ім. Духова користується попитом у населення тому, що її перевагами є висока якість.
Основними покупцями нашої продукції є :
1 ПрАТ «Компанія РАЙЗ» .
2. ТОВ «Гадячсир»
3. ТОВ «Станіславська торгова компанія»
4. ПрАТ «Райз-Максимко»
Основними конкурентами нашого господарства є сільськогосподарські підприємства, які виробляють також
сільськогосподарську продукцію.
СТОВ ім. Духова придбало в 2013 році основних засобів на суму 890,3 тис. грн.
та введено в експлуатацію основного стада на суму 3426,1 тис. грн.
Виробничий цикл становить 1 календарний рік. Основні види робіт по вирощуванню будь-якої культури є: підготовка ґрунту
до посіву, внесення мінеральних добрив, посів культури, обробка землі від шкідників, дозрівання врожаю, збір врожаю,
обробка ґрунту та підготовка землі до наступного посіву.
СТОВ ім. Духова посіяло в 2013 року під врожай 2014 року наступні культури:
Пшениця озима на площі 1962,15 га.
Підприємство планує зібрати 6939,000 тонн пшениці озимої.
Також були оброблені землі під зяб під ярі посіви, які сіють в період з квітень по травень 2014 року, а саме:
Ячмінь ярий на площі 321,00 га
Кукурудза під зерно на площі 2901,00 га
В галузі тваринництва в першому кварталі 2014 року підприємство виробило:
2041 тонн молока на суму 7144 млн. грн.
м’яса великої рогатої худоби в живій вазі 80 тонн на 810 тис. грн.
обсяги та напрями інвестиційної
Станом на 31.03.2014р. Емітентом всього було інвестовано коштів на суму 29 079,00
діяльності емітента
тис. грн., а саме:
- в інвестиційну нерухомість – 12,00 тис. грн.;
в акції українських емітентів – 29 067,00 тис. грн.
стратегію досліджень та розробок
Наукові розробки та дослідження в звітному періоді не проводились.
основних конкурентів емітента
- ГК «Астарта» (аграрно-тваринницький підрозділ);
- Нібулон (аграрний підрозділ);
- ГК «Миронівський хлібопродукт» (аграрний підрозділ);
- ТОВ «Агрофірма «Маяк»;
- СТОВ «Зоря»;
- СТОВ «Савинці»;
- СТОВ «Україна»
відомості про участь емітента в
Емітент не бере участі в асоціаціях, консорціумах, концернах, корпораціях, інших
асоціаціях, консорціумах, концернах, об'єднаннях підприємств
корпораціях, інших об'єднаннях
підприємств
відомості про філії та
Філії та представництва відсутні
представництва емітента
відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)):
які існують на дату прийняття
рішення про публічне розміщення
облігацій:
кредитні правочини та зміни до них
на дату прийняття рішення про публічне розміщення облігацій кредитних правочинів
(номер і дата укладання правочину,
не має.
сторони, вид правочину); кредитор
за кожним укладеним кредитним
правочином; сума зобов'язання за
кожним укладеним кредитним
8
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правочином; валюта зобов'язання;
строк і порядок виконання
кредитного правочину; відомості
про остаточну суму зобов'язання за
кредитним правочином; рішення
судів, що стосуються виникнення,
виконання та припинення
зобов'язань за укладеним
кредитним правочином
які не були виконані:
кредитні правочини та зміни до них
(номер і дата укладання правочину,
сторони, вид правочину); кредитор
за кожним укладеним кредитним
правочином; сума зобов'язання за
кожним укладеним кредитним
правочином; валюта зобов'язання;
на дату прийняття рішення про публічне розміщення облігацій фактів невиконання
строк і порядок виконання
емітентом зобов’язань за кредитними правочинами не має.
кредитного правочину; дата
виникнення прострочення
зобов'язання за кредитним
правочином, його розмір і стадія
погашення; рішення судів, що
стосуються виникнення, виконання
та припинення зобов'язань за
укладеним кредитним правочином
можливі фактори ризику в діяльності емітента
Визначення та класифікація ризиків
Сільськогосподарське виробництво є одним із найбільш ризикованих видів підприємницької діяльності. Ризиковість
аграрного бізнесу визначає ряд факторів, таких як: сезонність виробництва, залежність від погодних та кліматичних умов,
тривалий період обороту капіталу, велика складність зміни асортименту продукції та технології, ряд інших причин. Дане
твердження справедливе для сільського господарства всіх країн, але особливо великих ризиків зазнає сільськогосподарське
виробництво країн, економіки яких розвиваються або перебувають в процесі трансформації. Аграрні реформи та
становлення ринкових взаємовідносин, зміна форм власності та форм господарювання значно збільшують ступінь
невизначеності соціально-економічних процесів в сільському господарстві і, відповідно, підсилюють вплив ризиків на
аграрний бізнес. Зростає вплив макроекономічних рішень на діяльність кожного сільськогосподарського виробника. Можна
стверджувати, що сама аграрна реформа є фактором ризику.
В Україні процеси реформування аграрного сектору проходять непросто. На сьогодні їх результатом є складний фінансовий
стан сільськогосподарських підприємств, значне зменшення поголів’я сільськогосподарських тварин, збитковість
тваринницької галузі, зниження рівня життя в сільській місцевості. Однією з причин такого стану є те, що на початку реформ в
аграрному виробництві не були враховані можливі ризики реформування та їх вплив на результати діяльності
сільгосппідприємств, а також не були напрацьовані адекватні інструменти та механізми їх мінімізації.
Стає зрозумілим, що система мінімізації агро ризиків, як комплекс ефективних механізмів та інструментів держави та
приватного сектору, є необхідною складовою частиною ринкової інфраструктури та одним з базових елементів сталого
розвитку галузі.
Ризик є об’єктивним елементом підприємницької діяльності. Але в сільськогосподарському виробництві ризик є значно
більшим в силу ознак, характерних тільки для цього виду господарювання. Сезонність виробництва, довгий термін обігу
капіталу, значна залежність від природо-кліматичних умов, велика кількість суб’єктів господарювання, неможливість
узгодження між ними усіх видів діяльності - це далеко не повний перелік усіх факторів.
Джерела ризиків.
Джерелами або факторами ризиків в сільськогосподарському виробництві є соціально-економічне середовище, природокліматичні умови та людський фактор.
Нестабільність та невизначеність в діяльності аграрних підприємств визначають дві групи ризиків (першопричини ризиків в
сільськогосподарському виробництві) - ринкове середовище та природо-кліматичні умови.
Ризики можна класифікувати за джерелами походження (макроекономічні та мікроекономічні, зовнішні та внутрішні,
