
Дата                 17.05.2013

МП

     Публiчне акцiонерне товариство "Укропткульттовари" направляє річну інформацію емітента

цінних паперів звіт за 2012 рік.

Генеральний директор Яворський Iгор Олегович_______________

                 (посада) (прізвище, ім'я, по батькові керівника)(підпис)



Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття

в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

Дата

Річна інформація емітента цінних паперів

1.1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Укропткульттовари"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

1.4. Місцезнаходження емітента

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 01553054

25014  Кiровоградська область Кiровський м. Кiровоград вул. Родникова, буд. 88

Акцiонерне товариство

Генеральний директор Яворський Iгор Олегович

17.05.2013МП

Титульний аркуш

Додаток 37 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

1. Загальні відомості

1.5. Міжміський код,  телефон та факс емітента 0522567060 0522567060

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.3. Повідомлення

розміщено на сторінці
http://roshenkr.com.ua/ 17.05.2013

Дата(адреса сторінки в мережі Інтернет)

24.04.2013

Дата

за 2012 рік

2.2. Річна інформація опублікована у №  80 газета "Бюлетень Цiннi папери України" 26.04.2013

Датаномер та найменування офіційного друкованого видання

1.6. Електронна поштова адреса емітента ukropttov@romb.net



а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента; X

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

30. Примітки: До складу змiсту рiчної iнформацiї не включени наступнi форми: 

"Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" - за звiтний перiод

емiтент не отримував лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi.

"Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств" - за звiтний перiод

1. Основні відомості про емітента:

б) інформація про державну реєстрацію емітента; X

в) банки, що обслуговують емітента; X

г) основні види діяльності; X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;
е) інформація про рейтингове агентство;
є) інформація про органи управління емітента.
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв). X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці. X

4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента. X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента. X

6. Інформація про загальні збори акціонерів. X

7. Інформація про дивіденди. X

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент. X

9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента; X

б) інформація про облігації емітента;
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.
10. Опис бізнесу. X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X

в) інформація про зобов'язання емітента. X

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного X

14. Інформація про стан корпоративного управління. X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
    облігаціями з цим іпотечним покриттям;
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
    облігаціями з цим  іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття,
    які відбулися протягом звітного періоду;
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів
    до складу іпотечного покриття;
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів
    на кінець звітного періоду;
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають
    іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами
    (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
20. Основні відомості про ФОН.
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
24. Правила ФОН.
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) X

27. Аудиторський висновок. X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X

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

г) інформація про похідні цінні папери

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції



емiтент не належав до будь-яких об'єднань пiдприємств.

"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами

рейтингова агенства.

"Iнформацiя про органи управлiння емiтента" - для акцiонерних товариств ця форма не

завповнюється.

"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй  емiтента не

реєструвалося.

"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших

цiнних паперiв  емiтента не реєструвалося.

"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу

власних акцiй не вiдбувалося.

"Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв" - за звiтний

перiод емiтент не випускав боргових цiнних паперiв.

"Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського

облiку" - за звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до МСБО.

"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй,

виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.



3. Основні відомості про емітента

3.1.1.Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Укропткульттовари"

3.1.4. Область, район Кiровоградська область Кiровський

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.2. Скорочене найменування ПАТ "Укропткульттовари"

3.1.3. Організаційно-правова форма Акцiонерне товариство

3.1.5. Поштовий індекс 25014

3.1.6. Населений пункт м. Кiровоград

3.1.7. Вулиця, будинок вул. Родникова, буд. 88



3.2.1. Серія і номер свідоцтва АЖ № 108255

3.2.2. Дата державної реєстрації 18.11.1992

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)      2212330.00

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Кiровоградської мiської ради в Кіровоградській
області

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)      2212330.00



3.3.2. МФО банку 323389

3.3. Банки, що обслуговують емітента

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

ФВАТ "Державний.Експертно-Iмпортний Банк УКРАЇНИ",  м. Кiровоград.

3.3.5. МФО банку 000000

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

валютний рахунок вiдсутнiй

3.3.3. Поточний рахунок 2600100011717

3.3.6. Поточний рахунок 00000000000000



3.4. Основні види діяльності

46.36 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ЦУКРОМ, ШОКОЛАДОМ І КОНДИТЕРСЬКИМИ ВИРОБАМИ 

46.19 ДІЯЛЬНІСТЬ ПОСЕРЕДНИКІВ У ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ ШИРОКОГО АСОРТИМЕНТУ 

46.31 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ФРУКТАМИ Й ОВОЧАМИ 



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

Найменування юридичної особи засновника та/або
учасникa

Відсоток акцій

(часток, паїв), які

належать засновнику

та/або учаснику (від

загальної кількості)

Код за

ЄДРПОУ

засновника

та/або

учасника

Місцезнаходження

Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України

по Кiровоградськiй областi

13747462  25009 Кiровоградська область Кiровський м. Кiровоград вул. Глiнки, 2  99.500000000000

Органiзацiя орендарiв Кiровоградського орендного

пiдприємства "Укропткульттовари"

01553054  25014 Кiровоградська область Кiровський м. Кiровоград вул. Роднiкова,88   0.500000000000

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи
Відсоток акцій

(часток, паїв), які

належать засновнику

та/або учаснику (від

загальної кількості)

Серія, номер дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

  0.000000000000

Усього   100.000000000000



5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних  працiвникiв облiкового складу (осiб) в 2012 роцi

-  78;

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб)  -  5;

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)

(осiб)  -  0;  

Фонд оплати працi - всього (тис.грн.) за 2012 рiк  - 4755,7 тис. грн.

В 2011 роцi  середньооблiкова чисельнiсть штатних  працiвникiв облiкового складу (осiб)

-  79;

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб)  -  14;

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)

(осiб)  -  0;  

Фонд оплати працi - всього (тис.грн.) за 2011 рiк  - 3829,0 тис. грн.

В звiтному роцi було звiльнено 29  працiвникiв за власним бажанням, прийнято на роботу

- 35 працiвникiв.

Ротацiя кадрiв вiдбувалась в основному за рахунок профiльних спецiалiстiв (торгових

агентiв, комiрникiв, експедиторiв).



6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу  роботи  посадових  осіб

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

НН 487575 13.03.1998 Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській

області Деснянським ОМУМВД України в Чернігівській облас

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Яворський Ігор Олегович

6.1.1. Посада Генеральний директор

6.1.5. Освіта вища, закінчив Чернігівський державний педагогічний університет ім.

Т.Г.Шевченка, 2000 рік, за спеціальністю "Педагогіка і методики середньої

освіти. Історія. Практика психологія"

6.1.4. Рік народження 1977

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 0

6.1.7. Найменування підприємства  та

попередня  посада,  яку займав
Менеджер зі збуту територіального відділу реалізації ДП "Кондитерська

корпорація "РОШЕН".

6.1.8. Опис           Обов'язки та повноваження згiдно Статуту Товариства, Посад на iнших пiдриємствах не займає.

У звітному  роцi отримав винагороду у виглядi зарабiтної плати згiдно штатному розкладу. Непогашеної

судимостi за посадовi та корисливi злочини немає.

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕА 254925 14.03.1997 Ленінським РВ УМВС України в Кiровоградськiй

областi

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Сидорова Марина Олександрівна

6.1.1. Посада Головний бухгалтер

6.1.5. Освіта незакінчена вища, Харківський авіаційний інститут, по спеціальності

менеджер в виробничій сфері

6.1.4. Рік народження 1975

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 5

6.1.7. Найменування підприємства  та

попередня  посада,  яку займав
СПД Вдовиченко О.В., головний бухгалтер

6.1.8. Опис           Обов'язки та повноваження згiдно Статуту Товариства, положення про головного бухгалтера.

Посад на iнших пiдриємствах не займає. У звітному роцi  отримала винагороду у виглядi зарабiтної плати згiдно

штатному розкладу. Непогашеної судимостi за  корисливi та посадовi  злочини немає.



6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 824437 21.10.2001 Харкiвським РУ ГУ МВС України  в Харькiвськiй

областi

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Май Костянтин Владиславович

6.1.1. Посада Голова Наглядової ради

6.1.5. Освіта Вища, Київський полiтехнiчний iнститут, iнженер

6.1.4. Рік народження 1967

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 16

6.1.7. Найменування підприємства  та

попередня  посада,  яку займав
Акцiонер, працює заступником директора по збуту ДП "Кондитерська

корпорацiя "Рошен"

6.1.8. Опис           Призначено на  посаду (на термiн  згiдно Статуту Товариства), та згiдно рiшення загальних

зборiв акцiонерiв.  Обов'язки та повноваження згiдно статуту товариства. В статутi Товариства винагорода не

передбачена. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 911565 13.02.2003 Солом'янським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Настаулова Ксенiя Павлiвна

6.1.1. Посада Член Наглядової ради,

6.1.5. Освіта Вища, Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій за

спеціальністю "Телекомунікаційні системи та мережі 2003 рік.

6.1.4. Рік народження 1981

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 9

6.1.7. Найменування підприємства  та

попередня  посада,  яку займав
працює в ДП "Кондитерська корпорація "РОШЕН" на посаді начальника

аналітичного відділу з 03.11.2003 року згідно з наказом № 97-п від 03.11.2003

року.

6.1.8. Опис           призначено на  посаду (на термiн  згiдно Статуту Товариства), та згiдно рiшення загальних

зборiв акцiонерiв.  Обов'язки та повноваження згiдно статуту товариства. В статутi Товариства винагорода не

передбачена. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.



6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 581300 23.09.1997 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Соболевська Анастасiя Володимирiвна

6.1.1. Посада Член Наглядової ради

6.1.5. Освіта Вища, Київський національний економічний університет за спеціальністю

"Міжнародна економіка" 2003 рік

6.1.4. Рік народження 1975

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 15

6.1.7. Найменування підприємства  та

попередня  посада,  яку займав
працює в ДП "Кондитерська корпорація "РОШЕН" на посаді начальника

відділу маркетингу з 04.06.2003 року згідно з наказом № 45-п від 03.06.2003

року.

6.1.8. Опис           Призначено на  посаду ( на термiн згiдно Статуту Товариства) згiдно рiшення загальних зборiв

акцiонерiв. Обов'язки та повноваження згiдно статуту товариства. В статутi Товариства винагорода не

передбачена. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕА 7362892 24.03.2000 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй

областi

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Кудиба Оксана Миронiвна

6.1.1. Посада Голова Ревiзiйної комiсiї

6.1.5. Освіта Вища, Київський торгiвельно-економiчний iнститут, товарознавець

6.1.4. Рік народження 1965

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 11

6.1.7. Найменування підприємства  та

попередня  посада,  яку займав
Акцiонер, працює начальником вiддiлу логiстики ПАТ "Кiровоградське

пiдприємство "Укропткульттовари"

6.1.8. Опис           Обов'язки та повноваження згiдно Статуту Товариства. Винагорода Статутом Товариства не

передбачена.   У звiтному роцi отримувала винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатному розкладу.

Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає.



6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕА 302193 20.06.1997 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй

областi

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Христенко Наталiя Iванiвна

6.1.1. Посада Член Ревiзiйної комiсiї

6.1.5. Освіта Середня -спецiальна, Черкаський технiкум Радянської торгiвлi,

бухгалтерський облiк

6.1.4. Рік народження 1968

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 14

6.1.7. Найменування підприємства  та

попередня  посада,  яку займав
Акцiонер, виконуючий обов'язки заступника головного бухгалтера ПАТ

"Кiровоградське пiдприємство"Укропткульттовари"

6.1.8. Опис           Обов'язки та повноваження згiдно Статуту Товариства. У звiтному роцi отримала винагороду у

виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не

має.

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕА 626898 18.12.1998 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй

областi

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Хабалюк Надія Вікторівна

6.1.1. Посада Член Ревiзiйної комiсiї

6.1.5. Освіта вища- Донецький інститут  радянської торгівлі, 1981

6.1.4. Рік народження 1959

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 1

6.1.7. Найменування підприємства  та

попередня  посада,  яку займав
бухгалтер  ПАТ "Кіровоградське підприємство"Укропткульттовари"

6.1.8. Опис           Призначено на посаду (термiном згiдно Статуту Товариства) та загальних зборiв акцiонерiв.

