ОПИС БІЗНЕСУ
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Публічне акціонерне товариство "Укропткульттовари" акцiонерне
товариство по оптовiй торгiвлi кондитерськими виробами.
Пiдприємство "Укркультовари" було створено 45 рокiв тому, як державне
пiдприємство, по оптовiй торгiвлi товарами побутового призначення у
травнi 1996 року орендне пiдприємство "Укропткультовари" було
перетворено в процесi приватизацiї у вiдкрите акцiонерне товариство
"Кіровоградське підприємство "Укркульттовари", по оптовiй торгiвлi
товарами, як продовольчими так i не продовольчими товарами,
постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7/12/92р. № 686.
Наказом № 47 вiд 06 лютого 2002 року Регiонального вiддiлення Фонду
державного майна України по Кiровоградськiй областi "Про завершення
приватизацiї", державна частка акцiй в статутному фондi емiтента
сплачена повнiстю.
23 березня 2010 року загальними зборами акціонерів прийнято рішення
про зміну назви з Відкритого акціонерного товариства "Кіровоградське
підприємство "Укропткульттовари" у Публічне акціонерне
товариство"Укропткульттовари".
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім
звітним періодом
Управлiння товариством здiйснюють:
* вищий орган Товариства - Загальнi збори акцiонерiв;
* Наглядова рада Товариства;
* Однособовий виконавчий орган - Генеральний Директор Товариства;
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Генерального Директора
Товариства здiйснює Ревiзiйна комiя Товариства.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Протягом звiтного перiоду жодних пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку
третiх осiб не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
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АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
про фінансову звітність Публічного акціонерного товариства
"Укропткульттовари"
станом на 31.12.2011 р.
I. ВСТУП
1. Основні відомості про аудиторську фірму.
Найменування аудиторської фірми: Приватне підприємство "Аудиція"
ідентифікаційний код 31919950.
Сертифікат аудитора Крижан Валентини Іванівни №005232, виданий за
рішенням Аудиторської палати України від 30 травня 2002 р. №110,
Свідоцтво про внесення ПП "Аудиція" в реєстр суб'єктів аудиторської
діяльності №3185, видане за рішенням Аудиторської палати України від
18 квітня 2003 р.
Адреса: 25006 м. Кіровоград, вул. Леніна, буд. 28, оф. 1, тел. №
22-34-24
2. Основні відомості про емітента:
Назва:Публічне акціонерне товариство "Укропткульттовари".
Код за ЕДРПОУ:01553054
Адреса:м. Кіровоград, вул. Родникова, 88.
Дата державної реєстрації: 18.11.1992 р.
Дата зміни свідоцтва про державну реєстрацію: 01.04.2011 р.
Номер державної реєстрації:1 444 105 0014 000464

Орган державної реєстрації: Виконавчий комітет Кіровоградської
міської ради
Основні види діяльності:
51.36.0 оптова торгівля цукром, шоколадними та кондитерськими
виробами;
51.90.0 інші види оптової торгівлі;
51.38.0 оптова торгівля іншими продуктами харчування;
60.24.0 діяльність автомобільного вантажного транспорту;
70.20.0 здавання в оренду власного нерухомого майна;
51.19.0 посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту.
3. Основні відомості про умови договору про проведення аудиту:
Масштаб проведення аудиту: аудитором була перевірена фінансова
звітність Товариства станом на 31.12.2011 р., а саме: баланс, звіт
про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів та звіт про
власний капітал, примітки до річної фінансової звітності за 2011
рік., розрахунок вартості чистих активів.
Аудитор здійснив перевірку відповідності показників фінансової
звітності даним головної книги та журналів-ордерів без проведення
процедур перевірки достовірності первинної бухгалтерської
документації. Отримання аудиторських доказів здійснювалося шляхом
застосування аналітичних процедур систем контролю.
Метою проведення аудиту було зібрання вагомих доказів про відсутність
суттєвих помилок та перекручень при складанні фінансової звітності.
Аудиторська перевірка проведена відповідно до вимог Закону України
"Про аудиторську діяльність" зі змінами та доповненнями та
Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики
№700,701,720. Ці стандарти зобов'язують планувати і здійснювати
аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в
тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит
включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й
розкриття інформації у фінансових звітах.
Аудитор вважає, що проведена ним аудиторська перевірка є
обґрунтованою підставою для висловлення думки щодо фінансових звітів.
При перевірці аудитор також керувався вимогами Цивільного Кодексу
України, Законів України "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", рішення
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006
року №1528 "Про затвердження Положення щодо підготовки аудиторського
висновку, який подається до Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними
учасниками фондового ринку", Закону України "Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність в Україні" із змінами та доповненнями та
Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Аудиторський висновок складено для подачі до Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку при поданні регулярної інформації
та оприлюдненні річної звітності емітента цінних паперів.
4. Перелік перевіреної фінансової інформації:
Аудитором перевірена правильність складання та відповідність даним
бухгалтерського обліку форм фінансової звітності:
№1 "Баланс";
№2 "Звіт про фінансові результати";
№3 "Звіт про рух грошових коштів";
№4 "Звіт про власний капітал";
№5 "Примітки до річної фінансової звітності";