об’єктивні та суб’єктивні), інші.
За впливом на етапи сільськогосподарської діяльності:
- ризики, що можуть негативно вплинути на отримання продукції запланованої кількості та якості;
- ризики, що можуть мати негативний вплив на отримання фінансового результату діяльності підприємства.
1. Ризики виробничої діяльності.
До першої групи ризиків відносяться виробничі або технологічні ризики, природо-кліматичні та ризики персоналу. Сюди
також відносяться характерний тільки для сільськогосподарського виробництва ризик зменшення родючості ґрунтів
внаслідок невиконання технологій вирощування рослинницької продукції
1.1. Виробничі ризики - технологічні, доступність до кредитних ресурсів, забезпеченість технікою, засобами захисту рослин,
мінеральними добривами, кваліфікованим персоналом.
1.2. Природо-кліматичні ризики - вимерзання, льодова кірка, випрівання, вимокання, випирання, град, буря, ураган, злива,
карантинні шкідники, засуха, хвороби ,пожежа, блискавка, землетрус, зневоднення на полях, що підлягають заводненню.
2. Ринкові ризики.
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До ринкових ризиків відносяться:
2.1. Маркетингові ризики - відсутність необхідної ринкової та транспортної інфраструктури, значне збільшення собівартості,
викликане високими маркетинговими витратами, упаковка.
2.2. Цінові ризики – імовірність продажу виробленої продукції за ціною, яка не гарантує прибуток внаслідок продажу
продукції в період її найбільшої кількості на ринку, сезонність продажу продукції.
Ціни на сільськогосподарську продукцію є основними факторами, що визначають доходи Емітента і її рішення, що стосуються
загального площі посіву. Зниження ціни на сільськогосподарську продукцію, може негативно вплинути на діяльність
Емітента, його фінансовий стан, результати діяльності та перспективи.
Ціни на сільськогосподарські товари перебувають під впливом різних непередбачуваних факторів, які знаходяться поза
контролем Емітента, включаючи погоду, глобальне зростання населення та підвищення рівня життя, глобальне виробництво
аналогічних і конкурентних сільськогосподарських культур, урядові постанови та зміни в споживчих перевагах.
Емітент може зазнати коливання в доходах у зв'язку з сезонністю попиту на сільськогосподарську продукцію. У звичайний
рік, ціни на зернові та олійні культури, як правило, досягають свого піку протягом в січні, після зниження цін в осінні місяці.
Не зважаючи на те що Емітент в змозі управляти сезонності, зберігаючи урожай у складських приміщеннях, сезонні зміни
попиту можуть спричинити істотний негативний вплив на операційну діяльність Емітента, результати діяльності та
фінансовий стан.
2.3. Фінансові ризики - доступність до фінансово-кредитних ресурсів, валютний ризик, дорогий капітал-високі відсотки
кредитів, операційне, боргове забезпечення.
2.4. Юридичні ризики - майнові ризики, контрактні ризики, ризики управління персоналом.
2.5. Інституційні ризики - закони та розпорядження уряду, місцевих органів влади, ситуація на світовому ринку
сільськогосподарської продукції, регуляторна політика, непослідовність та суперечливість державної політики в аграрній
галузі.
2.6. Інформаційні ризики - доступність інформації відносно кон’юнктури ринку, стан інформаційної інфраструктури,
відсутність інформації про бізнес-середовище.
2.7. Ризики персоналу - кваліфікація та мотивація спеціалістів, їх адаптованість до умов ринкового середовища, рівень
управління персоналом на підприємстві.
перспективи діяльності емітента на
Стратегія Емітента:
поточний та наступні роки
1. Зростання земельного банку:
- розширення земельного банку шляхом придбання сільськогосподарських
підприємств, які володіють правами оренди землі, а також шляхом залучення
нових орендодавців - власників земельних паїв;
- розвиток земельного банку шляхом впровадження кластерної моделі, що
передбачає високу концентрацію розташування земель і повну забезпеченість
власними потужностями зі зберігання, доробки та переробки
сільськогосподарської продукції в кожному кластері;
- розширення земельного банку в регіонах з високою якістю землі (чорноземних
регіонах) і сприятливими погодними умовами, що збільшує ефективність
ведення бізнесу
2. Операційна ефективність
- спеціалізація на обмеженій кількості маржинальних сільськогосподарських
культур, оптимальній для ефективної сівозміни та кліматичних умов;
- фокусування на підвищенні врожайності та зниженні витрат шляхом
використання сучасних технологій і обладнання, а також комбінації різних
систем контролінгу;
- постійна повна забезпеченість власними потужностями зі зберігання і обробки
сільськогосподарських культур з метою продажу продукції за найбільш
вигідними цінами і контролю процесу обробки та зберігання
3. Транспортно-логістична ефективність:
- власний парк сучасних транспортних засобів дозволяє мінімізувати втрати при
здійсненні перевезень по маршруту «поле-елеватор-порт»;
- підрозділ внутрішньої логістики дозволяє ефективно виконувати операції будьякими обсягами сільськогосподарської продукції
4. Диверсифікація
- диверсифікація бізнесу Емітента з метою зниження ризиків, пов'язаних із
рослинництвом, підтримка і розвиток м’ясного та молочного тваринництва,
виробництва шкіри, м’яса та м’ясопродуктів на власних потужностях;
- географічна диверсифікація продажів
Короткострокова та довгострокова стратегії Емітента базуються в першу чергу на
прогнозах розвитку як світового, так і українського ринку сільськогосподарської
продукції.
відомості про юридичних осіб, у яких Активами більше ніж 10 відсотками, істотною участю в інших юридичних особах, у
емітент володіє більше ніж 10
тому числі про дочірніх підприємствах не володіє.
відсотками статутного капіталу
(активів), у тому числі про дочірні
підприємства
відомості про провадження у справі
Упродовж всього періоду діяльності Емітента проваджень про банкрутство або про
про банкрутство або про
застосування санації щодо Емітента не було
застосування санації до емітента чи
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юридичної особи, у результаті
реорганізації якої утворився емітент,
протягом трьох років, що
передували року здійснення
розміщення облігацій
баланс та звіт про фінансові результати за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для
реєстрації випуску облігацій та проспекту їх емісії
БАЛАНС
СІЛЬСЬКОГОПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ім. ДУХОВА
на «31» березня 2014 р. (тис.грн.)
Актив