Обов'язки та повноваження згiдно статуту товариства. В статутi Товариства винагорода не передбачена.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.



6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

МР 216059 09.08.1997 Ленінським РВ УМВС України в Чернівецькій області

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Головащук Олександр Валентинович

6.1.1. Посада Член Наглядової ради

6.1.5. Освіта Вища, Чернівецький державний університет ім. Ю.Федьковича за

спеціальністю "Міжнародна економіка" 1999 рік

6.1.4. Рік народження 1977

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 11

6.1.7. Найменування підприємства  та

попередня  посада,  яку займав
працює в ДП "Кондитерська корпорація "РОШЕН" на посаді заступника

директора з реалізації (по Україні) з 10.05.2006 року згідно з наказом № 33-п

від 10.05.2006 р.

6.1.8. Опис           Призначено на  посаду ( на термiн згiдно Статуту Товариства) згiдно рiшення загальних зборiв

акцiонерiв. Обов'язки та повноваження згiдно статуту товариства. В статутi Товариства винагорода не

передбачена. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 078076 01.04.1999 Ленінградським РУ ГУ МВС України в місті Києві

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Глуський Вячеслав Романович

6.1.1. Посада Член Наглядової ради

6.1.5. Освіта Вища, Київський політехнічний інститут за спеціальністю "Радіотехніка"

1995 рік

6.1.4. Рік народження 1969

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 24

6.1.7. Найменування підприємства  та

попередня  посада,  яку займав
працює в ДП "Кондитерська корпорація "РОШЕН" на посаді начальника

відділу реалізації з 02.03.1998 року, згідно з наказом № 4 від 02.03.1998 р.

6.1.8. Опис           Призначено на  посаду ( на термiн згiдно Статуту Товариства) згiдно рiшення загальних зборiв

акцiонерiв. Обов'язки та повноваження згiдно статуту товариства. В статутi Товариства винагорода не

передбачена. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.



6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада
Від загал.

кількості акцій(%)
Кількість

акцій (штук)
Дата

внесення
до реєстру

П.І.Б. посадової особи
Серія, номер, дата

видачі паспорту, орган,
що видав

Кількість за видами акцій

прості іменні прості на
пред'явника

привілейо
вані

іменні

привілейо
в. на

пред'явн

Голова Наглядової ради Май Костянтин

Владиславович

31.10.2007               4   0.00004520121               4               0               0               0СО 824437 21.10.2001

Харкiвським РУ ГУ

МВС України  в

Харькiвськiй областi

Голова Ревiзiйної комiсiї Кудиба Оксана Миронiвна 01.08.1997            3217   0.03635307572            3217               0               0               0ЕА 7362892 24.03.2000

Кiровським РВ УМВС

України в

Кiровоградськiй

областi

Член Ревiзiйної комiсiї Христенко Наталiя Iванiвна 01.08.1997            3217   0.03635307572            3217               0               0               0ЕА 302193 20.06.1997

Кiровським РВ УМВС

України в

Кiровоградськiй

областi

       6438          0        0        0Усього         6438   0.07275135265



7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної
особи

Кількість за видами акційІдентифікаці

йний код за

ЄДРПОУ

Місцезнаходження
Дата

внесення до

реєстру

Кількість

акцій (штук)

Від загальної

кількості акцій(%) Прості
іменні

Прості на
пред'явника

Привілейова
ні іменні

Привілейова
ні на

пред'явника

Fairbrook Enterprises Limited 78830 Великобританiя 00000  данi

вiдсутнi Douglas, lsle Of

Man,UK 8,Prospect Hill,

18.08.1997 3617680 40.880881242853 3617680 0 0 0

Willenhall Trading Limited 81670 Великобританiя 00000  данi

вiдсутнi Douglas lsles Of Man

UK 8, Prospect Hill

21.11.1997 1776600 20.076118843030 1776600 0 0 0

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної
особи

Серія, номер дата видачі та
найменування органу, який видав

паспорт

Дата
внесення до

реєстру

Кількість
акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій(%)

Прості
іменні

Прості на
пред'явника

Привілейова
ні іменні

Привілейова
ні на

пред'явника

Кількість за видами акцій

  .  . 0 0.000000000000 0 0 0 0

Усього 5394280 60.957000085882 5394280 0 0 0



8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

Кворум зборів  66.400000000000

Опис                                          ПРОТОКОЛ № б/н

      Рiчних  загальних  зборiв  акцiонерiв  Публiчного  акцiонерного товариства 

                          "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ" (далi - "Товариство")

" Дата проведення загальних зборiв:  12  квiтня  2012  р.

" Дата складення протоколу:   12   квiтня  2012  р.

" Мiсце проведення загальних зборiв:  м. Кiровоград, вул. Роднiкова, 88, актова зала,

" Вид загальних зборiв акцiонерiв: Рiчнi загальнi збори акцiонерiв. 

" Дата складення перелiку акцiонерiв, якi мають право  на участь у загальних зборах:  6 квiтня

2012  р.

" Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку  акцiонерiв, якi мають право  на участь у

загальних зборах:   324  (триста двадцять чотири)  особи.

" Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi включенi

до перелiку акцiонерiв, якi мають право брати участь в загальних зборах акцiонерiв: 8 849 320 (вiсiм

мiльйонiв вiсiмсот сорок дев'ять тисяч триста двадцять).

" Розмiр статутного капiталу становить  2 212 330 (два мiльйони двiстi дванадцять тисяч триста

тридцять) гривень 00 (нуль) коп. i подiлений 8 849 320 (вiсiм мiльйонiв вiсiмсот сорок дев'ять тисяч

триста двадцять) шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0 (нуль) грн. 25 (двадцять п'ять)

коп. кожна.

" Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй товариства, якi

зареєструвалися для участi у загальних зборах:  5 875 827 (п'ять мiльйонiв вiсiмсот сiмдесят п'ять

тисяч вiсiмсот двадцять сiм) шт. простих iменних акцiй.

Реєстрацiю акцiонерiв розпочато о 09. 00.

Реєстрацiя акцiонерiв завершена о 09. 50.

Реєстрацiя осiб для участi у загальних зборах акцiонерiв проведена Реєстрацiйною комiсiєю,

призначеною, вiдповiдно до вимог Статуту та чинного законодавства України, Наглядовою радою

Товариства   у наступному складi:

Циток Т.Т.

Потапенко Н.Н.

Ткаченко С.П.

Простою бiльшiстю голосiв членiв Реєстрацiйної комiсiї  до початку проведення реєстрацiї Головою

Реєстрацiйної комiсiї обрано Циток Т.Т

Початок роботи загальних зборiв акцiонерiв:   10.00.

Завершення роботи загальних зборiв акцiонерiв:   11.45.

Пiдрахунок результатiв голосування на загальних зборах акцiонерiв з питань порядку денного

проведено Лiчильною комiсiєю, обраною загальними зборами акцiонерiв, у складi:

1. Циток Т.Т.            - Голова Лiчильної комiсiї

2. Потапенко Н.Н.         -  Член Лiчильної комiсiї

3. Ткаченко С.П.            - Член Лiчильної комiсiї

Протокол Лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування  на   позачергових  загальних зборах

акцiонерiв Товариства додається до даного Протоколу та є його невiд'ємною частиною.

 

ГОЛОВА ЗБОРIВ: 

Максимова А. А.

СЕКРЕТАР ЗБОРIВ: 

Мозговий С.А. 

               ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(перелiк питань, що виносяться на голосування):

1. Розгляд процедурного  питання  про обрання  Лiчильної  комiсiї  загальних зборiв акцiонерiв.

Дата проведення 12.04.2012

Чергові Позачергові

X



2. Розгляд процедурного питання  про обрання Секретаря   загальних зборiв  акцiонерiв.

3. Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборiв

акцiонерiв.

4. Розгляд питання про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй

редакцiї  та про затвердження  нової редакцiї Статуту Товариства. 

5.  Розгляд питання про затвердження рiчного звiту Товариства за 2011 р. Прийняття рiшення  про

наслiдки розгляду звiту.

6. Звiт Наглядової ради Товариства за 2011  р. Прийняття рiшення  про наслiдки розгляду звiту.

7. Звiт Генерального Директора  Товариства за 2011  р. Прийняття рiшення  про наслiдки розгляду

звiту.

8. Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2011 р. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї по звiтах та балансу

Товариства за 2011  р. Прийняття рiшення  про наслiдки розгляду звiту.

9. Затвердження результатiв дiяльностi, рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2011 р.,

визначення порядку розподiлу прибутку за 2011  р., затвердження розмiру рiчних дивiдендiв.

Затвердження фiнансового плану на 2012  р.

10. Розгляд питання про вiдкликання  членiв Наглядової ради Товариства. 

11. Розгляд питання про обрання членiв Наглядової ради Товариства. Затвердження умов  цивiльно

- правових  або трудових договорiв, що укладатимуться  з членами Наглядової ради Товариства ,

встановлення розмiру  їх винагороди, обрання особи,  яка уповноважується  на пiдписання

цивiльно-правових  договорiв  з членами Наглядової ради Товариства. 

12. Розгляд питання  про вiдкликання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї  Товариства. 

13. Розгляд питання про обрання  членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

14. Про затвердження Договорiв (Угод) Товариства. 

15. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, коли ринкова вартiсть майна, робiт,

послуг, що є предметом таких правочинiв, перевищують 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства

за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

ОРГАНIЗАЦIЙНI ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ:

Вiдкрила  роботу загальних зборiв акцiонерiв Голова Реєстрацiйної Циток Т.Т., яка доповiла  про

результати реєстрацiї учасникiв загальних зборiв акцiонерiв. 

Станом на 10.00  для участi у Рiчних загальних зборах акцiонерiв зареєструвалися акцiонери та їх

представники  у кiлькостi  семи   осiб, якi у сукупностi володiють 5 875 827 (п'ять мiльйонiв вiсiмсот

сiмдесят п'ять тисяч вiсiмсот двадцять сiм  шт. простих iменних акцiй, що складає   66,4 %  вiд

Статутного капiталу Товариства. Усiм зареєстрованим акцiонерам/представникам акцiонерiв

виданi бюлетенi для голосування. 

Згiдно зi статтею 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" №514-VI вiд  17.09.2008р.

"загальнi збори акцiонерного товариства мають кворум за умови реєстрацiї  для участi у них

акцiонерiв, якi сукупно є власниками не менш як 60 вiдсоткiв голосуючих акцiй". 

Таким чином,  кворум для проведення загальних зборiв акцiонерiв досягнуто, i загальнi збори

акцiонерiв є правомочними приймати рiшення з усiх питань порядку денного.

Представник  акцiонера Максимова А. А. проiнформувала присутнiх про те, що Наглядова рада

Товариства уповноважила  Максимову А. А.  бути Головою даних  загальних зборiв акцiонерiв.

Голова зборiв Максимова А. А. зазначила, що  одна голосуюча акцiя надає акцiонеру  один голос

для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування  на загальних зборах  акцiонерного

товариства, крiм проведення кумулятивного  голосування.  Голова зборiв Максимова А. А. також

повiдомила про те, що голосування  з питань порядку денного проводиться з використанням

бюлетенiв для голосування. 

 

Голова зборiв Максимова А. А. внесла  пропозицiю прийняти рiшення з процедурних питань

порядку денного, а саме: обрати для проведення загальних зборiв акцiонерiв Секретаря зборiв,

Лiчильну комiсiю, затвердити Регламент проведення  зборiв. Голосування з процедурних питань

проводиться  шляхом пiдняття бюлетенiв iз зазначеною кiлькiстю  голосiв. 