Розрахунок вартості чистих активів.
Для проведення перевірки були використані такі документи: Статут
Товариства зі змінами та доповненнями, бухгалтерська, статистична і
фінансова звітність, регістри синтетичного та аналітичного обліку,
інші документи обліку. Фінансова звітність охоплює період з
01.01.2011 р. по 31.12.2011 р.
5. Опис обсягу аудиторської перевірки:
Аудиторська перевірка була спланована і підготовлена з достатнім
рівнем впевненості про те, що фінансова звітність не має суттєвих
помилок та здійснена у відповідності з вимогами Закону України "Про
аудиторську діяльність" та Міжнародних стандартів аудиту, надання
впевненості та етики (стандарти 210, 510, 580, 240, 550, 700, 701 і
720 та інші), а також Законів України "Про державне регулювання
ринку цінних паперів в Україні", "Про цінні папери та фондову біржу",
"Про господарські товариства", "Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні".
Під час аудиту проведені дослідження шляхом тестування доказів на
обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовому звіті, а
також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним
вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в
Україні.
Відповідальність товариства регламентується пунктами 33, 34, 35,
36 Міжнародного стандарту аудиту №200, іншим чинним законодавством
України. Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку
та достовірне представлення фінансової звітності у відповідності до
вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Відповідальність управлінського персоналу охоплює:
- розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю
стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів,
які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки;
- вибір та застосування відповідної облікової політики, а також
облікових оцінок, які відповідають обставинам.
Відповідальність аудитора обумовлена статтями 19, 20, 21, 22 Закону
України "Про аудиторську діяльність". Відповідальністю аудитора є
надання висновку щодо фінансових звітів на основі результатів
проведеного аудиту. Аудит проведений у відповідності до Міжнародних
стандартів аудиту, надання впевненості та етики. Ці стандарти
зобов'язують аудитора дотримуватись етичних вимог, а також
забезпечення планування й виконання аудиту для отримання достатньої
впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання
аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах.
Вибір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур
входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів
внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків,
аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються
підготовки та достовірного представлення фінансових звітів з метою
висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта
господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної
облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених
управлінським персоналом, та загального представлення фінансових
звітів.
Аудитор вважає, що в ході перевірки отримано достатні та відповідні
аудиторські докази для висловлювання незалежної думки стосовно

фінансової звітності.
В проведенні інвентаризації товарно - матеріальних цінностей та
розрахунків аудитор участі не приймав.
II.ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ
17 березня 2011 р. в засобах масової інформації (Відомості ДКЦПФР)
опублікована інформація про проведення загальних зборів 29.04.2011
р. Основними питанням були: Переведення випуску простих іменних акцій
з документарної форми існування в бездокументарну форму
(дематеріалізація випуску) та затвердження "Рішення про
дематеріалізацію", обрання Депозитарію, який буде обслуговувати
випуск акцій, що дематеріалізується та затвердження умов Договору з
Депозитарієм про обслуговування емісії, який буде обслуговувати
випуск акцій, що дематеріалізується, обрання Зберігача, у якого
будуть відкриватися рахунки власникам акцій випуску, що
дематеріалізується та затвердження умов Договору зі Зберігачем, у
якого будуть відкриватися рахунки власникам акцій випуску, що
дематеріалізується, визначення дати припинення ведення реєстру
Реєстратором та припинення дії Договору - доручення про надання
послуг з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, укладеного
між Товариством та Реєстратором (Повідомлення про де матеріалізацію
випуску акцій ПАТ "Укропткультовари" розміщено 27 травня 2011 р. №97
Відомості ДКЦПФР).
6 травня 2011 р. в засобах масової інформації (Відомості ДКЦПФР)
опублікована інформація про зміну складу посадових осіб емітента:
- Посадова особа Член Ревізійної комісії Ракітенко Лілія Анатоліївна
(паспорт серія ЕА номер 191748 виданий Кіровським РВ УМВС України в
Кіровоградській області 20.11.1996 р.) звільнена з посади згідно
рішення та протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ
"Укропткультовари" від 29.04.2011 р. Посадова особа перебувала на
даній посаді 1 (один) рік. На день проведення зборів акціями
Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини немає.
- Посадова особа Член Ревізійної комісії Хабалюк Надія Вікторівна
(паспорт серія ЕА номер 626898 виданий Кіровським РВ УМВС України в
Кіровоградській області 18.12.1998 р.) призначена на посаду згідно
рішення та протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ
"Укропткультовари" від 29.04.2011 р. Перелік посад, які обіймала:
бухгалтер ПАТ "Укропткультовари".
Особу призначено до наступних чергових загальних зборів акціонерів.
Володіє часткою в статутному фонді емітента - 0,01601%. Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини немає. За достовірність
інформації, що вказана в повідомлені підтверджує та несе
відповідальність згідно законодавства: Генеральний директор Мозговий
Сергій Анатолійович.
20 квітня 2011 р. в засобах масової інформації (відомості ДКЦПФР)
опублікована річна інформація емітента.
III. СТАН БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ
В цілому ведення бухгалтерського обліку у Товаристві відповідає
вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні" від 16.07.1999 р. №996 та Національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку.
Бухгалтерський облік в Товаристві здійснювався з використанням
робочого плану рахунків, розробленого на основі плану рахунків
бухгалтерського обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів

України від 30.11.1999 р. №291.
Назва окремих субрахунків та кодування рахунків відповідає
Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій Товариств і
організацій, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України
від 30 листопада 1999 р. №291. Згідно Інструкції субрахунки
використовуються Товариствами, виходячи з потреб управління,
контролю, аналізу й звітності та можуть ними доповнюватися введенням
нових субрахунків (рахунків другого, третього порядків) зі
збереженням кодів (номерів) субрахунків цього Плану рахунків.
Фінансова звітність підприємства складена на підставі даних
бухгалтерського обліку.
Згідно з П(С)БО №1 "Загальні вимоги до фінансової звітності",
затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р.
№87, ведення бухгалтерського обліку і складання фінансових звітів
проводиться по принципу нарахування і відповідності доходів і
витрат.
Баланс Товариства (форма №1) складений на підставі залишків,
відображених в бухгалтерському обліку, з урахуванням вимог П(С)БО №2
"Баланс", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від
31.03.1999 р. №87.
Звіт про фінансові результати (форма №2) складений на підставі даних
бухгалтерського обліку з урахуванням вимог П(С)БО №3 "Звіт про
фінансові результати", що затверджений вищезгаданим наказом
Міністерства фінансів України.
Звіт про рух грошових коштів (форма №3) складений з використанням
прямого методу, який передбачає визначення чистого надходження чи
видатку у розрізі операційної, інвестиційної, фінансової діяльності
та відповідає вимогам П(С)БО №4 "Звіт про рух грошових коштів",
затвердженого тим же наказом Міністерства фінансів від 31.03.1999
р.№87 з внесеними змінами до П(С)БО №4 наказом Міністерства фінансів
України від 10.06.2011 р. №382.
Звіт про власний капітал (форма №4) відповідає вимогам П(С)БО №5
"Звіт про власний капітал", затвердженого вказаним вище наказом
Міністерства фінансів України №87.
У примітках до фінансової звітності (форма №5) відображені відомості,
що містять додатковий аналіз статей звітності.
IV. ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ
Товариство здійснює облік основних засобів згідно з П(С)БО №7
"Основні засоби", затвердженим наказом Міністерства фінансів України
від 27.04.2000 р. №92.
Облік основних засобів ведеться в регістрах аналітичного обліку
основних засобів по матеріально-відповідальних особах.
Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2011 р. складає
2035 тис.грн., залишкова вартість основних засобів становить 905
тис.грн.
Ступінь зносу основних засобів станом на 31.12.2011 р. становить
55,53 %.
За 2011 р. Товариством придбано основних засобів на суму 599 тис.грн.
Протягом 2011 р. вибуло основних засобів на суму 363 тис.грн.
Амортизація на основні засоби нараховувалась згідно зі статтею 8
Закону України від 22.02.97 р. №283/97-ВР "Про оподаткування прибутку
підприємств".
Нематеріальні активи на підприємстві станом на 31.12.2011 р.

відсутні.
Станом на 31.12.2011 р. незавершене будівництво відсутнє, інші
фінансові інвестиції - 731 тис. грн.
Станом на 31.12.2011 р. залишкова вартість гудвілу складає - 981,00
тис. грн.
Первісна вартість інвестиційної нерухомості складає - 599,00 тис.
грн., знос інвестиційної нерухомості дорівнює 338,00 тис. грн.,
залишкова вартість складає 261,00 тис. грн.
Інші необоротні активи станом на 31.12.2011 р. відсутні.
V. ОБЛІК ЗАПАСІВ ТА ВИТРАТ
При визначенні облікової вартості запасів Товариство дотримується
вимог П(С)БО №9 "Запаси", затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 20.07.99р. №246. Запаси відображені у складі активів
Товариства і згідно з даними балансу на 31.12.2011 р. складають 2573
тис.грн., в тому числі:
виробничі запаси - 77 тис.грн.;
товари - 2496 тис.грн.;.
Придбані та вироблені запаси зараховуються на баланс Товариства за
первісною вартістю.
У бухгалтерському обліку та фінансовій звітності Товариство
відображає витрати того періоду, до яких вони відносяться.
Перевіркою встановлено, що в цілому в бухгалтерському обліку
Товариства правильно відображаються витрати виробництва та обігу
згідно з П(С)БО №16 "Витрати", затвердженим наказом Міністерства
фінансів України від 31.12.1999р. №318.
VI. ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ, ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ ТА
ОБОРОТНІ АКТИВИ
Оцінка та облік дебіторської заборгованості здійснюється Товариством
за її первинною вартістю згідно з П(С)БО №10 "Дебіторська
заборгованість", затвердженим наказом Міністерства фінансів України
від 8.10.1999р. №237.
Дебіторська заборгованість Товариства, відображена в складі активів
підприємства, станом на 31.12.2011 р. складає 6038 тис.грн., в тому
числі:
- дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 5825
тис.грн.;
- дебіторська заборгованість за розрахунками:
o за виданими авансами - 24 тис. грн.;
- інша поточна дебіторська заборгованість - 189 тис. грн.
Дебіторська заборгованість на кінець 2011 року зменшилася у
порівнянні з початком 2011 року на 741 тис.грн.
Поточні фінансові інвестиції станом на 31.12.2011 р. відсутні.
Інші оборотні активи станом на 31.12.2011 р. відсутні.
VII. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТІВ
Облік грошових коштів в касі підприємства відповідає вимогам
"Положення про ведення касових операцій у національній валюті в
Україні", затвердженого Постановою Правління Національного банку
України від 15.12.2004 р. №637.
Залишок грошових коштів на розрахунковому рахунку Товариства станом
на 31.12.2011 р. в національній валюті становить 541 тис.грн.
Залишок грошових коштів в касі Товариства станом на 31.12.2011 р.
становить - 3 тис. грн.
Облік руху грошових коштів відповідає вимогам П(С)БО №4 "Звіт про рух
грошових коштів".