Код рядка

1

2

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
Знос
Інвестиційна нерухомість
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість довгострокових біологічних активів
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих
доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх
розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи
вибуття
Баланс

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1020
1021
1022

На кінець звітного
періоду
4

0,00
(

(

0,00
)

18 833,00
48 562,00
29 729,00
12,00
6 566,00
6 566,00

)

(

43,00
18 315,00
46 050,00
27 735,00
12,00
6 594,00
6 594,00

)

1030
1035
1040
1045
1090
1095

29 067,00

29 067,00

54 478,00

54 031,00

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1120

15 984,00
1 126,00
6 693,00
8 164,00
1,00
8 213,00

17 221,00
1 017,00
11 901,00
4 296,00
8,00
8 462,00

69 413,00

66 155,00

10 374,00
93,00

12 965,00
8,00

45 506,00

53 556,00

1 259,00
33,00
1 226,00

3 056,00
26,00
3 030,00
4 514,00
7 021,00
172 958,00

1125
1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1190
1195

2 212,00
153 054,00

1200
1300

Пасив

Код рядка

1

2

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Цільове фінансування
Усього за розділом II

На початок звітного
періоду
3

1400
1405
1410
1415
1420
1425
1430
1495
1500
1510
1515
1520
1525
1595

207 532,00

226 989,00

На початок звітного
періоду
3

На кінець звітного
періоду
4

7,00

7,00

10 696,00

10 696,00

117 721,00
(
(

126 839,00
)
)

(
(

)
)

128 424,00

137 542,00

0,00

0,00

11

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Баланс

1600
1605
1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1660
1665
1690
1695

14 796,00
47,00

11 917,00
19,00

182,00
403,00
13 085,00

183,00
776,00
41 941,00
5 580,00

50 596,00
79 109,00

29 031,00
89 447,00

207 532,00

226 989,00

1700
1900

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
СІЛЬСЬКОГОПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ім. ДУХОВА
за І квартал 2014 року (тис.грн.)
І. Фінансові результати
Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Валовий:
прибуток
збиток
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

Код рядка

За звітний період

2

3

2000
2050
2090
2095
2120

11 790
10 549

(

За аналогічний період
попереднього року
4
)

(

)

(

1 241
(

)

7 703

13 817

2121

14 589
6 886

)
9 391

7 522

2122
2130
2150
2180

(
(
(

2181

(

2182

(

2190
2195
2200
2220
2240
2250
2255
2270
2290
2295
2300

267
25
5 509
5 275

)
)
)

(
(
(

)

(

)

(

)

(

9 257
(

143

4 353

)
)

)
14

)
)
)

(
(
(

)

(

)

(

9 118
(

5 513

)
)
)

11 381

4
(
(
(

200

806
4

)
)
)

10 585
)

2305
2350
2355

9 118
(

10 585
)

II. Сукупний дохід
Стаття
1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

Код рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний період
попереднього року
4

2400
2405
2410
2415
2445
2450
2455
2460
2465

9 118

10 585

IІI. Елементи операційних витрат
Стаття
1
Матеріальні затрати

Код рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний період
попереднього року
4

2500

12

Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

2505
2510
2515
2520
2550

0

0

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Стаття
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію

10)

Код рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний період
попереднього року
4

2600
2605
2610
2615
2650

баланс та звіт про фінансові результати:
для акціонерних товариств - за три завершені звітні роки, що передували року, у якому подаються документи для реєстрації
випуску та проспекту емісії облігацій;
для інших емітентів - за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту
емісії облігацій
БАЛАНС
СІЛЬСЬКОГОПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ім. ДУХОВА
на «31» грудня 2013 р. (тис.грн.)
Актив

Код рядка

1

2

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
Знос
Інвестиційна нерухомість
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість довгострокових біологічних активів
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих
доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх
розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи
вибуття
Баланс

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1020
1021
1022

(

(

4,00
10,00
6,00
681,00
20 474,00
49 815,00
29 341,00

На кінець звітного
періоду
4
0,00

)

)

6 351,00
6 351,00

(

18 833,00
48 562,00
29 729,00
12,00
6 566,00
6 566,00

)

1030
1035
1040
1045
1090
1095
1100
1101
1102
1103
1104
1110
1120
1125
1130
1135
1136

29 067,00

27 510,00

54 478,00

11 106,00
2 258,00
3 589,00
5 259,00
7 083,00

15 984,00
1 126,00
6 693,00
8 164,00
1,00
8 213,00

86 795,00

69 413,00

7 849,00
18,00

10 374,00
93,00

41 325,00

45 506,00

8 432,00
4,00
8 428,00

1 259,00
33,00
1 226,00

3 186,00
165 794,00

2 212,00
153 054,00

1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1190
1195
1200
1300

Пасив

Код рядка

1

2

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Капітал у дооцінках

На початок звітного
періоду
3

1400
1405

193 304,00

На початок звітного
періоду
3
7,00

207 532,00

На кінець звітного
періоду
4
7,00

13

Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Цільове фінансування
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Баланс

1410
1415
1420
1425
1430
1495

12 155,00

10 696,00

84 097,00
(
(

117 721,00
)
)

(
(

)
)

96 259,00

1500
1510
1515
1520
1525
1595

128 424,00

17 215,00
1 300,00
18 515,00

0,00

24 765,00
96,00

14 796,00
47,00

201,00
826,00
25 321,00

182,00
403,00
13 085,00

27 321,00
78 530,00

50 596,00
79 109,00

193 304,00

207 532,00

1600
1605
1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1660
1665
1690
1695
1700
1900

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
СІЛЬСЬКОГОПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ім. ДУХОВА
за 2013 рік (тис.грн.)
І. Фінансові результати
Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Валовий:
прибуток
збиток
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

Код рядка

За звітний період

2

3

2000
2050
2090
2095
2120

72 494
56 333

(

За аналогічний період
попереднього року
4
)

(

)

(

16 161
(

2121

94 294
78 782

)

15 512
)

52 410

36 037

39 360

16 640

2122
2130
2150
2180

(
(
(

2181

(

2182

(

2190
2195
2200
2220
2240
2250
2255
2270
2290
2295
2300

995
71
34 627
29 601

)
)
)

(
(
(

)

(

)

(

)

(

32 878
(
36
3 912
2 880

(
(
(

323

15 424

)
)
)
)
)

32 933
)
35
)
)
)

(
(
(

)

(

)

(

33 624
(

936
592
17 088

3 201

)
)
)

29 767
)

2305
2350
2355

33 624
(

29 767
)

II. Сукупний дохід
Стаття
1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
підприємств

Код рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний період
попереднього року
4

2400
2405
2410
2415

14

Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2445
2450
2455
2460
2465

33 624

29 767

IІI. Елементи операційних витрат
Стаття
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Код рядка

За звітний період

2

3

2500
2505
2510
2515
2520
2550

0

За аналогічний період
попереднього року
4
74 089
6 283
2 337
1 881
6 863
91 453

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Стаття
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію

5

Код рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний період
попереднього року
4

2600
2605
2610
2615
2650

Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:
повне найменування і код за ЄДРПОУ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНКОМ-АУДИТ", код за ЄДРПОУ
аудиторської фірми або прізвище,
– 23164098,
ім'я та по батькові аудитора
місцезнаходження або місце
03113, Україна, м. Київ, пр-кт. Перемоги, 68/1, оф.62
проживання
реквізити свідоцтва про внесення до
реєстру аудиторських фірм, які
можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників
х
ринку цінних паперів (якщо емітент є
професійним учасником ринку цінних
паперів)
реквізити свідоцтва про включення
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №0618,
до Реєстру аудиторських фірм та
виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України від 26 січня 2001 року за
аудиторів, виданого Аудиторською
№98 та подовженого рішенням Аудиторської палати України від 04 листопада 2010
палатою України
року за № 221/3 до 04 листопада 2015 року.

2. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення
1
Протокол Загальних зборів учасників № 11 від 13.05.2014р.
На зборах були присутні учасники:
1. Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРО-АЛЬФА»,
ідентифікаційний код 34401397, місцезнаходження: 37300,
Полтавська обл., Гадяцький р-н., м. Гадяч, вул. Леніна, 78, в
особі Директора Родомакіна Андрія Володимировича, що діє
на підставі Статуту, яке володіє часткою в розмірі 7399,26 грн.,
що складає 99,99 % статутного капіталу Товариства,
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРО-ТАЙМ»,
ідентифікаційний код 35826619, місцезнаходження: 37300,
Дата і номер рішення (протоколу) про публічне
Полтавська обл., Гадяцький р-н., м. Гадяч, вул. Леніна, 78, в
розміщення облігацій; найменування органу, який
особі Директора Родомакіна Андрія Володимировича, що діє
прийняв рішення; порядок проведення та кількість
на підставі Статуту, яке володіє часткою в розмірі 0,74 грн., що
учасників голосування; кількість та відсоток голосів,
складає 0,01 % статутного капіталу Товариства.
якими приймалось рішення про розміщення
Присутні учасники у сукупності володіють частками в розмірі
7400,00 (сім тисяч чотириста грн., 00 коп.) гривень або 100%
голосів, що, відповідно до Статуту Емітента, забезпечує
необхідний кворум для проведення зборів та прийняття рішень з
усіх питань порядку денного.
Рішення по питанню №2 порядку денного, щодо публічного
розміщення 400 000 (чотириста тисяч) штук облігацій СТОВ ІМ.
ДУХОВА на загальну номінальну вартість 400 000 000,00
(чотириста мільйонів грн., 00 коп.) гривень, було прийняте 100%
голосів учасників, а саме: «ЗА» - 100% голосів, «ПРОТИ» та
«УТРИМАЛИСЬ» - 0% голосів.
2
Мета використання фінансових ресурсів, залучених від
Фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій серії «А» у
публічного розміщення облігацій (конкретні обсяги та
повному обсязі 400 000 000,00 (чотириста мільйонів 00 коп.)
напрями використання)
гривень, будуть направлені на:
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- придбання сировини та матеріалів (в т.ч. насіння, мінеральних

3

4

5
1)

2)

3)
4)

добрив, засобів захисту рослин, паливно-мастильних матеріалів,
запчастин для сільськогосподарської техніки) – 20 000 000,00
(двадцять мільйонів грн., 00 коп.) гривень;
- оновлення машино-тракторного парку, сільськогосподарського
обладнання та механізмів – 80 000 000,00 (вісімдесят мільйонів
грн., 00 коп.) гривень;
- капітальні ремонти виробничих та тваринницьких приміщень
механізмів – 30 000 000,00 (тридцять мільйонів грн., 00 коп.)
гривень;
- будівництво сучасних енергоефективних систем зберігання
зерна механізмів – 170 000 000,00 (сто сімдесят мільйонів грн.,
00 коп.) гривень;
- обслуговування виробництва та зберігання продукції (в т.ч.
послуги елеваторів, послуги автотранспорту) – 100 000 000,00
(сто мільйонів грн., 00 коп.) гривень.
Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями
Погашення облігацій серії «A» та виплата відсоткового доходу по
облігаціях серії «A» здійснюється за рахунок грошових коштів,
отриманих від господарської діяльності Емітента, після
розрахунків з бюджетом і сплати інших обов’язкових платежів.
Емітент зобов’язується не використовувати кошти, отримані при публічному розміщенні облігацій серії «А» в рахунок їх
оплати, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття збитків від господарської діяльності
шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності
Інформація про облігації, які пропонуються до публічного розміщення:
параметри випуску:
характеристика облігацій (іменні;
відсоткові/цільові/дисконтні; звичайні (незабезпечені) /
Іменні відсоткові незабезпечені
забезпечені)
кількість облігацій
400 000 (чотириста тисяч) штук
номінальна вартість облігації
1 000 (одна тисяча грн., 00 коп.) гривень
загальна номінальна вартість випуску облігацій
400 000 (чотириста мільйонів 00 коп.) гривень
серія облігацій*
«А»
кількість облігацій та порядкові номери облігацій в серії
400 000 (чотириста тисяч) штук
облігацій*
загальна номінальна вартість облігацій в серії
400 000 (чотириста мільйонів грн., 00 коп.) гривень
облігацій*
інформація щодо забезпечення облігацій (у разі прийняття рішення про публічне розміщення забезпечених облігацій):
вид забезпечення (порука / гарантія / страхування
ризиків непогашення основної суми боргу та/або
х
невиплати доходу за облігаціями)
розмір забезпечення
х
найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/гаранта(ів)/страховика(ів), місце та дата проведення його
(їх) державної реєстрації
х
розмір власного капіталу поручителя(ів)/гаранта(ів)
х
реквізити документів, що підтверджують забезпечення
(гарантія / договір поруки / договір страхування ризиків
х
непогашення основної суми боргу та/або невиплати
доходу за облігаціями)
істотні умови договору поруки чи страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за
облігаціями (сума забезпечення, строк і порядок виконання договору) або основні положення гарантії (гарантійного листа):
сума, на яку надається гарантія, строк і порядок виконання
х
відомості про наявність між емітентом та
поручителем/гарантом/страховиком відносин
х
контролю, укладених правочинів тощо
баланс та звіт про фінансові результати поручителя(ів)/гаранта(ів)/страховика(ів) за звітний рік, що передував року, у якому
подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій

порядок та умови конвертації облігацій у власні акції
емітента (для емітентів - акціонерних товариств)*
інформація про права, які надаються власникам
облігацій, щодо яких прийнято рішення про публічне
розміщення