Голова зборiв Максимова А. А., повiдомила, що  пропонується для проведення зборiв обрати

Лiчильну комiсiю у наступному складi:

1. Циток Т.Т. - Голова Лiчильної комiсiї

2. Потапенко Н.Н. - член Лiчильної комiсiї

3. Ткаченко С.П. - член Лiчильної комiсiї

1  питання порядку денного (процедурне питання):

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - вiдкрите, шляхом пiдняття бюлетенiв iз зазначеною



кiлькiстю голосiв кожного акцiонера):

 "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 5 875 827 голосiв.

"ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано  0 (нуль)  голосiв.

"УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосiв.

                  ВИРIШИЛИ:

Лiчильну комiсiю зборiв обрати у наступному складi:

1. Циток Т.Т. - Голова Лiчильної комiсiї

2. Потапенко Н.Н. - член Лiчильної комiсiї

3. Ткаченко С.П. - член Лiчильної комiсiї

Голова зборiв  Максимова А. А., повiдомила, що є пропозицiя Секретарем зборiв  обрати Мозгового

С.А.  

2 питання порядку денного (процедурне питання):

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - вiдкрите, шляхом пiдняття бюлетенiв iз зазначеною

кiлькiстю голосiв кожного акцiонера):

"ЗА" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 5 875 827  голосiв.

"ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано  0 (нуль)  голосiв.

"УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосiв.

ВИРIШИЛИ:

Секретарем зборiв  обрати  Мозгового С.А.  

Голова зборiв  Максимова А. А.  запропонувала   затвердити наступний Регламент проведення

зборiв:

- на доповiдi з питань порядку денного - до 20 хв.;  

- спiвдоповiдi та iншi виступи з питань порядку денного - не бiльше 3 хв. кожна спiвдоповiдь чи

виступ;

- запитання до доповiдачiв та спiвдоповiдачiв - до 3 хв.;

- вiдповiдi на запитання та коментарi доповiдача стосовно спiвдоповiдей та виступiв - до 5 хв. на

кожну вiдповiдь та коментар;

- загальний час на доповiдь, обговорення та прийняття рiшення з кожного питання порядку

денного - до 40 хвилин. 

3  питання порядку денного (процедурне питання):

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - вiдкрите, шляхом пiдняття бюлетенiв iз зазначеною

кiлькiстю голосiв кожного акцiонера):

"ЗА" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 5 875 827  голосiв.

"ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано  0 (нуль)  голосiв.

"УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосiв.

             ВИРIШИЛИ:

Затвердити наступний регламент проведення зборiв:

- на доповiдi з питань порядку денного - до 20 хв.;  

- спiвдоповiдi та iншi виступи з питань порядку денного - не бiльше 3 хв. кожна спiвдоповiдь чи

виступ;

- запитання до доповiдачiв та спiвдоповiдачiв - до 3 хв.;

- вiдповiдi на запитання та коментарi доповiдача стосовно спiвдоповiдей та виступiв - до 5 хв. на

кожну вiдповiдь та коментар;

- загальний час на доповiдь, обговорення та прийняття рiшення з кожного питання порядку

денного - до 40 хвилин. 

З ЧЕТВЕРТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Розгляд питання про внесення змiн до

Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї  та про затвердження  нової редакцiї

Статуту Товариства." 

Слухали:

Голову зборiв Максимову А. А., яка доповiла, що пропонується  Статут Товариства не викладати у

новiй редакцiї та не затверджувати нову редакцiю Статуту.

Доповiдач, повiдомила присутнiх про те, що з даного питання пропонується наступний проект

рiшення: 

"Статут Товариства не викладати у новiй редакцiї та не затверджувати нову редакцiю Статуту."

Згiдно Протоколу Лiчильної комiсiї, який додається до даного Протоколу загальних зборiв та його



невiд'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями):

" "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 5 875 827  голосiв.

" "ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0  голосiв.

" "УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0   голосiв.

ВИРIШИЛИ:

Прийнято рiшення Статут Товариства  не викладати у новiй редакцiї та не затверджувати нову

редакцiю Статуту

З  П'ЯТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Розгляд питання про затвердження рiчного

звiту Товариства за 2011 р. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту."

Слухали:

Генерального Директора Товариства Мозгового С. А., який навiв розгорнуту iнформацiю, яка

мiститься у рiчному  звiтi Товариства за 2011 р. 

Голова зборiв  Максимова А. А., повiдомила присутнiх про те, що з даного питання пропонується

наступний проект рiшення: 

"Прийняти до вiдома, затвердити звiт  рiчний звiт Товариства за 2011  р."

Згiдно Протоколу Лiчильної комiсiї, який додається до даного Протоколу загальних зборiв та його

невiд'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями):

" "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 5 875 827 голосiв.

" "ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 голосiв.

" "УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0     голосiв.

             ВИРIШИЛИ: 

Прийнято до вiдома та затверджено рiчний звiт Товариства за 2011  р.

З  ШОСТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Звiт Наглядової ради Товариства за 2011  р.

Прийняття рiшення  про наслiдки розгляду звiту."

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Мая К.В., який доповiв акцiонерам про роботу Наглядової ради

Товариства  у 2011  роцi. Зокрема, Доповiдач виклав  акцiонерам розгорнуту картину, щодо

погодження Наглядовою радою дiй виконавчого органу Товариства, спрямованих на прогресивнi

перетворення щодо господарської дiяльностi та iнвестицiйної полiтики пiдприємства тощо.

Доповiдачевi була поставлена низка запитань стосовно роботи Товариства  та  Наглядової ради у

2011    роцi.

Голова зборiв Максимова А. А.., повiдомила присутнiх про те, що з даного питання пропонується

наступний проект рiшення: 

"Прийняти до вiдома, затвердити звiт Наглядової ради за 2011 рiк та визнати результати її роботи у

2011   роцi задовiльними."

Згiдно Протоколу Лiчильної комiсiї, який додається до даного Протоколу загальних зборiв та його

невiд'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями):

" "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 5 875 827  голосiв.

" "ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0   голосiв.

" "УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0    голосiв.

              ВИРIШИЛИ:

Прийнято до вiдома та затверджено  звiт Наглядової ради за 2011   рiк,  визнано  результати її

роботи у 2011   роцi задовiльними.

З   СЬОМОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Звiт  Генерального Директора Товариства за

2011  р. Прийняття рiшення  про наслiдки розгляду звiту."

Слухали:

Генерального Директора  Товариства   Мозгового С. А., який доповiв акцiонерам про дiяльнiсть

Товариства  у 2011    роцi та про власну роботу, про  прийнятi рiшення у звiтному перiодi.

Також Доповiдачем було окреслене коло питань, на яких Генеральний Директор  Товариства

сконцентрує свою увагу  у 2012   роцi.

Доповiдачевi була поставлена низка запитань стосовно роботи Генерального Директора  Товариства

у 2011   роцi.



Голова зборiв Максимова А. А.., повiдомила присутнiх про те, що з даного питання пропонується

наступний проект рiшення: 

"Прийняти до вiдома, затвердити  звiт Генерального Директора  Товариства  за 2011   рiк та

визнати результати  роботи Генерального Директора  у 2011  роцi задовiльними."

Згiдно Протоколу Лiчильної комiсiї, який додається до даного Протоколу загальних зборiв та його

невiд'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями):

" "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 5 875 827  голосiв.

" "ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0   голосiв.

" "УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0   голосiв.

ВИРIШИЛИ:

Прийнято до вiдома, затверджено  звiт Генерального Директора  Товариства  за 2011    рiк та

визнано результати  роботи  Генерального директора   у 2011   роцi задовiльними.

З  ВОСЬМОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2011 р. Затвердження

висновкiв Ревiзiйної комiсiї по звiтах та балансу Товариства за 2011  р. Прийняття рiшення  про

наслiдки розгляду звiту."

Слухали:

Голову Ревiзiйної комiсiї Кудибу О.М., яка виступила за дорученням Ревiзiйної комiсiї Товариства.

Доповiдач повiдомила учасникiв  загальних зборiв акцiонерiв про дiяльнiсть Ревiзiйної комiсiї у

2011   роцi. Зокрема, Доповiдач зазначила, що Ревiзiйна комiсiя у звiтному перiодi проводила

перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Генерального Директора   Товариства. Проведеними

перевiрками Ревiзiйна комiсiя не виявила в дiях Генерального Директора зловживань та порушень

чинного законодавства України.

Крiм того, Ревiзiйна комiсiя провела перевiрку достовiрностi рiчних бухгалтерських звiтiв та

балансiв Товариства. Ревiзiйною комiсiєю встановлено, що бухгалтерський облiк на пiдприємствi

здiйснювався у повнiй вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України. Перевiркою не

встановлено порушень та перекручень бухгалтерського облiку. Проведенi перевiрки пiдтверджують

достовiрнiсть бухгалтерської звiтностi по всiм показникам.

Голова зборiв  Максимова А. А., повiдомила присутнiх про те, що з даного питання пропонується

наступний проект рiшення: 

"Прийняти до вiдома звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2011  р. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї

про роботу у 2011  роцi, про проведенi нею перевiрки. Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї по

рiчному звiту та балансу Товариства за 2011    рiк."

Згiдно Протоколу Лiчильної комiсiї, який додається до даного Протоколу загальних зборiв та його

невiд'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями):

" "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 5 875 827 голосiв.

" "ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0    голосiв.

" "УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0      голосiв.

ВИРIШИЛИ:

Прийнято до вiдома звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2011  р. Затверджено звiт Ревiзiйної комiсiї

про роботу у 2011  роцi, про проведенi нею перевiрки. Затверджено  висновки Ревiзiйної комiсiї по

рiчному звiту та балансу Товариства за 2011    рiк

З ДЕВ'ЯТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Затвердження результатiв дiяльностi, рiчної

фiнансової звiтностi Товариства за 2011 р., визначення порядку розподiлу прибутку за 2011  р.,

затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. Затвердження фiнансового плану на 2012  р."

Слухали:

Виконуючого обов'язки головного бухгалтера Товариства Христенко Н.I., яка доповiла акцiонерам

про фiнансовi результати дiяльностi Товариства за 2011  р. 

Зокрема, вона навела  наступну iнформацiю:

" Фiнансовий результат дiяльностi Товариства  за звiтний  2011  рiк: чистий прибуток    576  тис.

грн.

Доповiдач також окреслила коло питань, якi Пiдприємство вирiшуватиме у 2012   роцi.  

Голова зборiв Максимова А. А., повiдомила присутнiх про те, що з даного питання пропонується

наступний проект рiшення: 

"Затвердити фiнансовi результати дiяльностi Товариства за 2011   р. 



Затвердити  фiнансову звiтнiсть Товариства  за 2011  р.

Затвердити запропонований фiнансовий план на 2012  р.

Дивiденди за результатами роботи Товариства у 2011 р. не нараховувати та не сплачувати.

Чистий прибуток  Товариства, отриманий   у  2011  р., розподiлити наступним чином:

" 5 % вiд чистого прибутку, отриманого Товариством у 2011  р.,  направити до Резервного фонду

Товариства.

" 95 % вiд чистого прибутку, отриманого Товариством у 2011  р., залишити у розпорядженнi

Товариства та   направити на розвиток Товариства." 

Згiдно Протоколу Лiчильної комiсiї, який додається до даного Протоколу загальних зборiв та його

невiд'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями):

" "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 5 875 827 голосiв.

" "ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 голосiв.

" "УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0    голосiв.

ВИРIШИЛИ:

Затверджено фiнансовi результати дiяльностi Товариства за 2011   р. 

Затверджено  фiнансову звiтнiсть Товариства  за 2011  р.

Затверджено запропонований фiнансовий план на 2012   рiк.

Дивiденди за результатами роботи Товариства у 2011  р. не нараховувати та не сплачувати.

Прийнято рiшення чистий прибуток  Товариства, отриманий   у  2011   р., розподiлити наступним

чином:

" 5 % вiд чистого прибутку, отриманого Товариством у 2011  р.,  направити до Резервного фонду

Товариства.