VIII. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ
У складі витрат майбутніх періодів відображаються витрати, що мали
місце протягом поточного та попереднього звітних періодів, але
належать до наступних звітних періодів.
Витрати майбутніх періодів станом на 31.12.2011 р. відсутні.
IX. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА
Власний капітал Товариства складається зі статутного капіталу, іншого
додаткового капіталу, резервного капіталу та нерозподіленого
прибутку.
Станом на 31.12.2011 р. сума власного капіталу становить 4550
тис.грн.
Розмір статутного капіталу Товариства становить 2212330 грн. та
поділений на 8849320 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25
грн. кожна.
Інформація про цінні папери публічного акціонерного товариства
"Укропткультовари".
Випушені цінні папери: акції
на загальну суму: два мільйони двісті дванадцять тисяч триста
тридцять грн.
номінальна вартість: 0,25 коп.
кількість випущених акцій:
вісім мільйонів вісімсот сорок дев'ять тисяч триста двадцять штук.
форма існування: бездокументарна
свідоцтво про реєстрацію випуску акцій:
реєстраційний №23/11/1/11
дата реєстрації: 24 червня 2011 р.
дата видачі: 11 серпня 2011 р.
Депозитарій, який обслуговує випуск акцій.
Найменування: Публічне акціонерне товариство "Національний
депозитарій України".
Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3.
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30370711.
Зберігач, у якого емітентом відкриті рахунки в цінних паперах
власникам акцій.
Найменування: ПАТ "Укргазпромбанк".
Місцезнаходження: 02098, м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13.
Адреса структурного підрозділу у м. Кіровограді: немає.
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 24262992
Інший додатковий капітал на звітну дату становить 1693тис. грн.
Сума резервного капіталу станом на 31.12.2011 становить 69 тис. грн.
Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2011 р. становить 576 тис.
грн.
Неоплачений капітал у звіті станом на 31.12.2011 р. відсутній.
Структура та призначення власного капіталу визначена правильно і
відповідає вимогам П(С)БО №5 "Звіт про власний капітал".
X. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ
Станом на 31.12.2011 р. забезпечення наступних витрат на виконання
гарантійних зобов'язань відсутній.
XI. ОБЛІК ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
Товариство здійснює облік зобов'язань згідно з вимогами П(С)БО №11
"Зобов'язання", затвердженого наказом Міністерства фінансів України
від
31.01.2000 р. №20.
Довгострокові зобов'язання станом на 31.12.2011 р. відсутні.
Поточні зобов'язання складають 7483 тис.грн., в т.ч.:

короткострокові кредити банків - 500 тис. грн.;
кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 6234
тис.грн.;
поточні зобов'язання за розрахунками:
o з бюджетом - 157 тис. грн.;
o зі страхування - 85 тис.грн.;
o з оплати праці - 173 тис. грн.;
інші поточні зобов'язання - 99 тис.грн;
з учасниками - 235 тис. грн.
Сума поточних зобов'язань на кінець 2011 року зменшилась у порівнянні
з початком 2011 року на 467 тис. грн.
XII. ОБЛІК ЧИСТИХ АКТИВІВ
Керуючись Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих
активів акціонерних товариств, схваленими рішенням Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. №485, аудитором
підтверджений розрахунок вартості чистих активів ПАТ
"Укропткульттовари" станом на 31.12.2011 р. і зроблені наступні
висновки:
вартість чистих активів на вказану дату становить 4550 тис.грн., що в
2,056 рази перевищує розмір статутного фонду Товариства.
У порівнянні з 2010 р. (на 31.12.2010 р.) вартість чистих активів
збільшена на 576 тис.грн.
Такі показники, як вартість фактичних витрат ПАТ "Укропткульттовари"
на викуп акцій для їх наступного перепродажу або анулювання (рядок
370 балансу) і заборгованість учасників (засновників) за внесками до
статутного капіталу (рядок 360) згідно з даними балансу на 31.12.2011
р. відсутні.
XIII. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
1. Доходи
Фінансові результати діяльності, відображені у звітності Товариства,
відповідають дійсним даним звітного періоду.
Визначення доходу товариства відповідає вимогам П(С)БО №15 "Дохід",
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р.
№290.
Доходи товариства, відображені у звіті про фінансові результати,
поділяються таким чином:
№п/п
Показники
Сума, тис. грн.
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 5
8061
2
Інші операційні доходи 543
3
Інші доходи Всього 58604
2. Витрати
Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням
доходу, для отримання якого вони здійснені.
Визначення витрат товариство здійснює з урахуванням вимог П(С)БО №16
"Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від
31.12.1999 р. №318.
Витрати товариства поділяються таким чином:
№п/п
Показники
Сума, тис. грн.
1
2
3
1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
4
8824
2
Адміністративні витрати 1950