х
Обмін облігацій на акції Емітента не передбачено.
• право купувати та продавати облігації на вторинному
біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів;
• право на отримання номінальної вартості облігацій при
настанні строку їх погашення;
• право на отримання відсоткового доходу у вигляді
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нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій в кінці
кожного відсоткового періоду;
• право на здійснення інших операції з облігаціями, що не
суперечать чинному законодавству України;
• право пред’являти облігації Емітенту до викупу відповідно до
умов емісії.
інформація про об'єкт житлового будівництва, яким передбачається виконання зобов'язань за цільовими облігаціями,
власника земельної ділянки або землекористувача, замовника, забудовника та підрядника, а також реквізити:
правовстановлюючих документів на земельну ділянку, на якій розташовано об'єкт будівництва, яким забезпечується
виконання зобов'язань за цільовими облігаціями;
дозволу на будівництво (рішення виконавчого органу відповідної ради або місцевої державної адміністрації про дозвіл на
будівництво об'єкта);
дозволу на виконання будівельних робіт;
договору підряду, укладеного між замовником і підрядником, та інших документів (проектна, кошторисна, тендерна
документація, тендерні пропозиції, акцепт тендерної пропозиції, повідомлення, запити, претензії тощо), які встановлюють,
конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору підряду (договірна документація) (у разі якщо для будівництва
об'єкта емітент залучає підрядника);
рішення про затвердження проектної документації;
ліцензії на будівельну діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджувальних
конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);
договору про пайову участь в проектуванні та будівництві об'єкта житлового будівництва, інвестиційного договору, договору
про співробітництво, договору поруки тощо (у разі укладання такого договору)
(у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими
передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та
юридичних осіб через розміщення облігацій)
х
рівень рейтингової оцінки відповідного випуску
Станом на 13.05.2014р. рейтингова оцінка емітента облігацій не
облігацій та/або емітента облігацій, найменування
визначена.
рейтингового агентства, дата визначення рейтингової
оцінки та/або останнього її оновлення*
Порядок публічного розміщення облігацій та їх оплати:
дати початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій; адреса,
де відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій
Укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій буде проводитися на фондовій біржі
Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС» відповідно до правил та регламенту вищезазначеної біржі за
дорученням Емітента Андеррайтером Публічним акціонерним товариство «Комерційний банк «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА».
Укладення договорів з першими власниками облігацій буде проводитись за адресою:
Україна,01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44, Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС»;
Дата початку укладення договорів з першими власниками – «24» червня 2014р.
Дата закінчення укладення договорів з першими власниками – «30» червня 2014р.
У разі, якщо на весь запланований обсяг облігацій достроково
можливість дострокового закінчення укладення
будуть укладені договори з першими власниками облігацій та за
договорів з першими власниками у процесі публічного
умови повної їх оплати до дати закінчення укладання договорів з
розміщення облігацій (у разі якщо на запланований
першими власниками облігацій Директором може бути прийняте
обсяг облігацій укладено договори з першими
рішення про дострокове закінчення укладення договорів з
власниками та облігації повністю оплачено)
першими власниками облігацій.
В разі дострокового закінчення укладення договорів з першими
власниками у процесі публічного розміщення облігацій, якщо на
запланований обсяг облігацій достроково укладено договори з
першими власниками та облігації повністю оплачено до дати
закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій,
Директором приймається рішення про дострокове закінчення
дії, що проводяться в разі дострокового закінчення
укладення договорів з першими власниками у процесі публічного
укладення договорів з першими власниками у процесі
розміщення облігацій, про затвердження результатів укладення
публічного розміщення облігацій (якщо на
договорів з першими власниками, затверджуються результати
запланований обсяг облігацій укладено договори з
розміщення облігацій та звіт про результати публічного
першими власниками та облігації повністю оплачено)
розміщення облігацій.
Рішення щодо затвердження результатів укладення договорів з
першими власниками облігацій, затвердження результатів
розміщення та рішення про дострокове закінчення укладення
договорів з першими власниками облігацій приймається
Директором Товариства. Звіт про результати розміщення
облігацій затверджується Директором Товариства.
Першим власником подається заява про придбання облігацій на
адресу Андеррайтера з 24.06.2014 р. по 30.06.2014р.
порядок подання заяв на придбання облігацій
В заяві зазначаються: повне найменування, місцезнаходження,
код ЄДРПОУ, контактний телефон, прізвище, ім`я, по-батькові
уповноваженої особи, яка підписує заяву (для юридичних осіб);
17

5)

порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій

6)

строк та порядок оплати облігацій, зокрема:
запланована ціна продажу облігацій під час розміщення
(за номінальною вартістю / з дисконтом (нижче
номінальної вартості) / з премією (вище номінальної
вартості))
валюта, у якій здійснюється оплата облігацій
(національна або іноземна валюта)
найменування і реквізити банку та номер поточного
рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації
(якщо оплата облігацій здійснюється у національній
валюті та іноземній валюті, - окремо вказуються номери
рахунків у національній та іноземній валютах)

7)

8)
1.

9)

прізвище, ім`я та по-батькові, паспортні дані, реєстраційний
номер облікової картки платника податків, контактний телефон
(для фізичних осіб); кількість облігацій, які планується придбати.
Заява засвідчується підписом фізичної особи, заява юридичної
особи засвідчується підписом уповноваженої особи та печаткою
юридичної особи. У разі подання заяви уповноваженою особою,
до
заяви
додаються
документи,
що
підтверджують
повноваження такого представника відповідно до чинного
законодавства України. Заяви на придбання облігацій, які
надійшли до Андеррайтера, реєструються в Журналі обліку заяв
відповідно до черговості їх надходження.
Укладання
договорів
купівлі-продажу
облігацій
буде
проводитися серед юридичних і фізичних осіб, резидентів та
нерезидентів України на фондовій біржі Публічне акціонерне
товариство «Фондова біржа ПФТС» відповідно до правил та
регламенту вищезазначеної біржі за дорученням Емітента,
Андеррайтером
Публічним
акціонерним
товариство
«Комерційний банк «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Розрахунки за
облігаціями на виконання договорів з першими власниками
будуть здійснюватися без дотримання принципу «поставка проти
оплати».
Запланована ціна продажу облігацій складає 100% від
номінальної вартості облігацій. Фактична ціна продажу облігацій
визначається під час укладення договорів на вищезазначеній
фондовій біржі, але не може бути менше номінальної вартості - 1
000 (одна тисяча) гривень 00 коп.
Оплата за облігації здійснюється у національній валюті України гривні.
Оплата за облігації здійснюється шляхом перерахування коштів
(вартості облігацій) на рахунок Емітента №2600400111673 у ПАТ
«КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА», МФО 380054, ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 03771459