" 95 % вiд чистого прибутку, отриманого Товариством у 2011  р., залишити у розпорядженнi

Товариства та  направити на розвиток Товариства.

З  ДЕСЯТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Розгляд питання про вiдкликання  членiв

Наглядової ради Товариства." 

Слухали:

Голова зборiв Максимова А. А., повiдомила присутнiх про те, що з даного питання пропонується

наступний проект рiшення: 

"Не вiдкликати Наглядову раду  Товариства."

Згiдно Протоколу Лiчильної комiсiї, який додається до даного Протоколу загальних зборiв та його

невiд'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями):

"  "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 5 875 827 голосiв.

" "ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0   голосiв.

" "УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0   голосiв.

ВИРIШИЛИ:

Прийнято рiшення не вiдкликати Наглядову раду Товариства.

З  ОДИНАДЦЯТОГО   ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Розгляд питання про обрання членiв

Наглядової ради Товариства. Затвердження умов  цивiльно - правових  або трудових договорiв, що

укладатимуться  з членами Наглядової ради Товариства,  встановлення розмiру  їх винагороди,

обрання особи,  яка уповноважується  на пiдписання цивiльно-правових  договорiв  з членами

Наглядової ради Товариства." 

Голова зборiв Максимова А. А., повiдомила присутнiх про те, що з даного питання пропонується

наступний проект рiшення: 

"Не переобирати  членiв Наглядової ради Товариства."

Згiдно Протоколу Лiчильної комiсiї, який додається до даного Протоколу загальних зборiв та його

невiд'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями):

" "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 5 875 827 голосiв.

" "ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0  голосiв.

" "УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0     голосiв.

            ВИРIШИЛИ:

 Прийнято рiшення не переобирати членiв Наглядової ради Товариства.

З  ДВАНАДЦЯТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Розгляд питання  про вiдкликання



Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї  Товариства." 

Слухали:

Голову зборiв Максимову А. А., яка  повiдомила, що з даного питання пропонується наступний

проект рiшення: 

"Вiдкликати  Голову  та члена Ревiзiйної комiсiї Товариства у зв'язку iз закiнченням термiну на

який  їх було обрано: 

1. Кудиба О.М. - Голова Ревiзiйної комiсiї.

2. Христинко Н.I. - член Ревiзiйної комiсiї.

3. Хабалюк Н.В. - член Ревiзiйної комiсiї"

Згiдно Протоколу Лiчильної комiсiї, який додається до даного Протоколу загальних зборiв та його

невiд'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями):

" "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 5 875 827 голосiв.

" "ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0  голосiв.

" "УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування,  0       голосiв.

ВИРIШИЛИ:

Прийнято рiшення вiдкликати Голову та члена Ревiзiйної комiсiї Товариства у зв'язку iз

закiнченням  термiну на який  їх було обрано:

1. Кудиба О.М. - Голова Ревiзiйної комiсiї.

2. Христинко Н.I. - член Ревiзiйної комiсiї

3. Хабалюк Н.В.- член Ревiзiйної комiсiї.

З  ТРИНАДЦЯТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Розгляд питання про обрання  членiв

Ревiзiйної комiсiї Товариства." 

Слухали:

Голову зборiв Максимову А. А., яка повiдомила, що пропонується обрати Ревiзiйну комiсiю

Товариства у наступному персональному складi на перiод до наступних Рiчних  загальних зборiв

акцiонерiв Товариства:

№ П.I.Б. кандидата

1 Кудиба О.М. 

2 Хабалюк Н.В.

3 Максимову А.А.

Голова зборiв Максимова А. А.  проiнформувала  присутнiх про те, що вiдповiдно до  п. 1 ст. 73

Закону України "Про акцiонернi товариства"  обрання  Ревiзiйної комiсiї    акцiонерного товариства

здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Голова зборiв  Максимова А. А., повiдомила, що з даного питання пропонується такий проект

рiшення:

Обрати Ревiзiйну комiсiю Товариства  у наступному персональному складi на перiод до наступних

Рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства:

№ П.I.Б. кандидата

1 Кудиба О.М. 

2 Хабалюк Н.В.

3. Максимова А.А.

Згiдно Протоколу Лiчильної комiсiї, який додається до даного Протоколу загальних зборiв та його

невiд'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування -  бюлетенями  -  шляхом          кумулятивного

голосування.  ):

№ П.I.Б. кандидата Кiлькiсть голосiв

1 Кудиба О.М.          5 875 827

2 Хабалюк Н.В.         5 875 827

3 Максимова А.А.       5 875 827

ВИРIШИЛИ:

Прийнято рiшення обрати Ревiзiйну комiсiю Товариства у наступному персональному складi на

перiод до наступних Рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства:

№ П.I.Б. кандидата

1 Кудиба О.М. 

2 Хабалюк Н.В.

3   Максимова А.А.



З  ЧОТИРНАДЦЯТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Про затвердження Договорiв (Угод)

Товариства." 

Слухали:

Голову зборiв Максимову А. А., яка  повiдомила, що з даного питання пропонується наступний

проект рiшення: 

"Затвердити усi Договори (Угоди), якi були укладенi у перiод з 29 квiтня 2011 р. по 11 квiтня 2012 р.,

на суму, що перевищує 200 000 (двiстi тисяч) грн. 00 (нуль) коп."

Згiдно Протоколу Лiчильної комiсiї, який додається до даного Протоколу загальних зборiв та його

невiд'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями):

" "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 5 875 827 голосiв.

" "ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0  голосiв.

" "УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0       голосiв.

ВИРIШИЛИ:

Затвердити усi Договори (Угоди), якi були укладенi у перiод з 29 квiтня 2011 р. по 11 квiтня 2012 р.,

на суму, що перевищує 200 000 (двiстi тисяч) грн. 00 (нуль) коп.

З  П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Прийняття рiшення про вчинення

значних правочинiв, коли ринкова вартiсть майна, робiт, послуг, що є предметом таких правочинiв,

перевищують 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової

звiтностi Товариства."

Слухали:

Голову зборiв Максимову А. А., яка  повiдомила, що з даного питання пропонується наступний

проект рiшення: 

"Не приймати рiшення про вчинення значних правочинiв."

Згiдно Протоколу Лiчильної комiсiї, який додається до даного Протоколу загальних зборiв та його

невiд'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями):

" "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 5 875 827 голосiв.

" "ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0  голосiв.

" "УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0       голосiв.

ВИРIШИЛИ:

Не приймати рiшення про вчинення значних правочинiв.

ПIДПИСИ:

Голова зборiв ______________________  Максимова А. А.

Секретар зборiв ______________________  Мозговий С.А. 

Вид загальних зборів

Кворум зборів  66.300000000000

Опис ПРОТОКОЛ № б/н

Рiчних (чергових)  загальних  зборiв  акцiонерiв  

Публiчного  акцiонерного товариства "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ"

(далi - "Товариство")

" Дата проведення загальних зборiв:  29 квiтня 2013   р.

" Дата складення протоколу:   29 квiтня 2013   р.

" Мiсце проведення загальних зборiв:  м. Кiровоград, вул. Роднiкова, 88, актова зала.

" Вид загальних зборiв акцiонерiв: Рiчнi (черговi) загальнi збори акцiонерiв. 

" Дата складення перелiку акцiонерiв, якi мають право  на участь у загальних зборах: 23 квiтня

2013   р.

" Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку  акцiонерiв, якi мають право  на участь у

загальних зборах:   324  (триста двадцять чотири)  особи.

" Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi включенi

до перелiку акцiонерiв, якi мають право брати участь в загальних зборах акцiонерiв: 8 849 320 (вiсiм

Дата проведення 29.04.2013

Чергові Позачергові

X



мiльйонiв вiсiмсот сорок дев'ять тисяч триста двадцять).

" Розмiр статутного капiталу становить  2 212 330 (два мiльйони двiстi дванадцять тисяч триста

тридцять) гривень 00 (нуль) коп. i подiлений 8 849 320 (вiсiм мiльйонiв вiсiмсот сорок дев'ять тисяч

триста двадцять) шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0 (нуль) грн. 25 (двадцять п'ять)

коп. кожна.

" Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй товариства, якi

зареєструвалися для участi у загальних зборах:  5 868 914  (п'ять мiльйонiв вiсiмсот шiстдесят вiсiм

тисяч дев'ятсот чотирнадцять) шт. простих iменних акцiй.

Реєстрацiю акцiонерiв розпочато о 09. 00.

Реєстрацiя акцiонерiв завершена о 09. 50.

Реєстрацiя осiб для участi у загальних зборах акцiонерiв проведена Реєстрацiйною комiсiєю,

призначеною, вiдповiдно до вимог Статуту та чинного законодавства України, Наглядовою радою

Товариства   у наступному складi:

Циток Т.Т.

Максимова А.А

Хабалюк Н.В.

Простою бiльшiстю голосiв членiв Реєстрацiйної комiсiї  до початку проведення реєстрацiї Головою

Реєстрацiйної комiсiї обрано Циток Т.Т

Початок роботи загальних зборiв акцiонерiв:   10.00.

Завершення роботи загальних зборiв акцiонерiв:   11.45.

Пiдрахунок результатiв голосування на загальних зборах акцiонерiв з питань порядку денного

проведено Лiчильною комiсiєю, обраною загальними зборами акцiонерiв, у складi:

1. Циток Т.Т.            - Голова Лiчильної комiсiї

2. Максимова А.А.         -  Член Лiчильної комiсiї

3. Хабалюк Н.В.            - Член Лiчильної комiсiї

Протокол Лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування  на   позачергових  загальних зборах

акцiонерiв Товариства додається до даного Протоколу та є його невiд'ємною частиною.

 

ГОЛОВА ЗБОРIВ: 

Солдецька  О. М.

СЕКРЕТАР ЗБОРIВ: 

Яворський I.О.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(перелiк питань, що виносяться на голосування):

1. Розгляд процедурного  питання  про обрання  Лiчильної  комiсiї  загальних зборiв акцiонерiв.

2.Розгляд процедурного питання  про обрання  Голови  та  Секретаря   загальних зборiв  акцiонерiв.

3.Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборiв

акцiонерiв.

4. Розгляд питання про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй

редакцiї  та про затвердження  нової редакцiї Статуту Товариства. 

5.Завтердження положень  про Загальнi збори, Наглядову раду, Генерального  Директора та

Ревiзiйну комiсiю.

6.Розгляд питання про затвердження рiчного звiту Товариства за 2012 р. Прийняття рiшення про

наслiдки розгляду звiту.

7.Звiт Наглядової ради Товариства за 2012  р. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту.

8.Звiт Генерального  Директора  Товариства за 2012  р. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду

звiту.

9.Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2012 р. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї по звiтах та балансу

Товариства за 2012  р. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту.

10.Затвердження результатiв дiяльностi, рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2012 р.

Затвердження фiнансового плану на 2013 р.

11.Визначення порядку розподiлу прибутку за 2012 р. 



12.Розгляд питання про припинення повноважень  (вiдкликання)  членiв Наглядової ради

Товариства. 

13.Розгляд питання про обрання членiв Наглядової ради Товариства. Затвердження умов  цивiльно

- правових  або трудових договорiв, що укладатимуться  з членами Наглядової ради Товариства ,

встановлення розмiру  їх винагороди, обрання особи,  яка уповноважується  на пiдписання

цивiльно-правових  договорiв  з членами Наглядової ради Товариства. 

14.Розгляд питання  про припинення  повноважень (вiдкликання) членiв Ревiзiйної комiсiї

Товариства. 

15.Розгляд питання про обрання  членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

16.Затвердження Договорiв  (Угод), прийняття  рiшення про  вчинення значних правочинiв.

ОРГАНIЗАЦIЙНI ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ:

Вiдкрила  роботу загальних зборiв акцiонерiв Голова Реєстрацiйної Циток Т.Т., яка доповiла  про

результати реєстрацiї учасникiв загальних зборiв акцiонерiв. 