3
4
5
6

Витрати на збут 6706
Інші операційні витрати 211
Інші витрати
9
Фінансові витрати
72
Всього 57772
3. Структура одержаного прибутку.
ПАТ "Укропткульттовари" закінчило звітний рік з прибутком. Для
аналізу роботи Товариства є важливим питання - за рахунок яких видів
діяльності (операційної, інвестиційної, фінансової чи надзвичайної)
одержано прибуток і яка у цьому роль кожного з цих видів діяльності?
У звітному періоді Товариство одержало прибуток у розмірі 576 тис.
грн. Цей фінансовий результат одержано за рахунок таких видів
діяльності:
- фінансовий результат від операційної діяльності + 913
тис. грн.
- фінансовий результат від фінансової діяльності - 81 тис. грн
- податок на прибуток від звичайної діяльності - 256
тис. грн.
Чистий прибуток товариства за звітний період складає 576 тис.грн.
У звітному періоді чистий прибуток Товариства порівняно з попереднім
роком зменшився на 1 тис. грн.
Дані, відображені у фінансовій звітності Товариства, відповідають
даним аналітичного бухгалтерського обліку.
Інформація, відображена в окремих формах звітності, не суперечить
одна одній.
XIV. АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТОВАРИСТВА
Фінансовий стан Товариства станом на 31.12.2011 р. характеризується
основними показниками, що розраховані аудитором на підставі даних
фінансової звітності за 2011 рік.
Показники фінансового стану ПАТ "Укропткульттовари" наведені в
довідці про фінансовий стан Товариства.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (К1) характеризує, яку частину
короткострокових зобов'язань Товариство може негайно сплатити за
рахунок високої ліквідності (грошові кошти та поточні фінансові
інвестиції). Значення більше 0,35 не завжди є позитивним, оскільки
надлишок грошових коштів свідчить про неефективне їх використання.
Значення показника абсолютної ліквідності (К1) по ПАТ
"Укропткульттовари" свідчить про те, що Товариство має обмежену
можливість негайно погасити свої борги грошовими коштами.
Коефіцієнт загальної ліквідності (К2) відображає ступінь покриття
поточних зобов'язань наявними оборотними активами, характеризує
платіжні можливості Товариства, що оцінюються за умови не тільки
своєчасних розрахунків з дебіторами та успішної реалізації готової
продукції, товарів і послуг, але й продажу у випадку необхідності
інших елементів матеріальних оборотних активів. Значення коефіцієнта
у межах від 1,0 до 1,5 свідчить про спроможність Товариства повністю
розраховуватися по своїх боргах за рахунок оборотних активів. Логіка
розрахунку цього показника полягає в тому, що оборотні активи повинні
бути повністю переведені в грошові кошти протягом одного року, а
поточні зобов'язання також повинні бути погашені протягом року.
Загальна платоспроможність Товариства забезпечена, про що свідчить
значення коефіцієнта загальної ліквідності (К2), який дорівнює
1,2234.

Власний оборотний капітал (К3) характеризує ту частину власного
капіталу підприємства, яка являється джерелом покриття його поточних
активів. Підприємство має можливість здійснювати господарську
діяльність, маючи у розпорядженні достатню суму власних оборотних
коштів (К3).
Коефіцієнт фінансової стійкості (автономії) (К 4) характеризує
частину власних коштів Товариства (власного капіталу) в загальній
сумі засобів, авансованих в його діяльність. Чим вище значення цього
коефіцієнту, тим більш фінансово стійким, стабільним та більш
незалежним від зовнішніх кредиторів є Товариство. На практиці
доведено, що загальна сума заборгованості не повинна перевищувати
суму власних джерел фінансування, тобто, джерела фінансування
Товариства (загальна сума капіталу) повинні бути хоча б наполовину
сформовані за рахунок власних коштів. Фактично коефіцієнт фінансової
стійкості дорівнює 0,3781 та свідчить про залежність Товариства від
кредиторів.
Коефіцієнт фінансування (К 5) відображає співвідношення запозичених
коштів та власного капіталу. Цей коефіцієнт дає найбільш загальну
оцінку фінансової стійкості і має доволі просту інтерпретацію:
скільки одиниць запозичених засобів припадає на кожну одиницю
власних. Збільшення показника в динаміці свідчить про посилення
залежності Товариства від зовнішніх інвесторів та кредиторів, тобто,
зниження фінансової стійкості, і навпаки. Значення коефіцієнта
фінансування (К5) свідчить, що Товариство не залежить від зовнішніх
інвесторів та кредиторів.
Коефіцієнт зносу основних засобів (К6) характеризує питому вагу
вартості основних засобів, яка була списана на витрати в
попередніх періодах, у первісній вартості. Цей показник є доволі
умовним, оскільки його значення залежить від обраного методу
амортизації, тому коефіцієнт зносу не відображає фактичну зношеність
основних засобів. Однак, загальноприйнятим є твердження про те, що
значення цього коефіцієнту більш ніж у 50% є небажаним. Рівень зносу
основних засобів (К6) становить на звітну дату 55,53 %.
Коефіцієнт маневреності власного капіталу (К 7) показує, яка частина
власного оборотного капіталу знаходиться в обороті, тобто у формі,
яка дозволяє вільно маневрувати цими засобами, а яка капіталізована. Коефіцієнт повинен бути достатньо високим, щоб
забезпечити гнучкість у використанні власних коштів Товариства.
Нормальною вважається ситуація, в якій коефіцієнт маневреності має
динаміку незначного зростання. Різке зростання цього коефіцієнту не
може свідчити про нормальну діяльність Товариства. Це пов'язано з
тим, що збільшення даного показника можливе лише при збільшенні
власного оборотного капіталу, або при зменшенні власних джерел
фінансування. Тому різке зростання значення коефіцієнту маневреності
автоматично спричинить до зменшення інших показників, наприклад,
коефіцієнту фінансової автономії, що призведе до посилення залежності
Товариства від кредиторів. Коефіцієнт маневреності власного капіталу
(К7) дорівнює 0,3674 та показує, що Товариство здатне вільно
маневрувати власним оборотним капіталом.
Коефіцієнт оборотності активів (К 8) за допомогою даного коефіцієнту
оцінюється ефективність використання фірмою всіх наявних ресурсів
незалежно від джерел їх залучення. Цей коефіцієнт показує скільки
разів за звітний період здійснюється повний цикл виробництва і обігу,
який приносить відповідний ефект у вигляді прибутку, або скільки