Розрахунки за облігаціями на виконання договорів з першими
власниками здійснюються без дотримання принципу «поставка
проти оплати». Оплата здійснюється покупцями відповідно до
біржових угод, укладених згідно Правил та Регламенту ПАТ «ФБ
строк оплати облігацій
«ПФТС», але не пізніше 30.06.2014р.
Для купівлі облігацій власник облігацій обов’язково повинен
мати рахунок у цінних паперах, відкритий в одній з ліцензованих
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
депозитарних установ.
відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення облігацій цього випуску):
повне найменування
Публічне Акціонерне товариство «Комерційний банк «Фінансова
Ініціатива»
код за ЄДРПОУ
33299878
місцезнаходження
03150, Україна, вул. Щорса 7/9
номери телефонів та факсів
(044) 593-60-85, IKulivets@the-bank.com.ua
номер і дата видачі ліцензії на провадження
Ліцензія на здійснення професійної діяльності на ринку цінних
професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності
паперів - діяльності з торгівлі цінними паперами (андеррайтинг)
з торгівлі цінними паперами, а саме, андеррайтингу
серії АВ № 533954, видана ДКЦПФР «20» травня 2010р., строк дії
ліцензії 20.05.2010р. - 20.05.2015р.;
реквізити договору (попереднього договору) з
Договір андеррайтингу №АА-03/14 від «13» травня 2014р.
андеррайтером (номер, дата укладення)
відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення облігацій (у разі прийняття
рішення про публічне розміщення облігацій):
повне найменування
Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС»
код за ЄДРПОУ
21672206
місцезнаходження
01601, Україна, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44
номери телефонів та факсів
(044) 277-50-00, (044) 277-50-01, office@pfts.com
номер і дата видачі ліцензії на провадження
Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому
професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності
ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку ,
з організації торгівлі на фондовому ринку
серії AД №034421, видана ДКЦПФР «11» червня 2012р., строк дії
ліцензії 05.03.2009р. – 05.03.2019р.
відомості про Центральний депозитарій цінних паперів:
повне найменування
Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій
України»
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місцезнаходження
01001, Україна, м. Київ, вул. Грінченка, 3
код за ЄДРПОУ
30370711
реквізити договору (попереднього договору) про
Договір про обслуговування випусків цінних паперів №ОВ-5186
обслуговування випусків цінних паперів (номер, дата
від 23.05.2014р.
укладення)
відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів (депозитарну установу /
Центральний депозитарій цінних паперів):
повне найменування
Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій
України»
місцезнаходження
01001, Україна, м. Київ, вул. Грінченка, 3
код за ЄДРПОУ
30370711
реквізити договору про надання реєстру власників
Договір про обслуговування випусків цінних паперів №ОВ-5186
іменних цінних паперів (номер, дата укладення)
від 23.05.2014р.х
(зазначаються у разі складання такого договору)
номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення
професійної діяльності на фондовому ринку депозитарної діяльності депозитарної установи
х
(зазначаються у разі, якщо особою, визначеною на
надання емітенту реєстру власників іменних цінних
паперів, є депозитарна установа)
У разі визнання емісії облігацій недійсною Емітент в особі
Строк та порядок повернення внесків, внесених в
Директора протягом 5 робочих днів з дати визнання емісії
оплату за облігації, у разі визнання емісії облігацій
облігацій недійсною перераховує внески, внесені в оплату за
недійсною
облігації, на поточні рахунки покупців облігацій.
У разі незатвердження в установлені строки результатів
Строк та порядок повернення внесків, внесених в
укладення договорів з першими власниками у процесі публічного
оплату за облігації, у разі незатвердження в установлені
розміщення облігацій Емітент в особі Директора протягом 3
строки результатів укладення договорів з першими
місяців з 30.06.2014р. перераховує внески, внесені в оплату за
власниками у процесі публічного розміщення облігацій
облігації, на поточні рахунки покупців облігацій.
Порядок надання копії зареєстрованого проспекту емісії
облігацій та копії зареєстрованих змін до проспекту
емісії облігацій (у разі внесення таких змін) особам, які є
х
учасниками приватного розміщення облігацій (у разі
прийняття рішення про приватне розміщення облігацій)
Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення
облігацій (у разі прийняття рішення про приватне
х
розміщення облігацій), із зазначенням:
для юридичних осіб - резидентів: найменування,
місцезнаходження, коду за ЄДРПОУ, місця та дати
х
проведення державної реєстрації
для юридичних осіб - нерезидентів: найменування,
місцезнаходження, реквізитів документа, що свідчить
про реєстрацію цієї юридичної особи в країні її
місцезнаходження (копія легалізованого витягу
х
торговельного, банківського чи судового реєстру або
засвідчене нотаріально реєстраційне посвідчення
уповноваженого органу іноземної держави про
реєстрацію відповідної юридичної особи)
для фізичних осіб - резидентів: прізвища, імені, по
батькові, місця проживання, номера та серії паспорта
або іншого документа, що посвідчує особу, дати його
х
видачі, найменування органу, що видав відповідний
документ
для фізичних осіб - нерезидентів: прізвища, імені, по
батькові (за наявності), громадянства, номера та серії
паспорта або іншого документа, що посвідчує особу,
х
дати його видачі, найменування органу, що видав
відповідний документ
Умови та дата закінчення обігу облігацій
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Облігації обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу. Власниками облігацій можуть бути
юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України. Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах.
Право власності на придбані облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах покупця в депозитарній
установі та підтверджується випискою з цього рахунку, яку надає депозитарна установа. Для купівлі облігацій покупець
облігацій обов’язково повинен мати рахунок у цінних паперах, відкритий в одного з ліцензованих Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку депозитарних установ.
Обіг облігацій починається з дня наступного після дня реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.
На вторинному ринку облігації продаються за договірною ціною. Дата закінчення обігу облігацій «17» червня 2019р.
Емітент має право придбавати облігації на вторинному ринку за договірною ціною, здійснювати подальшу реалізацію
придбаних облігацій, укладати цивільно-правові угоди відносно викуплених облігацій, зберігати облігації на рахунку у цінних
паперах до погашення випуску та здійснювати по відношенню до облігацій цього випуску будь-які інші дії, що не суперечать
чинному законодавству України.
Інформація щодо викупу емітентом облігацій:
випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій
За бажанням, власник облігацій має право пред’явити облігації Емітенту для їх викупу у передбачені нижче терміни.
Для здійснення продажу власник облігацій (далі – «Власник») або належним чином уповноважена ним особа має подати
Андеррайтеру повідомлення про намір здійснити такий продаж у нижченаведені строки.
Термін викупу та строки надання повідомлення про викуп облігацій:
№
з/п
1
2
3
4

Дата початку (викупу)

Дата закінчення (викупу)

23.06.2015
21.06.2016
20.06.2017
19.06.2018

24.06.2015
22.06.2016
21.06.2017
20.06.2018

Дата початку прийому
заявок (викупу)
03.06.2015
01.06.2016
31.05.2017
30.05.2018

Дата закінчення прийому
заявок (викупу)
08.06.2015
06.06.2016
05.06.2017
04.06.2018