Станом на 10.00  для участi у Рiчних загальних зборах акцiонерiв зареєструвалися акцiонери та їх

представники  у кiлькостi 6  (шести) осiб, якi у сукупностi володiють 5 868 914  (п'ять мiльйонiв

вiсiмсот шiстдесят вiсiм тисяч дев'ятсот чотирнадцять)  шт. простих iменних акцiй, що складає

66,3 %  вiд Статутного капiталу Товариства. Усiм зареєстрованим акцiонерам/представникам

акцiонерiв  виданi бюлетенi для голосування. 

Згiдно зi статтею 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" №514-VI вiд  17.09.2008р.

"загальнi збори акцiонерного товариства мають кворум за умови реєстрацiї  для участi у них

акцiонерiв, якi сукупно є власниками не менш як 60 вiдсоткiв голосуючих акцiй". 

Таким чином,  кворум для проведення загальних зборiв акцiонерiв досягнуто, i загальнi збори

акцiонерiв є правомочними приймати рiшення з усiх питань порядку денного.

Представник акцiонера Солдецька О. М. зазначила, що  одна голосуюча акцiя надає акцiонеру  один

голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування  на загальних зборах

акцiонерного товариства, крiм проведення кумулятивного  голосування.  Представник акцiонера

Солдецька О. М. також повiдомила про те, що голосування  з питань порядку денного проводиться з

використанням  бюлетенiв для голосування. 

 

Представник акцiонера Солдецька О. М.  внесла  пропозицiю прийняти рiшення з процедурних

питань порядку денного, а саме: обрати для проведення загальних зборiв акцiонерiв Голову зборiв,

Секретаря зборiв,  Лiчильну комiсiю, затвердити Регламент проведення  зборiв. Голосування з

процедурних питань проводиться  шляхом пiдняття бюлетенiв iз зазначеною кiлькiстю  голосiв. 

Представник акцiонера Солдецька О. М., повiдомила, що  пропонується для проведення зборiв

обрати Лiчильну комiсiю у наступному складi:

1. Циток Т.Т.            - Голова Лiчильної комiсiї

2. Максимова А.А.         -  Член Лiчильної комiсiї

3. Хабалюк Н.В.            - Член Лiчильної комiсiї

1  питання порядку денного (процедурне питання):

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - вiдкрите, шляхом пiдняття бюлетенiв iз зазначеною

кiлькiстю голосiв кожного акцiонера):

 "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 5 868 914 голосiв.

"ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано  0 (нуль)  голосiв.

"УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосiв.

ВИРIШИЛИ:

Лiчильну комiсiю зборiв обрати у наступному складi:

1. Циток Т.Т.            - Голова Лiчильної комiсiї

2. Максимова А.А.         -  Член Лiчильної комiсiї

3. Хабалюк Н.В.            - Член Лiчильної комiсiї

Представник акцiонера Солдецька О. М.  повiдомила, що є пропозицiя Головою зборiв  обрати

Солдецьку О. М., Секретарем зборiв  обрати Яворського I.О.

2 питання порядку денного (процедурне питання):

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - вiдкрите, шляхом пiдняття бюлетенiв iз зазначеною



кiлькiстю голосiв кожного акцiонера):

"ЗА" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 5 868 914  голосiв.

"ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано  0 (нуль)  голосiв.

"УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосiв.

ВИРIШИЛИ:

Головою зборiв обрати Солдецьку О. М.

Секретарем зборiв  обрати  Яворського I.О.

Голова зборiв  Солдецька О. М.  запропонувала   затвердити наступний Регламент проведення

зборiв:

- на доповiдi з питань порядку денного - до 20 хв.;  

- спiвдоповiдi та iншi виступи з питань порядку денного - не бiльше 3 хв. кожна спiвдоповiдь чи

виступ;

- запитання до доповiдачiв та спiвдоповiдачiв - до 3 хв.;

- вiдповiдi на запитання та коментарi доповiдача стосовно спiвдоповiдей та виступiв - до 5 хв. на

кожну вiдповiдь та коментар;

- загальний час на доповiдь, обговорення та прийняття рiшення з кожного питання порядку

денного - до 40 хвилин. 

3  питання порядку денного (процедурне питання):

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - вiдкрите, шляхом пiдняття бюлетенiв iз зазначеною

кiлькiстю голосiв кожного акцiонера):

"ЗА" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 5 868 914  голосiв.

"ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано  0 (нуль)  голосiв.

"УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосiв.

ВИРIШИЛИ:

Затвердити наступний регламент проведення зборiв:

- на доповiдi з питань порядку денного - до 20 хв.;  

- спiвдоповiдi та iншi виступи з питань порядку денного - не бiльше 3 хв. кожна спiвдоповiдь чи

виступ;

- запитання до доповiдачiв та спiвдоповiдачiв - до 3 хв.;

- вiдповiдi на запитання та коментарi доповiдача стосовно спiвдоповiдей та виступiв - до 5 хв. на

кожну вiдповiдь та коментар;

- загальний час на доповiдь, обговорення та прийняття рiшення з кожного питання порядку

денного - до 40 хвилин. 

З ЧЕТВЕРТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Розгляд питання про внесення змiн до

Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї  та про затвердження  нової редакцiї

Статуту Товариства." 

Слухали:

Голову зборiв Солдецьку О. М.,  яка доповiла, що пропонується  Статут Товариства не викладати у

новiй редакцiї та не затверджувати нову редакцiю Статуту.

Доповiдач, повiдомила присутнiх про те, що з даного питання пропонується наступний проект

рiшення: 

"Статут Товариства не викладати у новiй редакцiї та не затверджувати нову редакцiю Статуту."

Згiдно Протоколу Лiчильної комiсiї, який додається до даного Протоколу загальних зборiв та його

невiд'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями):

" "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 5 868 914  голосiв.

" "ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0  голосiв.

" "УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0   голосiв.

ВИРIШИЛИ:

Прийнято рiшення Статут Товариства  не викладати у новiй редакцiї та не затверджувати нову

редакцiю Статуту

З  П'ЯТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження положень  про Загальнi збори,

Наглядову раду, Генерального  Директора та Ревiзiйну комiсiю.

Слухали:

Голову зборiв Солдецьку О. М.,  яка доповiла, що пропонується  Статут Товариства не викладати у



новiй редакцiї та не затверджувати нову редакцiю Статуту.

Доповiдач, повiдомила присутнiх про те, що з даного питання пропонується наступний проект

рiшення: 

Затвердити  положення   про Загальнi збори, Наглядову раду, Генерального  Директора та Ревiзiйну

комiсiю.

Згiдно Протоколу Лiчильної комiсiї, який додається до даного Протоколу загальних зборiв та його

невiд'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями):

" "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 5 868 914  голосiв.

" "ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0  голосiв.

" "УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0   голосiв.

ВИРIШИЛИ:

Затвердити  положення   про Загальнi збори, Наглядову раду, Генерального  Директора та Ревiзiйну

комiсiю.

З  ШОСТОГО   ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Розгляд питання про затвердження

рiчного звiту Товариства за 2012  р. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту."

Слухали:

Генерального Директора Товариства  Яворського  I. О., який навiв розгорнуту iнформацiю, яка

мiститься у рiчному звiтi Товариства за 2012  р. 

Голова зборiв  Солдецька О. М., повiдомила присутнiх про те, що з даного питання пропонується

наступний проект рiшення: 

Рiчний звiт Товариства за 2012 р. затвердити.

\

Згiдно Протоколу Лiчильної комiсiї, який додається до даного Протоколу загальних зборiв та його

невiд'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями):

" "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 5 868 914 голосiв.

" "ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 голосiв.

" "УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0     голосiв.

ВИРIШИЛИ: 

Рiчний звiт Товариства за 2012 р. затвердити.

З  СЬОМОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Звiт Наглядової ради Товариства за 2012  р.

Прийняття рiшення  про наслiдки розгляду звiту."

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Мая К.В., який доповiв акцiонерам про роботу Наглядової ради

Товариства  у 2012  роцi. Зокрема, Доповiдач виклав  акцiонерам розгорнуту картину, щодо

погодження Наглядовою радою дiй виконавчого органу Товариства, спрямованих на прогресивнi

перетворення щодо господарської дiяльностi та iнвестицiйної полiтики пiдприємства тощо.

Доповiдачевi була поставлена низка запитань стосовно роботи Товариства  та  Наглядової ради у

2012    роцi.

Голова зборiв  Солдецька О. М., повiдомила присутнiх про те, що з даного питання пропонується

наступний проект рiшення: 

Звiт Наглядової ради Товариства затвердити.

Згiдно Протоколу Лiчильної комiсiї, який додається до даного Протоколу загальних зборiв та його

невiд'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями):

" "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 5 868 914  голосiв.

" "ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0   голосiв.

" "УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0    голосiв.

ВИРIШИЛИ:

Звiт Наглядової ради Товариства затвердити.



З   ВОСЬМОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Звiт  Генерального Директора Товариства за

2012  р. Прийняття рiшення  про наслiдки розгляду звiту."

Слухали:

Генерального Директора  Товариства Яворського I. О. , який доповiв акцiонерам про дiяльнiсть

Товариства  у 2012   роцi та про власну роботу, про  прийнятi рiшення у звiтному перiодi.

Також Доповiдачем було окреслене коло питань, на яких Генеральний Директор  Товариства

сконцентрує свою увагу  у 2013   роцi.

Доповiдачевi була поставлена низка запитань стосовно роботи Генерального Директора  Товариства

у 2013   роцi.

Голова зборiв Солдецька О. М., повiдомила присутнiх про те, що з даного питання пропонується

наступний проект рiшення: 

Звiт генерального Директора Товариства затвердити. 

Згiдно Протоколу Лiчильної комiсiї, який додається до даного Протоколу загальних зборiв та його

невiд'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями):

" "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 5 868 914  голосiв.

" "ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0   голосiв.

" "УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0   голосiв.

ВИРIШИЛИ:

Звiт  Генерального Директора Товариства затвердити.

З  ДЕВ'ЯТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2012 р. Затвердження

висновкiв Ревiзiйної комiсiї по звiтах та балансу Товариства за 2012  р. Прийняття рiшення  про

наслiдки розгляду звiту."

Слухали:

Члена  Ревiзiйної комiсiї  Хабалюк Н.В.., яка виступила за дорученням Ревiзiйної комiсiї

Товариства. Доповiдач повiдомила учасникiв  загальних зборiв акцiонерiв про дiяльнiсть Ревiзiйної

комiсiї у 2012   роцi. Зокрема, Доповiдач зазначила, що Ревiзiйна комiсiя у звiтному перiодi

проводила перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Генерального Директора   Товариства.

Проведеними перевiрками Ревiзiйна комiсiя не виявила в дiях Генерального Директора зловживань

та порушень чинного законодавства України.

Крiм того, Ревiзiйна комiсiя провела перевiрку достовiрностi рiчних бухгалтерських звiтiв та

балансiв Товариства. Ревiзiйною комiсiєю встановлено, що бухгалтерський облiк на пiдприємствi

здiйснювався у повнiй вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України. Перевiркою не

встановлено порушень та перекручень бухгалтерського облiку. Проведенi перевiрки пiдтверджують

достовiрнiсть бухгалтерської звiтностi по всiм показникам.

Голова зборiв  Солдецька О. М., повiдомила присутнiх про те, що з даного питання пропонується

наступний проект рiшення: 

Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2012  р. затвердити.  Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї про

роботу у 2012  роцi, про проведенi нею перевiрки. Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї по рiчному

звiту та балансу Товариства за 2012    рiк.

Згiдно Протоколу Лiчильної комiсiї, який додається до даного Протоколу загальних зборiв та його

невiд'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями):

" "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 5 868 914 голосiв.

" "ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0    голосiв.

" "УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0      голосiв.

ВИРIШИЛИ:

Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2012  р. затвердити.  Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї про

роботу у 2012  роцi, про проведенi нею перевiрки. Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї по рiчному

звiту та балансу Товариства за 2012    рiк.