грошових одиниць реалізованої продукції принесла кожна грошова
одиниця активів.
Позитивне значення коефіцієнта оборотності активів (К8) свідчить про
те, що на 1 грн. активів підприємства припадає 4,8471 грн.
реалізованої продукції та збільшено проти минулого року (у 2010 р. 4,7654 грн.).
Коефіцієнт рентабельності активів (К 9) характеризує розмір прибутку
на одиницю активів Товариства. На одиницю активів ПАТ
"Укропткульттовари" отримано 0,048 грн. прибутку.
Коефіцієнт рентабельності продукції (К 10) характеризує розмір
прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг) на одиницю
реалізованої продукції. За
2011 р. на підприємстві
коефіцієнт рентабельності продукції дорівнює 0,0158.
Коефіцієнт рентабельності діяльності (К 11) характеризує розмір
прибутку на одиницю чистого доходу. Рентабельність діяльності (К11)
дорівнює 0,0099.
Підсумовуючи результати аналізу показників фінансово-господарської
діяльності ПАТ "Укропткульттовари" за 2011 рік, аудитор звертає увагу
управлінського персоналу Товариства на необхідність вжиття заходів по
підвищенню рентабельності активів продукції та діяльності вцілому.
Результати проведеної аудиторської перевірки свідчать про те, що
узагальнюючі показники звітності ПАТ "Укропткульттовари" станом на
31 грудня 2011 р. не суперечать аналітичному обліку, на підставі чого
можна зробити висновок про їх достовірність, повноту, відповідність
чинному законодавству та існуючим нормативам.
Товариство спроможне здійснювати в майбутньому фінансово-господарську
діяльність на базперервній основі при умові досягнення оптимального
рівня рентабельності.
XV. ВИСНОВОК
Аудитором здійснена перевірка фінансової звітності Публічного
акціонерного товариства "Укропткульттовари" станом на 31 грудня 2011
року. Перевірені такі фінансові звіти: Баланс (форма№1), Звіт про
фінансові результати (форма№2), Звіт про рух грошових коштів
(форма№3), Звіт про власний капітал (форма№4), Розрахунок вартості
чистих активів, важливі аспекти облікової політики Товариства та інші
пояснювальні примітки. Всі перевірені форми фінансової звітності
підтверджені аудитором та додаються до аудиторського висновку.
Облікова політика Товариства передбачає ведення обліку
фінансово-господарських операцій у відповідності з вимогами
Національних стандартів бухгалтерського обліку та загальноприйнятих в
Україні облікових принципів.
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та
достовірне представлення фінансових звітів. Відповідальність
управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та
використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та
достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих
викривлень внаслідок шахрайства або помилок; вибір та застосування
відповідної облікової політики, а також облікових оцінок,які
відповідають обставинам.
Аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства
"Укропткульттовари" проведений у відповідності з вимогами Міжнародних
стандартів аудиту 210,510,580,240,550,700,701, і 720 та інші, які
вимагають від аудитора дотримання етичних вимог та відповідного
планування і виконання аудиту для отримання достатньої впевненості

про те, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.
В ході виконання аудиторських процедур аудитором здійснена оцінка
ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства
або помилок, а також проведена оцінка відповідності використаної
Товариством облікової політики, прийнятність облікових оцінок,
зроблених управлінським персоналом та загального представлення
фінансових звітів.
На думку аудитора фінансові звіти справедливо та достовірно
відображають фінансовий стан Публічного акціонерного товариства
"Укропткульттовари" станом на 31 грудня 2011 року, його фінансові
результати, стан власного капіталу та рух грошових коштів за рік.
Зважаючи на те, що аудитор не приймав участі в інвентаризації
товарно-матеріальних цінностей та розрахунків, а перевірка
відповідності показників фінансової звітності даним головної книги та
журналів - ордерів здійснена без проведення процедур перевірки
достовірності первинної бухгалтерської документації за результатами
проведення незалежного аудиту аудитор Крижан Валентина Іванівна надає
умовно - позитивний висновок і підтверджує форми річної фінансової
звітності Публічного акціонерного товариства "Укропткульттовари"
станом на 31.12. 2011 року.
Аудитор
В.І.Крижан
16.02.2012 р.
Приватне підприємство "Аудиція"
Україна, 25019, м. Кіровоград, вул. Леніна, буд. 28, оф. 1, т.
22-34-24, р/р 26007119828 у ПАТ "Райфайзен Банк Аваль", МФО
323538,ідентифікаційний код за ДРФО №31919950,
Свідоцтво № 3185 про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської
діяльності видане 18 квітня 2003 р. Аудиторською палатою України

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
про фінансову звітність
Акціонерам:Публічного акціонерного товариства "Укропткульттовари" .
Можливий користувач: Державна комісія з цінних паперів та фондового
ринку.
Аудитором здійснена перевірка фінансової звітності Публічного
акціонерного товариства "Укропткульттовари" станом на 31 грудня 2011
року. Перевірені такі фінансові звіти: Баланс"(форма №1), Звіт про
фінансові результати (форма №2), Звіт про рух грошових коштів (форма
№3), Звіт про власний капітал (форма №4), Примітки до річної
фінансової звітності (форма №5), Розрахунок вартості чистих активів
важливі аспекти облікової політики Товариства та інші пояснювальні
примітки. Всі перевірені форми фінансової звітності підтверджені та
додаються аудитором до аудиторського висновку.
Облікова політика Товариства передбачає ведення обліку
фінансово-господарських операцій у відповідності з вимогами
Національних стандартів бухгалтерського обліку та загальноприйнятих в
Україні облікових принципів.
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та
достовірне представлення фінансових звітів. Відповідальність
управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та
використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та

достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих
викривлень внаслідок шахрайства або помилок; вибір та застосування
відповідної облікової політики, а також облікових оцінок,які
відповідають обставинам.
Обов'язком аудитора є висловлення висновку стосовно цієї інформації
та фінансової звітності на підставі проведеного незалежного аудиту.
Аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства
"Укропткульттовари"
проведений у відповідності з вимогами
Міжнародних стандартів аудиту 210,510,580,240,550,700,701, і 720 та
інші, які вимагають від аудитора дотримання етичних вимог та
відповідного планування і виконання аудиту для отримання достатньої
впевненості що, фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.
В ході виконання аудиторських процедур аудитором здійснена оцінка
ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства
або помилок, а також проведена оцінка відповідності використаної
Товариством облікової політики, прийнятність облікових оцінок,
зроблених управлінським персоналом та загального представлення
фінансових звітів.
На думку аудитора фінансові звіти справедливо та достовірно
відображають облік активів фінансовий стан Публічного акціонерного
товариства "Укропткульттовари" станом на
31
грудня 2011 року, його фінансові результати, стан власного капіталу,
облік зобов'язань та рух грошових коштів за рік.
Вартість чистих активів товариства перевищує розмір статутного фонду.
17 березня 2011 р. в засобах масової інформації (Відомості ДКЦПФР)
опублікована інформація про проведення загальних зборів 26.04.2011
р. Основними питанням були: Переведення випуску простих іменних акцій
з документарної форми існування в бездокументарну форму
(дематеріалізація випуску) та затвердження "Рішення про
дематеріалізацію", обрання Депозитарію, який буде обслуговувати
випуск акцій, що дематеріалізується та затвердження умов Договору з
Депозитарієм про обслуговування емісії, який буде обслуговувати
випуск акцій, що дематеріалізується, обрання Зберігача, у якого
будуть відкриватися рахунки власникам акцій випуску, що
дематеріалізується та затвердження умов Договору зі Зберігачем, у
якого будуть відкриватися рахунки власникам акцій випуску, що
дематеріалізується, визначення дати припинення ведення реєстру
Реєстратором та припинення дії Договору - доручення про надання
послуг з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, укладеного
між Товариством та Реєстратором (Повідомлення про де матеріалізацію
випуску акцій ПАТ "Укропткультовари" розміщено 27 травня 2011 р. №97
Відомості ДКЦПФР).
4 травня 2011 р. в засобах масової інформації (Відомості ДКЦПФР)
опублікована інформація про зміну складу посадових осіб емітента:
- Посадова особа Член Ревізійної комісії Ракітенко Лілія Анатоліївна
(паспорт серія ЕА номер 191748 виданий Кіровським РВ УМВС України в
Кіровоградській області 20.11.1996 р.) звільнена з посади згідно
рішення та протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ
"Укропткультовари" від 29.04.2011 р. Посадова особа перебувала на
даній посаді 1 (один) рік. На день проведення зборів акціями
Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини немає.
- Посадова особа Член Ревізійної комісії Хабалюк Надія Вікторівна
(паспорт серія ЕА номер 626898 виданий Кіровським РВ УМВС України в