Повідомлення, які були надані після кінцевої дати прийому повідомлення, вважаються недійсними та зобов’язання Емітента
щодо викупу облігацій за такими повідомленнями не виникають.
Якщо кінцева дата прийому повідомлення припадає на неробочий (святковий, вихідний) день за законодавством України,
строк прийому повідомлень закінчується у перший робочий день, наступний за неробочим (святковим, вихідним) днем.
Повідомлення має бути засвідчене Власником або уповноваженою ним особою та містити:
• назву Власника, П.І.Б. уповноваженої особи та вказівку на документ, що підтверджує повноваження особи надавати дане
повідомлення (для юридичних осіб - Статут підприємства, виписку з ЄДР, довіреність тощо; для фізичних осіб – дані
паспорту та ідентифікаційного номеру (або довідку, про відсутність такого номеру з релігійних переконань), а для
представника фізичної особи також довіреність, засвідчену належним чином);
• кількість облігацій, запропонованих до викупу;
• розрахунковий рахунок Власника, на який необхідно перерахувати кошти;
• рахунок у цінних паперах Власника, з якого будуть перераховані облігації;
• згоду з умовами викупу, які викладені в Проспекті емісії облігацій;
• адресу та телефон Власника або уповноваженої ним особи чи представника.
До повідомлення повинні бути надані документи (належним чином засвідчені копії), що посвідчують повноваження
уповноваженої особи Власника.
Подання повідомлень може здійснюватися Андеррайтеру за допомогою факсимільного зв’язку за телефоном (044) 593-6085, Україна, м. Київ, вул. Щорса, 7/9 та на електронну адресу: info@the-bank.com.ua. Передане таким чином повідомлення
має юридичну силу.
Оригінал повідомлення про викуп повинен бути надісланий за наступною адресою: 03150, Україна, м. Київ, вул. Щорса, 7/9 в
строк, не пізніше наступного дня від дати надіслання повідомлення факсимільним зв’язком або електронною поштою.
Протягом 3 (трьох) робочих днів, що передують даті викупу, за наявності оригіналу повідомлення, Емітент укладає угоди
(правочини) купівлі-продажу облігацій із Власниками, які належним чином та в строки подали повідомлення про викуп
облігацій. Згідно укладених угод (договорів):
Власник облігацій зобов’язується здійснити всі залежні від нього дії для перерахування зазначених у відповідній угоді
(договорі) належних йому облігації на рахунок Емітента в Публічному акціонерному товаристві "Національний депозитарій
України" (далі - Центральний депозитарій) до 12 години дати початку викупу облігацій;
Емітент зобов’язується здійснити всі залежні від нього дії для зарахування зазначених у відповідній угоді (договорі) облігацій
на його рахунок у цінних паперах, відкритий в Центральному депозитарії.
Емітент здійснює викуп облігацій у вказані строки.
порядок повідомлення власників облігацій про здійснення
Інформація щодо викупу розміщується на власному сайті
викупу облігацій
емітента.
порядок встановлення ціни викупу облігацій:
Ціна викупу облігацій дорівнює номінальній вартості облігацій, що становить 1 000 (одна тисяча) гривень 00 коп. та
відсотковий дохід за попередній відсотковий період.
строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу:
Для здійснення продажу власник облігацій або належним чином уповноважена ним особа має подати Андеррайтеру
повідомлення про намір здійснити такий продаж у наступні строки:
1
2
3
4

Дата початку прийому повідомлення про викуп
03.06.2015
01.06.2016
31.05.2017
30.05.2018

Дата закінчення прийому повідомлення про викуп
08.06.2015
06.06.2016
05.06.2017
04.06.2018

Для пред‘явлення облігацій для викупу власники облігацій повинні перевести належні їм облігації з особистих рахунків у
цінних паперах на рахунок Емітента в Центральному депозитарії України до 12.00 години (за Київським часом) дати початку
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викупу облігацій.
Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями:
дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями:
Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється 20 разів. Дати початку і закінчення відсоткових періодів, та дати
початку і закінчення виплати відсоткового доходу за облігаціями зазначені нижче:
Відсотковий період

Початок періоду

Кінець періоду

Дата початку виплати

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

24.06.14
23.09.14
23.12.14
24.03.15
23.06.15
22.09.15
22.12.15
22.03.16
21.06.16
20.09.16
20.12.16
21.03.17
20.06.17
19.09.17
19.12.17
20.03.18
19.06.18
18.09.18
18.12.18
19.03.19

22.09.14
22.12.14
23.03.15
22.06.15
21.09.15
21.12.15
21.03.16
20.06.16
19.09.16
19.12.16
20.03.17
19.06.17
18.09.17
18.12.17
19.03.18
18.06.18
17.09.18
17.12.18
18.03.19
17.06.19

23.09.14
23.12.14
24.03.15
23.06.15
22.09.15
22.12.15
22.03.16
21.06.16
20.09.16
20.12.16
21.03.17
20.06.17
19.09.17
19.12.17
20.03.18
19.06.18
18.09.18
18.12.18
19.03.19
18.06.19

Номінал

Відсоткова
100 %

4)

Тривалість
періоду, днів
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91

Здійснення Емітентом виплати відсоткового доходу за облігаціями забезпечується Центральним депозитарієм відповідно до
Правил Центрального депозитарію.
Заплановані відсотки (або межі, у яких емітент може визначити розмір відсоткового доходу за відсотковими облігаціями,
щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення, під час розміщення), метод розрахунку та порядок виплати
відсоткового доходу:
Відсоткова ставка за облігаціями встановлюється у розмірі 14 % (чотирнадцять відсотків) річних у гривні на 1-4-відсоткові
періоди.
На 5-8 відсоткові періоди відсоткова ставка за облігаціями встановлюється додатково Директором Емітента не пізніше ніж,
за 30 днів до початку п’ятого періоду, але не нижче облікової ставки Національного Банку України (НБУ).
На 9-12 відсоткові періоди відсоткова ставка за облігаціями встановлюється додатково Директором Емітента не пізніше ніж,
за 30 днів до початку дев’ятого періоду, але не нижче облікової ставки Національного Банку України (НБУ).
На 13-16 відсоткові періоди відсоткова ставка за облігаціями встановлюється додатково Директором Емітента не пізніше ніж,
за 30 днів до початку тринадцятого періоду, але не нижче облікової ставки Національного Банку України (НБУ).
На 17-20 відсоткові періоди відсоткова ставка за облігаціями встановлюється додатково Директором Емітента не пізніше ніж,
за 30 днів до початку сімнадцятого періоду, але не нижче облікової ставки Національного Банку України (НБУ).
Відсотки за облігаціями нараховуються відповідно до відсоткових періодів. Кожен відсотковий період складає 91 (дев'яносто
один) календарний день. При проведенні усіх розрахунків кількість днів у році приймається за 365 (триста шістдесят п’ять).
Сума доходу на одну облігацію, що підлягає виплаті за відсотковий період, розраховується за формулою:
Дохід

3)