З  ДЕСЯТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Затвердження результатiв дiяльностi, рiчної

фiнансової звiтностi Товариства за 2012  р., визначення порядку розподiлу прибутку за 2012  р..

Затвердження фiнансового плану на 2013  р."

Слухали:

Генерального Директора Товариства Яворського I. О., який  доповiв  акцiонерам про фiнансовi

результати дiяльностi Товариства за 2011  р. 



Зокрема, вона навела  наступну iнформацiю:

" Фiнансовий результат дiяльностi Товариства  за звiтний  2012  рiк: чистий прибуток    1 013  тис.

грн.

Доповiдач також окреслила коло питань, якi Пiдприємство вирiшуватиме у 2013   роцi.  

Голова зборiв Солдецька О.М.., повiдомила присутнiх про те, що з даного питання пропонується

наступний проект рiшення: 

Затвердити фiнансовi результати дiяльностi Товариства за 2012   р. 

Затвердити  фiнансову звiтнiсть Товариства  за 2012  р.

Затвердити запропонований фiнансовий план на 2013   р.

Згiдно Протоколу Лiчильної комiсiї, який додається до даного Протоколу загальних зборiв та його

невiд'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями):

" "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 5 868 914 голосiв.

" "ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 голосiв.

" "УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0    голосiв.

ВИРIШИЛИ:

Затверджено фiнансовi результати дiяльностi Товариства за 2012   р. 

Затверджено  фiнансову звiтнiсть Товариства  за 2012  р.

Затверджено запропонований фiнансовий план на 2013  р.

З  ОДИНАДЦЯТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визначення порядку розподiлу прибутку

за 2012  р.

Слухали:

Генерального Директора Товариства Яворського I. О., який  доповiв  акцiонерам про фiнансовi

результати дiяльностi Товариства за 2012  р. 

Зокрема, вона навела  наступну iнформацiю:

" Фiнансовий результат дiяльностi Товариства  за звiтний  2012  рiк: чистий прибуток    1 013  тис.

грн.

Голова зборiв Солдецька О.М.., повiдомила присутнiх про те, що з даного питання пропонується

наступний проект рiшення: 

Чистий  прибуток, отриманий ПАТ "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ" у 2012 р. розподiлити наступним

чином: - 5 % вiд чистого прибутку направити до Резервного фонду Товариства; 95 % вiд чистого

прибутку направити на розвиток Товариства.

Згiдно Протоколу Лiчильної комiсiї, який додається до даного Протоколу загальних зборiв та його

невiд'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями):

" "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 5 868 914 голосiв.

" "ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 голосiв.

" "УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0    голосiв.

ВИРIШИЛИ:

Чистий  прибуток, отриманий ПАТ "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ" у 2012 р. розподiлити наступним

чином: - 5 % вiд чистого прибутку направити до Резервного фонду Товариства; 95 % вiд чистого

прибутку направити на розвиток Товариства.

З  ДВАНАДЦЯТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Розгляд питання про вiдкликання

членiв Наглядової ради Товариства." 

Слухали:

Голова зборiв Солдецька О. М., повiдомила присутнiх про те, що з даного питання пропонується

наступний проект рiшення: 

Припинити повноваження (вiдкликати) членiв Наглядової ради ПАТ "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ":

1. Май К. В. - Голова Наглядової ради.

2. Настаулова К. П. - член Наглядової ради.

3. Соболєвська А. В. - член Наглядової ради.

4. Головащук О. В. - член Наглядової ради.

5. Глуський В. Р. - член Наглядової ради.

Згiдно Протоколу Лiчильної комiсiї, який додається до даного Протоколу загальних зборiв та його

невiд'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями):



"  "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 5 868 914 голосiв.

" "ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0   голосiв.

" "УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0   голосiв.

ВИРIШИЛИ:

Припинити повноваження (вiдкликати) членiв Наглядової ради ПАТ "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ":

1. Май К. В. - Голова Наглядової ради.

2. Настаулова К. П. - член Наглядової ради.

3. Соболєвська А. В. - член Наглядової ради.

4. Головащук О. В. - член Наглядової ради.

5. Глуський В. Р. - член Наглядової ради.

З  ТРИНАДЦЯТОГО   ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Розгляд питання про обрання членiв

Наглядової ради Товариства. Затвердження умов  цивiльно - правових  або трудових договорiв, що

укладатимуться  з членами Наглядової ради Товариства,  встановлення розмiру  їх винагороди,

обрання особи,  яка уповноважується  на пiдписання цивiльно-правових  договорiв  з членами

Наглядової ради Товариства." 

Голова зборiв  Солдецька О. М., повiдомила присутнiх про те, що з даного питання пропонується

наступний проект рiшення: 

П.I.Б. кандидата

Головащук О. В.

Май К. В.

Соболєвська А. В.

Згiдно Протоколу Лiчильної комiсiї, який додається до даного Протоколу загальних зборiв та його

невiд'ємною частиною, результати голосування.

№ П.I.Б. кандидата Кiлькiсть голосiв

1 Головащук О. В.

5 868 914

2 Май К. В.

5 868 914

3 Соболєвська А. В.

5 868 914

ВИРIШИЛИ:

 Обрати наглядову раду Товариства в наступному складi:

П.I.Б. кандидата

Головащук О. В.

Май К. В.

Соболєвська А. В.

13.1. Голова зборiв Солдецька О.М.,  також зачитала присутнiм проекти цивiльно-правових

договорiв, що укладатимуться iз членами Наглядової ради Товариства, та повiдомила присутнiх про

те, що з даного питання пропонується наступний проект рiшення:

 Затвердити умови безоплатних цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами

Наглядової ради. Доручити пiдписати данi Договори  з членами Наглядової ради Генеральному

Директору  Товариства.

Згiдно Протоколу Лiчильної комiсiї, який додається до даного Протоколу загальних зборiв та його

невiд'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями):

" "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 5 868 914 голосiв.

" "ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 голосiв.

" "УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0    голосiв.

ВИРIШИЛИ:

Затвердити умови безоплатних цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами

Наглядової ради. Доручити пiдписати данi Договори  з членами Наглядової ради Генеральному

Директору  Товариства.

З  ЧОТИРНАДЦЯТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Розгляд питання  про вiдкликання

Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї  Товариства." 



Слухали:

Голову зборiв  Солдецьку О.М., яка  повiдомила, що з даного питання пропонується наступний

проект рiшення: 

"Вiдкликати  Голову  та члена Ревiзiйної комiсiї Товариства у зв'язку iз закiнченням термiну на

який  їх було обрано: 

1. Кудиба О. М.  - Голова Ревiзiйної комiсiї.

2. Хабалюк Н. В. - член Ревiзiйної комiсiї.

      3. Максимова А. А. - член Ревiзiйної комiсiї.

Згiдно Протоколу Лiчильної комiсiї, який додається до даного Протоколу загальних зборiв та його

невiд'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями):

" "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 5 868 914 голосiв.

" "ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0  голосiв.

" "УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування,  0       голосiв.

ВИРIШИЛИ:

Прийнято рiшення вiдкликати Голову та члена Ревiзiйної комiсiї Товариства у зв'язку iз

закiнченням  термiну на який  їх було обрано:

1. Кудиба О. М.  - Голова Ревiзiйної комiсiї.

2. Хабалюк Н. В. - член Ревiзiйної комiсiї.

3. Максимова А. А. - член Ревiзiйної комiсiї.

З  П'ЯТНАДЦЯТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Розгляд питання про обрання  членiв

Ревiзiйної комiсiї Товариства." 

Слухали:

Голову зборiв Солдецьку О.М., яка повiдомила, що пропонується обрати Ревiзiйну комiсiю

Товариства у наступному персональному складi на перiод до наступних Рiчних  загальних зборiв

акцiонерiв Товариства:

№ П.I.Б. кандидата

1 Солдецька О. М.

2 Хабалюк Н. В.

3 Максимова А. А.

      

Голова зборiв Солдецька О.М..  проiнформувала  присутнiх про те, що вiдповiдно до  п. 1 ст. 73

Закону України "Про акцiонернi товариства"  обрання  Ревiзiйної комiсiї    акцiонерного товариства

здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

  

Згiдно Протоколу Лiчильної комiсiї, який додається до даного Протоколу загальних зборiв та його

невiд'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування -  бюлетенями  -  шляхом          кумулятивного

голосування.  ):

№ П.I.Б. кандидата Кiлькiсть голосiв

1 Солдецька О. М. 5 868 914

2 Хабалюк Н. В. 5 868 914

3 Максимова А. А.

5 868 914

      

ВИРIШИЛИ:

Прийнято рiшення обрати Ревiзiйну комiсiю Товариства у наступному персональному складi на

перiод до наступних Рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства:

№ П.I.Б. кандидата

1 Солдецька О. М.

2 Хабалюк Н. В.

3 Максимова А. А.

      

З  ШIСТНАДЦЯТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Про затвердження Договорiв (Угод)

Товариства." 

Слухали:

Голову зборiв Солдецьку О.М., яка  повiдомила, що з даного питання пропонується наступний



проект рiшення: 

Не затверджувати Договори (Угоди) Товариства, не приймати рiшення про вчинення значних

правочинiв.

Згiдно Протоколу Лiчильної комiсiї, який додається до даного Протоколу загальних зборiв та його

невiд'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями):

" "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 5 868 914 голосiв.

" "ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0  голосiв.

" "УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0       голосiв.

ВИРIШИЛИ:

Не затверджувати Договори (Угоди) Товариства, не приймати рiшення про вчинення значних

правочинiв.

ПIДПИСИ:

Голова зборiв ______________________  Солдецька О. М.

Секретар зборiв       ______________________  Яворський I.О.

ПРОТОКОЛ

Лiчильної  комiсiї  про пiдсумки голосування 

на  Рiчних  загальних зборiв акцiонерiв

Публiчного акцiонерного товариства

"УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ"

  

" Дата проведення загальних зборiв:  29  квiтня  2013  р.

" Дата складення протоколу:   29   квiтня  2013  р.

" Мiсце проведення загальних зборiв:  м. Кiровоград, вул. Роднiкова, 88, актова зала,

" Вид загальних зборiв акцiонерiв: Рiчнi загальнi збори акцiонерiв. 

Склад Лiчильної комiсiї:

1.Циток Т.Т. - Голова Лiчильної комiсiї.

2.Максимова А.А.. - член Лiчильної комiсiї.

3.Хабалюк Н.В. - член Лiчильної комiсiї.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(перелiк питань, що виносяться на голосування):

1. Розгляд процедурного  питання  про обрання  Лiчильної  комiсiї  загальних зборiв акцiонерiв.

2.Розгляд процедурного питання  про обрання  Голови  та  Секретаря   загальних зборiв  акцiонерiв.

3.Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборiв

акцiонерiв.

4. Розгляд питання про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй

редакцiї  та про затвердження  нової редакцiї Статуту Товариства. 

5.Завтердження положень  про Загальнi збори, Наглядову раду, Генерального  Директора та

Ревiзiйну комiсiю.

6.Розгляд питання про затвердження рiчного звiту Товариства за 2012 р. Прийняття рiшення про

наслiдки розгляду звiту.

7.Звiт Наглядової ради Товариства за 2012  р. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту.

8.Звiт Генерального  Директора  Товариства за 2012  р. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду

звiту.

9.Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2012 р. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї по звiтах та балансу

Товариства за 2012  р. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту.

10.Затвердження результатiв дiяльностi, рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2012 р.

Затвердження фiнансового плану на 2013 р.

11.Визначення порядку розподiлу прибутку за 2012 р. 



12.Розгляд питання про припинення повноважень  (вiдкликання)  членiв Наглядової ради

Товариства. 

13.Розгляд питання про обрання членiв Наглядової ради Товариства. Затвердження умов  цивiльно

- правових  або трудових договорiв, що укладатимуться  з членами Наглядової ради Товариства ,

встановлення розмiру  їх винагороди, обрання особи,  яка уповноважується  на пiдписання

цивiльно-правових  договорiв  з членами Наглядової ради Товариства. 