Кіровоградській області 18.12.1998 р.) призначена на посаду згідно
рішення та протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ
"Укропткультовари" від 29.04.2011 р. Перелік посад, які обіймала:
бухгалтер ПАТ "Укропткультовари".
Особу призначено до наступних чергових загальних зборів акціонерів.
Володіє часткою в статутному фонді емітента - 0,01601%. Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини немає. За достовірність
інформації, що вказана в повідомлені підтверджує та несе
відповідальність згідно законодавства: Генеральний директор Мозговий
Сергій Анатолійович.
20 квітня 2011 р. в засобах масової інформації (відомості ДКЦПФР)
опублікована річна інформація емітента.
За результатами проведення незалежного аудиту аудитором Крижан
Валентиною Іванівною наданий умовно - позитивний висновок та
підтверджені форми річної фінансової звітності Публічного
акціонерного товариства "Укропткульттовари" станом на 31.12. 2011
року:
1. Баланс Товариства станом на 31 грудня 2011 року в сумі - 12033
тис. грн.
2. Звіт про фінансові результати за 2011 рік.
3. Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік.
4. Звіт про власний капітал за 2011 рік.
5. Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік;
6. Розрахунок вартості чистих активів.
Аудитор
В.І.Крижан
16.02.2012 р.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент,
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг;
залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні
ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї
діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи
продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін;
інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює
діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення
на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг)
емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними
видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі
постачання
Товариство займається оптовим продажем кондитерських виробiв
вiтчизняних виробникiв.
Пiдприємство є регiональним представником вiтчизняного виробника
кондитерських виробiв ДП "Кондитерська корпорацiя"Рошен".
Основними клiєнтами являються приватнi пiдприємства та юридичнi
особи, якi займаються продажем продовольчих товарiв.
Внутрiшнi ринки збуту м. Кiровоград та Кiровоградська обл.
Конкуренцiю в сферi оптової та роздрiбної торгiвлi продовольчими
товарами можна характеризувати, як високу.
Значним конкурентом являються фiрми:
* "АВК", "Конти", "Корона", "Свiточ" та "Житомирськi ласощi" що
займається реалiзацiєю кондитерських виробiв рiзних товаровиробникiв
України, що впливає негативно на дiяльнiсть товариства.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її
господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або
інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
На протязi останнiх п'яти рокiв пiдприємством здiйснюєвалися
фiнансовi iнвестицiї в сумi 731,0 тис.грн. Направлялись кошти на
придбання основних засобiв (автотранспорт грузовий) в сумi 599,0 тис.
грн. Загальна сума введених в дiю основних засобiв у 2011 роцi
склала 599,0 тис. грн.(це придбання автотранспорт грузовий).
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того,
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів
підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або
удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому
числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення
діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
До складу основних засобiв зараховувались активи з термiном їх
корисного використання бiльше 1 року. Первiсна вартiсть основних
засобiв станом на 31.12.2011 року становить 2035,0 тис. грн.
Залишкова вартiсть основних засобiв Товариства станом на 31.12.2011
року складає 905,0 тис.грн.
Сума нарахованого зносу - 1130,0 тис.грн.
Станом на кiнець 2011 року знос основних засобiв (машин та
обладнання) складає (%): 55,53%. Залишкова вартiсть автотранспорту
становить - 650,0 тис. грн.
Також на пiдприємствi використовується iнвестицiйна нерухомiсть на
31.12.2011 року становить:
- первiсна вартiсть - 599,0 тис. грн.
- сума зносу - 338,0 тис. грн.,
- залишкова вартiсть - 261,0 тис. грн.
Всi об'єкти використовуються в господарськiй дiяльностi Товариства.
Обмежень на використання немає. Товариством забезпечено незмiннiсть
протягом звiтного перiоду порядку визначенного зносу (амортизацiї)
основних засобiв, при цьому використовувався податковий метод
нарахування амортизацiї. Облiк зносу та амортизацiї основних засобiв
вiдповiдає вимогам чинного законодавства.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від
законодавчих або економічних обмежень
Ризики пов'язанi зi змiною кон'юктури ринку в якому дiє емiтент. Цi
ризики є передбачуваними та регулярно вислiдковуються та оцiнюються
емiтентом:
- можливi змiни в оподаткуваннi та крединто-фiнансовiй полiтицi в
державi
- вiдтiк клiєнтiв, маркетинговi похибки
Вiдсутнiсть своєї точки вiдвантаження на залiзницi, старi склади що
потребують ремонтiв.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій
за порушення законодавства
Протягом звiтного року було сплочено штраф в сумi 52,1 тис. грн в
ОДПІ м. Кіровограда
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Фiнансування дiяльностi ПАТ "Укропткульттовари" здiйснюється за
рахунок одержаного прибутку. На протязi року залучалися кредити
банку.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець
звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих
договорів
Господарська дiяльнiсть ПАТ "Укропткульттовари" здiйснюється на
пiдставi постiйно дiючих договорiв. Зобов'язання передбаченi
договорами виконуються. Укладених, але невиконаних договорiв не має.
На 2010-2011 роки заключено 2250 договорiв на поставку товарiв.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Пiдприємство планує продовжувати виконання своїх планiв:
- пов'язаних з розширенням ринкiв збуту своїх товарiв
- здiйснення капiталовкладень в придбання автотранспорту для доставки
товарiв покупцям
- здiйснення ремонту офiсу та складських примiщень.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
В звiтному роцi дослiдження та розробки емiтентом не проводились.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні
підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони,
зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа,
поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
В звiтному роцi судових справ не було.
Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
ПАТ "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ" не проходило процедуру отримання рейтингу
оскiльки не пiдпадає пiд ознаки обов'язкового рейтингування.
Загальні збори акціонерів ПАТ "Укропткульттовари" за звітний 2011 рік
відбудуться 12 квітня 2012 року з таким порядком денним;
Порядок денний
(перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії
загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд процедурного питання про обрання Секретаря
загальних
зборів акціонерів.
3.Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення
загальних зборів акціонерів.
4.Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом

викладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції
Статуту Товариства.
5.Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2011
р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
6.Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 р. Прийняття рішення про
наслідки розгляду звіту.
7.Звіт Генерального Директора Товариства за 2011 р. Прийняття
рішення про наслідки розгляду звіту.
8.Звіт Ревізійної комісії за 2011 р. Затвердження висновків
Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2011 р.
Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
9.Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності
Товариства за 2011 р., визначення порядку розподілу прибутку за 2011
р., затвердження розміру річних дивідендів. Затвердження фінансового
плану на 2012 р.
10.Розгляд питання про відкликання членів Наглядової ради
Товариства.
11.Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства.
Затвердження умов цивільно - правових або трудових договорів, що
укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства , встановлення
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради
Товариства.
12.Розгляд питання про відкликання Голови та членів Ревізійної
комісії Товариства.
13.Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14.Про затвердження Договорів (Угод) Товариства.
15.Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, коли ринкова
вартість майна, робіт, послуг, що є предметом таких правочинів,
перевищують 25 відсотків вартості активів Товариства за даними
останньої річної фінансової звітності Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.)*
Найменування показника період звітний
попередній
Усього активів
12033
11924
Основні засоби
905
536
Довгострокові фінансові інвестиції 731
494
Запаси
2573
2451
Сумарна дебіторська заборгованість
6038
6779
Грошові кошти та їх еквіваленти 544
393
Нерозподілений прибуток 576
577
Власний капітал
4550
3974
Статутний капітал
2212
2212
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
7483
7950
Чистий прибуток (збиток)
576
577
Середньорічна кількість акцій (шт.)
8849320
8849320

Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.) Загальна сума коштів, витрачених на
викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

93

82