Дата закінчення
виплати
28.09.14
28.12.14
29.03.15
28.06.15
27.09.15
27.12.15
27.03.16
26.06.16
25.09.16
25.12.16
26.03.17
25.06.17
24.09.17
24.12.17
25.03.18
24.06.18
23.09.18
23.12.18
24.03.19
19.06.19

ставка

Т
365

де:
Дохід – сума нарахованого відсоткового доходу за відповідний відсотковий період (у гривнях);
Номінал – номінальна вартість облігації, в гривнях (1 000,00 грн.);
Т – тривалість відсоткового періоду (91 календарний день);
Відсоткова ставка – ставка, за якою нараховується відсотковий дохід за облігаціями, і яка на 1-й (перший) – 4 (четвертий)
складає 14 % (чотирнадцять відсотків) річних, а на 5-20 відсоткові періоди визначається в порядку передбаченому
попереднім пунктом даного Проспекту емісії.
Сума відсоткового доходу на 1 (одну) облігацію розраховується з точністю до 1 (однієї) копійки за правилами математичного
округлення.
Валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна або іноземна валюта)
Виплата відсоткового доходу здійснюється в національній валюті України – гривні.
порядок переказу коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями:
Здійснення Емітентом виплати відсоткового доходу за облігаціями забезпечується Центральним депозитарієм відповідно до
Правил Центрального депозитарію.
Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється на підставі даних реєстру власників облігацій, складеного
Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передує дню початку виплати відсоткового доходу за
облігаціями (далі - Реєстр). Реєстр складається Центральним депозитарієм на підставі відповідного розпорядження Емітента
у строки визначені законодавством про депозитарну діяльність.
Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється шляхом переказу Емітентом на рахунок у грошових коштах,
відкритий Центральним депозитарієм у ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (далі Розрахунковий центр), грошових коштів для здійснення певної виплати та надання документів визначених Правилами
Центрального депозитарію.
Центральний депозитарій надає до Розрахункового центру розпорядження про переказ коштів для здійснення виплати з
рахунку Центрального депозитарію на відповідні рахунки депозитарних установ та/або депозитаріїв-кореспондентів для
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1)

2)
3)

4)

5)

15

16
17
18

виплати власникам/отримувачам облігацій.
У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання на користь бюджету з сум, що належить до виплати
власникам облігацій, Емітент здійснює таке утримання.
Фізичні особи - власники облігацій протягом 5 (п’яти) днів до дати виплати відсоткового доходу мають надати Андеррайтеру
(Україна, 03150, м. Київ, вул. Щорса, 7/9) дані про реєстрацію та ідентифікаційний номер. У разі якщо власник облігацій є
нерезидентом, такий власник облігацій протягом 5 (п’яти) днів до дати виплати відсоткового доходу має надати
Андеррайтеру (Україна, 03150, м. Київ, вул. Щорса, 7/9) нотаріально посвідчену копію довідки, що підтверджує податковий
статус такого нерезидента.
Порядок погашення облігацій:
дати початку і закінчення погашення облігацій
Дата початку погашення облігацій – «18» червня 2019р.
Дата закінчення погашення облігацій – «19» червня 2019р.
умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі прийняття рішення про розміщення цільових облігацій)
х
порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або
іноземна валюта) (у разі прийняття рішення про розміщення відсоткових/дисконтних облігацій)
Здійснення Емітентом погашення облігацій забезпечується Центральний депозитарієм відповідно до Правил Центрального
депозитарію.
Погашення забезпечується на підставі даних реєстру власників облігацій, складеного Центральним депозитарієм станом на
24 кінець операційного дня, що передує дню початку погашення облігацій (далі - Реєстр). Реєстр складається Центральним
депозитарієм на підставі відповідного розпорядження Емітента у строки визначені законодавством про депозитарну
діяльність.
Погашення облігацій здійснюється шляхом переказу Емітентом на рахунок у грошових коштах, відкритий Центральним
депозитарієм у Розрахунковому центрі, грошових коштів для здійснення погашення та надання документів визначених
Правилами Центрального депозитарію.
Центральний депозитарій надає розпорядження Розрахунковому центру здійснити переказ коштів з рахунку Центрального
депозитарію на відповідні грошові рахунки депозитарних установ та/або депозитаріїв-кореспондентів у яких відкрито
рахунки власників/отримувачів облігацій.
Депозитарні установи та/або депозитарії-кореспонденти перераховують грошові кошти власникам/отримувачам облігацій
відповідно до договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах, /кладених з власниками/отримувачами облігацій.
У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання на користь бюджету з сум, що належить до виплати
Власникам облігацій, Емітент здійснює таке утримання.
можливість дострокового погашення емітентом всього випуску (серії) облігацій за власною ініціативою (порядок
повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій;
порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для
дострокового погашення)
Дострокове погашення Емітентом всього випуску облігацій не передбачено.
У разі викупу Емітентом всього випуску облігацій Директор Емітента приймає рішення про анулювання викуплених облігацій
та подає документи на зупинення обігу облігацій, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зупиняє обіг
облігацій, після чого Емітентом подаються документи до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на
скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.
можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій про
прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни
дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення)
За вимогою власників облігацій можливість дострокового погашення облігацій не передбачена.
дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії)
облігацій
У випадку, якщо реєстр не містить даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості
облігацій при їх погашенні, належна до виплати сума депонується на відповідному рахунку у Емітента до особистого
звернення власника облігацій. Емітент здійснює розрахунки по облігаціях за особистим зверненням власників облігацій та
надання даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій при їх погашенні.
Відсотки по облігаціях за час, що минув з дати закінчення погашення цінних паперів, не нараховуються та не виплачуються.
Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту
В разі неспроможності виконання зобов’язань за цим Проспектом емісії облігацій з виплати відсоткового доходу та/або
виплати номінальної вартості облігацій при погашенні облігацій, Емітент може оголосити дефолт. Оголошення Емітентом
дефолту та дії Емітента у разі оголошення ним дефолту здійснюються відповідно до чинного законодавства України.
Оголошення про дефолт буде відбуватися шляхом публікації в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку України в якому було опубліковано Проспект емісії облігацій. Оголошення публікується не пізніше ніж через
15 календарних днів з дати невиконання за цим Проспектом емісії облігацій з виплати відсоткового доходу та/або виплати
номінальної вартості облігацій при погашення облігацій. Відновлення платоспроможності боржника здійснюється відповідно
до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (зі змінами та
доповненнями). Повне задоволення вимог Власників може бути здійснене.
Повідомляємо про те, що загальна номінальна вартість випуску облігацій перевищує розмір власного капіталу емітента в
межах абзацу 1 пункту 3 статті 8 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».
Інші відомості*
х
Реєстрація випуску та проспекту емісії облігацій, що проводиться Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у
документах, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, несуть особи, які підписали ці документи
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