14.Розгляд питання  про припинення  повноважень (вiдкликання) членiв Ревiзiйної комiсiї

Товариства. 

15.Розгляд питання про обрання  членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

16.Затвердження Договорiв  (Угод), прийняття  рiшення про  вчинення значних правочинiв.

Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру  один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на

голосування  на загальних зборах  акцiонерного товариства, крiм проведення кумулятивного

голосування.  Голосування  з питань порядку денного проводиться з використанням  бюлетенiв для

голосування. 

Станом на 10.00  для участi у Рiчних загальних зборах акцiонерiв зареєструвалися акцiонери та їх

представники  у кiлькостi 6 (шести)   осiб, якi у сукупностi володiють 5 868 914 (п'ять мiльйонiв

вiсiмсот шiстдесят вiсiм тисяч дев'ятсот чотирнадцять)  шт. простих iменних акцiй, що складає

66,3% вiд Статутного капiталу Товариства. Усiм зареєстрованим акцiонерам/представникам

акцiонерiв  виданi бюлетенi для голосування. 

Зареєстрованим для участi у зборах  акцiонерам/представникам акцiонерiв видано 6 (шiсть)

бюлетенiв  iз загальною кiлькiстю  5 868 914 (п'ять мiльйонiв вiсiмсот шiстдесят вiсiм тисяч

дев'ятсот чотирнадцять) голосiв.

До Лiчильної комiсiї  для обробки  вiд  зареєстрованих акцiонерiв/представникiв акцiонерiв

надiйшло видано 6 (шiсть)  бюлетенiв  iз загальною кiлькiстю  5 868 914 (п'ять мiльйонiв вiсiмсот

шiстдесят вiсiм тисяч дев'ятсот чотирнадцять) голосiв.

Данi  6 (шести)  бюлетенiв   визнанi дiйсними. Недiйсних бюлетенiв немає.

ПЕРШЕ ПРОЦЕДУРНЕ ПИТАННЯ:

Пропозицiя:

Обрати Лiчильну комiсiю у наступному складi:

1.Циток Т.Т. - Голова Лiчильної комiсiї

2.Максимова А.А. - член Лiчильної комiсiї

3.Хабалюк Н.В.. - член Лiчильної комiсiї

1  питання порядку денного (процедурне питання):

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - вiдкрите, шляхом пiдняття бюлетенiв iз зазначеною

кiлькiстю голосiв кожного акцiонера):

 "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 5 868 914 голосiв.

"ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано  0 (нуль)  голосiв.

"УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосiв.

ВИРIШИЛИ:

Лiчильну комiсiю зборiв обрати у наступному складi:

1.Циток Т.Т. - Голова Лiчильної комiсiї

2.Максимова А.А. - член Лiчильної комiсiї

3.Хабалюк Н.В.. - член Лiчильної комiсiї

ДРУГЕ ПРОЦЕДУРНЕ ПИТАННЯ:

Пропозицiя:

Головою зборiв обрати Солдецьку О. М.

Секретарем зборiв  обрати  Яворського I.О

2 питання порядку денного (процедурне питання):

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - вiдкрите, шляхом пiдняття бюлетенiв iз зазначеною

кiлькiстю голосiв кожного акцiонера):

"ЗА" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 5 868 914  голосiв.

"ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано  0 (нуль)  голосiв.

"УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосiв.

ВИРIШИЛИ:

Головою зборiв обрати Солдецьку О. М.

Секретарем зборiв  обрати  Яворського I.О



ТРЕТЄ ПРОЦЕДУРНЕ ПИТАННЯ:

Пропозицiя:

Затвердити наступний регламент проведення зборiв:

- на доповiдi з питань порядку денного - до 20 хв.;  

- спiвдоповiдi та iншi виступи з питань порядку денного - не бiльше 3 хв. кожна спiвдоповiдь чи

виступ;

- запитання до доповiдачiв та спiвдоповiдачiв - до 3 хв.;

- вiдповiдi на запитання та коментарi доповiдача стосовно спiвдоповiдей та виступiв - до 5 хв. на

кожну вiдповiдь та коментар;

- загальний час на доповiдь, обговорення та прийняття рiшення з кожного питання порядку

денного - до 40 хвилин. 

3  питання порядку денного (процедурне питання):

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - вiдкрите, шляхом пiдняття бюлетенiв iз зазначеною

кiлькiстю голосiв кожного акцiонера):

"ЗА" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 5 868 914  голосiв.

"ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано  0 (нуль)  голосiв.

"УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосiв.

ВИРIШИЛИ:

Затвердити наступний регламент проведення зборiв:

- на доповiдi з питань порядку денного - до 20 хв.;  

- спiвдоповiдi та iншi виступи з питань порядку денного - не бiльше 3 хв. кожна спiвдоповiдь чи

виступ;

- запитання до доповiдачiв та спiвдоповiдачiв - до 3 хв.;

- вiдповiдi на запитання та коментарi доповiдача стосовно спiвдоповiдей та виступiв - до 5 хв. на

кожну вiдповiдь та коментар;

- загальний час на доповiдь, обговорення та прийняття рiшення з кожного питання порядку

денного - до 40 хвилин. 

З ЧЕТВЕРТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Розгляд питання про внесення змiн до

Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї  та про затвердження  нової редакцiї

Статуту Товариства" 

Проект рiшення: 

"Прийнято рiшення Статут Товариства  не викладати у новiй редакцiї та не затверджувати нову

редакцiю Статуту"

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями):

" "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 5 868 914  голосiв.

" "ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0  голосiв.

" "УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0   голосiв.

ВИРIШИЛИ:

Прийнято рiшення Статут Товариства  не викладати у новiй редакцiї та не затверджувати нову

редакцiю Статуту

З  П'ЯТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Затвердження положень  про Загальнi збори,

Наглядову раду, Генерального  Директора та Ревiзiйну комiсiю"

Проект рiшення: 

"Затвердити  положення   про Загальнi збори, Наглядову раду, Генерального  Директора та

Ревiзiйну комiсiю"

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями):

" "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 5 868 914  голосiв.

" "ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0  голосiв.

" "УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0   голосiв.

ВИРIШИЛИ:

Затвердити  положення   про Загальнi збори, Наглядову раду, Генерального  Директора та Ревiзiйну

комiсiю.

З  ШОСТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Розгляд питання про затвердження рiчного

звiту Товариства за 2012 р. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту."



Проект рiшення: 

"Затвердити рiчний звiт ПАТ "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ" за 2012 р."

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями):

" "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 5 868 914  голосiв.

" "ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0   голосiв.

" "УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0    голосiв.

ВИРIШИЛИ:

Затвердити рiчний звiт ПАТ "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ" за 2012 р.

З   СЬОМОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Звiт Наглядової ради Товариства за 2012  р.

Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту."

Проект рiшення: 

"Звiт Наглядової ради  ПАТ "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ" за 2012  р. затвердити."

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями):

" "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 5 868 914  голосiв.

" "ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0   голосiв.

" "УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0   голосiв.

ВИРIШИЛИ:

"Звiт Наглядової ради  ПАТ "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ" за 2012  р. затвердити."

З  ВОСЬМОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Звiт Генерального Директора  Товариства за

2012  р. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту."

Проект рiшення: 

"Звiт Генерального Директора   ПАТ "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ" за 2012 р. затвердити"

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями):

" "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 5 868 914 голосiв.

" "ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0    голосiв.

" "УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0      голосiв.

ВИРIШИЛИ:

Звiт Генерального Директора   ПАТ "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ" за 2012 р. затвердити.

З ДЕВ'ЯТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2012 р. Затвердження

висновкiв Ревiзiйної комiсiї по звiтах та балансу Товариства за 2012  р. Прийняття рiшення про

наслiдки розгляду звiту."

Проект рiшення: 

Звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ" за 2012 р. затвердити. Висновки Ревiзiйної

комiсiї по звiтах та балансу ПАТ "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ" за 2012 р. затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями):

" "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 5 868 914 голосiв.

" "ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 голосiв.

" "УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0    голосiв.

ВИРIШИЛИ:

Звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ" за 2012 р. затвердити. Висновки Ревiзiйної

комiсiї по звiтах та балансу ПАТ "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ" за 2012 р. затвердити.

З  ДЕСЯТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Затвердження результатiв дiяльностi, рiчної

фiнансової звiтностi Товариства за 2012 р. Затвердження фiнансового плану на 2013 р.

Проект рiшення: 

"Затвердити фiнансовi результати дiяльностi ПАТ "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ"  2012 р. Затвердити

рiчну фiнансову звiтнiсть ПАТ "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ"  за 2012 р. Затвердити фiнансовий

план ПАТ "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ" на 2013 р."

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями):

"  "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 5 868 914 голосiв.

" "ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0   голосiв.

" "УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0   голосiв.



ВИРIШИЛИ:

"Затвердити фiнансовi результати дiяльностi ПАТ "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ"  2012 р. Затвердити

рiчну фiнансову звiтнiсть ПАТ "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ"  за 2012 р. Затвердити фiнансовий

план ПАТ "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ" на 2013 р."

З  ОДИНАДЦЯТОГО   ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Визначення порядку розподiлу

прибутку за 2012 р." 

Проект рiшення: 

"Чистий  прибуток, отриманий ПАТ "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ" у 2012 р. розподiлити наступним

чином: - 5 % вiд чистого прибутку направити до Резервного фонду Товариства; 95 % вiд чистого

прибутку направити на розвиток Товариства".

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями):

" "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 5 868 914 голосiв.

" "ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0  голосiв.

" "УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0     голосiв.

ВИРIШИЛИ:

Чистий  прибуток, отриманий ПАТ "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ" у 2012 р. розподiлити

наступним чином: - 5 % вiд чистого прибутку направити до Резервного фонду Товариства; 95 % вiд

чистого прибутку направити на розвиток Товариства

З  ДВАНАДЦЯТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Розгляд питання про припинення

повноважень  (вiдкликання)  членiв Наглядової ради Товариства." 

Проект рiшення: 

"Припинити повноваження (вiдкликати) членiв Наглядової ради ПАТ

"УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ":

1. Май К. В. - Голова Наглядової ради.

2. Настаулова К. П. - член Наглядової ради.

3. Соболєвська А. В. - член Наглядової ради.

4. Головащук О. В. - член Наглядової ради.

5. Глуський В. Р. - член Наглядової ради."

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями):

" "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 5 868 914 голосiв.

" "ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0  голосiв.

" "УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування,  0       голосiв.

ВИРIШИЛИ:

"Припинити повноваження (вiдкликати) членiв Наглядової ради ПАТ

"УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ":

1. Май К. В. - Голова Наглядової ради.

2. Настаулова К. П. - член Наглядової ради.

3. Соболєвська А. В. - член Наглядової ради.

4. Головащук О. В. - член Наглядової ради.

5. Глуський В. Р. - член Наглядової ради."

З  ТРИНАДЦЯТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 13.1. "Затвердження умов  цивiльно -

правових  або трудових договорiв, що укладатимуться  з членами Наглядової ради Товариства ,

встановлення розмiру  їх винагороди, обрання особи,  яка уповноважується  на пiдписання

цивiльно-правових  договорiв  з членами Наглядової ради Товариства"

Проект рiшення:

Затвердити умови безоплатних цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами

Наглядової ради. Доручити пiдписати данi Договори  з членами Наглядової ради Генеральному

Директору  Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями):

" "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 5 868 914 голосiв.

" "ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0  голосiв.

" "УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0     голосiв.

ВИРIШИЛИ:

Затвердити умови безоплатних цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами

Наглядової ради. Доручити пiдписати данi Договори  з членами Наглядової ради Генеральному

Директору  Товариства.



З  ТРИНАДЦЯТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд питання про обрання членiв Наглядової ради Товариства.

Проект рiшення:

П.I.Б. кандидата

Головащук О. В.

Май К. В.

Соболєвська А. В.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування -  бюлетенями  -  шляхом          кумулятивного

голосування.  ):

№ П.I.Б. кандидата Кiлькiсть голосiв

1 Головащук О. В. 5 868 914

2 Май К. В. 5 868 914

3 Соболєвська А. В. 5 868 914

ВИРIШИЛИ:

 Обрати наглядову раду Товариства в наступному складi:

П.I.Б. кандидата

Головащук О. В.

Май К. В.

Соболєвська А. В.

З  ЧОТИРНАДЦЯТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Розгляд питання  про припинення

повноважень (вiдкликання) членiв Ревiзiйної комiсiї  Товариства".

Проект рiшення: 

Припинити повноваження (вiдкликати) членiв Ревiзiйної комiсiї  Товариства:

1. Кудиба О. М.  - Голова Ревiзiйної комiсiї.

2. Хабалюк Н. В. - член Ревiзiйної комiсiї.

3. Максимова А. А. - член Ревiзiйної комiсiї.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями):

" "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 5 868 914 голосiв.

" "ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0  голосiв.

" "УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування,  0       голосiв.

ВИРIШИЛИ:

Припинити повноваження (вiдкликати) членiв Ревiзiйної комiсiї  Товариства:

1. Кудиба О. М.  - Голова Ревiзiйної комiсiї.

2. Хабалюк Н. В. - член Ревiзiйної комiсiї.

3. Максимова А. А. - член Ревiзiйної комiсiї.

З  П'ЯТНАДЦЯТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Розгляд питання про обрання  членiв

Ревiзiйної комiсiї Товариства." 

Проект рiшення: 

№ П.I.Б. кандидата

1 Солдецька О. М.

2 Хабалюк Н. В.

3 Максимова А. А.

     

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування -  бюлетенями  -  шляхом          кумулятивного

голосування.  ):

№ П.I.Б. кандидата Кiлькiсть голосiв

1 Солдецька О. М. 5 868 914

2 Хабалюк Н. В. 5 868 914

3 Максимова А. А. 5 868 914

      

ВИРIШИЛИ:

Прийнято рiшення обрати Ревiзiйну комiсiю Товариства у наступному персональному складi на

перiод до наступних Рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства:

№ П.I.Б. кандидата

1 Солдецька О. М.

2 Хабалюк Н. В.

3 Максимова А. А.



З  ШIСТНАДЦЯТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Про затвердження Договорiв (Угод)

Товариства." 

Проект рiшення: 

"Затвердження Договорiв (Угод), прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв."

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями):

" "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 5 868 914 голосiв.

" "ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0  голосiв.

" "УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0       голосiв.

ВИРIШИЛИ:

Затвердження Договорiв (Угод), прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв.

ПIДПИСИ:

Голова Лiчильної комiсiї  ________________________   Циток Т.Т. 

Члени Лiчильної комiсiї

Максимова А.А. ____________________________

Хабалюк Н.В.              ____________________________



9. Інформація про дивіденди

Сума нарахованих
дивідендів,грн

          0.00000

Опис Дивiденди за результатами роботи Товариства у звiтному  роцi не нараховувати та не сплачувати.

За простими акціями

          0.00000           0.00000           0.00000

За привілейованими
акціями

За простими акціями За привілейованими
акціями

За результатами звітного періоду За результатами періоду, що передував
звітному

Нараховані дивіденди на одну
акцію, грн

          0.00000           0.00000           0.00000           0.00000

Сума виплачених дивідендів,
грн

          0.00000           0.00000           0.00000           0.00000

Дата складення переліку осіб,
які мають право на
отримання дивідендів

д/н д/н д/н д/н

Дата виплати дивідендів д/н д/н д/н д/н



10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи

або прізвище, ім'я та по батькові

фізичної особи

Публічне акціонерне товариство "Національний Депозитарій України"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711

Місцезнаходження 01001 м. Київ д/в м. Київ вул. Б.Грінченка,3

Номер ліцензії або іншого документа

на цей вид  діяльності
АВ № 581322

Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство

Назва державного органу, що видав

ліцензію або  інший документ
ДКЦПФР

Вид діяльності Надання депозитарних послуг

Опис Договір № У-3929 від 22.06.2011 року на обслуговування.

377-70-16Факс

Дата видачі ліцензії або іншого

документа
19.09.2006

Міжміський код та телефон (044) 377-72-65

Повне найменування юридичної особи

або прізвище, ім'я та по батькові

фізичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю  Аудиторська фірма

"Аналітик-аудит"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31008476

Місцезнаходження 25001 Кiровоградська область д/н м. Кіровоград вул. Ушакова, 1а, к.511

Номер ліцензії або іншого документа

на цей вид  діяльності
№ 2407

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Назва державного органу, що видав

ліцензію або  інший документ
Аудиторською палатою України

Вид діяльності Аудиторськi послуги.

Опис Договiр на аудиторськi послуги № 2 вiд 05.02.2013 року. 

Договiр заключено на пiдтвердження достовiрностi фiнансової звiтностi

по бухгалтерському облiку за 2012 рiк.

274285Факс

Дата видачі ліцензії або іншого

документа
30.03.2001

Міжміський код та телефон 0522 274285

Повне найменування юридичної особи

або прізвище, ім'я та по батькові

фізичної особи

Публічне акціонерне товариство "Укргазпромбанк"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24262992

Місцезнаходження 02098 м. Київ д/в м. Київ Дніпровська набережна, 13

Номер ліцензії або іншого документа

на цей вид  діяльності
АВ № 534226

Організаційно-правова форма

Назва державного органу, що видав

ліцензію або  інший документ
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Вид діяльності Надання депозитарних послуг

Опис Договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних

паперів № 23-Е від 11.07.2011 року.

д/вФакс

Дата видачі ліцензії або іншого

документа
05.07.2010

Міжміський код та телефон (044) 559-46-76



11.1. Інформація про випуски акцій

Дата

реєстрації

випуску

Номер свідоцтва

про реєстрацію

випуску

Найменування органу, що

зареєстрував випуск

Тип цінного

паперу

Номінальна

вартість

(грн.)

Кількість

акцій (штук)

Загальна

номінальна

вартість (грн.)

Доля у

статутному

капіталі,%

Міжнародний

ідентифікаційний

номер

Форма існування та

форма випуску

11. Відомості про цінні папери емітента

1 2 3 5 7 8 9 104 6

04.02.2000 8/11/1/2000 Кiровоградське ТУ ДКЦПФР Акція проста

документарна

іменна

Документарнi iменнi            0.25         8849320      2212330.00 100.000000

000000

UA1100121003

втратило чинність в 2011 роціОпис

24.06.2011 23/11/1/11 Кіровоградське територіальне

управління Державної комісії

з цінних паперів та фондового

ринку

Акція проста

бездокументарна

іменна

Бездокументарнi

iменнi

           0.25         8849320      2212330.00 100.000000

000000

UA4000124457

Свідоцтво про реєстраці. випуску акцій № 8/11/1/10 дата реєстрації  12 травня 2010 року, видане Кіровоградським ТУ ДКЦПФР, втрачає чинність.Опис



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 комiсія 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)

  Облікова політика Публічного акціонерного товариства
"Укропткульттовари"   (далі Компанія) - це  конкретні принципи,
основи, умови та правила, прийняті Компанією , для підготовки і
подання фінансової звітності.
   Відповідно до МСБО 8 "Облікові політики , зміни в облікових
оцінках і помилки" Компанія зобов`язується послідовно застосовувати
вибрану облікову політику при здійснені господарських операцій. Ця
облікова політика буде використана при першому ж застосуванні
Стандартів.  
   У зв`язку з активізацією євроінтеграційних процесів в Україні,
розвитком міжнародного співробітництва , залученням іноземних
інвестицій в економіку України, виходом вітчизняних підприємств на
міжнародні ринки капіталу Компанія визнає необхідним впровадження
методології поширення інформації згідно з Міжнародними Стандартами



фінансової звітності для забезпечення відкритості, прозорості та
зіставлення показників фінансової звітності суб`єктів господарювання.
   Облікова політика розроблена так, щоб уся фінансова звітність
Компанії  відповідала всім  вимогам  кожного Міжнародного Стандарту
фінансової звітності (МСФЗ) та  кожного Міжнародного Стандарту
бухгалтерського обліку ( МСБО) , що застосовується. Відступ від вимог
МСФЗ та МСБО припустимий у вкрай рідких випадках, коли це необхідно,
щоб забезпечити достовірність фінансової звітності.
  Компанія  змінює облікову політику тільки якщо:
- Зміна вимагається МСФЗ та МСБО;
- Зміна приводить до того , що фінансова звітність надає достовірну
та доречнішу інформацію про вплив операцій,  інших подій або умов на
фінансовий стан, фінансові результати діяльності або грошові потоки
суб`єкта господарювання.
Компанія робить це для цього, щоб користувачі фінансової звітності
мали змогу порівнювати фінансову звітність  ПАТ  "Укропткульттовари"
через якийсь час для визначення тенденцій у його фінансовому стані,
фінансових результатах діяльності  та грошових потоках.
            Компанія докладе максимальних зусиль для покращення
доречності, достовірності фінансової звітності  та зіставності такої
фінансової звітності через якийсь час, а також для зіставності з
фінансовою звітністю інших суб`єктів господарювання.           
II.   Організаційний розділ 
 1. Загальні відомості про Компанію.
Публічне акціонерне товариство "Укропткульттовари" утворено шляхом
зміни найменування  Відкритого акціонерного товариства
"Кіровоградське підприємство "Укропткульттовари", зареєстрованого
Виконавчим Комітетом Кіровоградської міської ради 18 листопада 1992
року.
Відкрите акціонерне товариство "Укропткульттовари" було засноване
відповідно до рішення Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Кіровоградській області шляхом перетворення
Кіровоградського орендного підприємства "Укропткульттовари" у
відкрите акціонерне товариство відповідно до плану приватизації.
У своїй діяльності Публічне акціонерне товариство "Укропткульттовари"
керується нормами чинного законодавства України, статутом товариства,
внутрішніми нормативними актами.
  Основною метою ПАТ "Укропткульттовари"  є здійснення
підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах
акціонерів Компанії , покращення добробуту акціонерів у вигляді
зростання ринкової вартості акцій Компанії,  отримання акціонерами
дивідендів, а також задоволення потреб підприємств всіх форм
власності та громадян в товарах та послугах  шляхом здійснення
господарської діяльності.
Компанія є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий,
валютні та інші рахунки в установах банків, печатки та штампи зі
своїм повним найменуванням та символікою, фірмовий бланк та здійснює
свою діяльність відповідно до норм чинного законодавства України.
  Основним видом діяльності Компанії є оптова торгівля цукром,
шоколадом і кондитерськими виробами.
Перспективні плани розвитку Компанії полягають у збільшенні обсягів
виробництва, залученні нових клієнтів, покращенні якості робіт.

Компанія розташована за адресою: м. Кіровоград, Кіровський  район,



вулиця Родникова,  будинок 88.
2. Організація бухгалтерського обліку
Компанія   з 1 січня 2012 року вводить таку форму організації
бухгалтерського обліку:
Бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерією на чолі з головним
бухгалтером. Посада головного бухгалтера входить до штатного розкладу
Компанії.
Головний бухгалтер забезпечує дотримання вимог МСФЗ та МСБО,
податкового законодавства України та інших нормативних актів.
Головний бухгалтер несе відповідальність перед керівником
підприємства, відповідно до переліку питань, перерахованих у його
посадовій інструкції і в цьому Положенні.
Відповідальність інших працівників, які ведуть облік, регулюється
посадовими інструкціями, що затверджуються керівником Компанії.
Повноваження на підпис документів
Право першого підпису на банківських розрахунково-платіжних та інших
документах надається генеральному директору.
Головному бухгалтеру надається право другого підпису на банківських
розрахунково-платіжних та інших документах.
На час відсутності  генерального директора  право підпису окремих
документів можуть надаватися  іншим посадовим особам за дорученням.
Документообіг
 Документообіг Компанії регулюється відповідними
організаційно-розпорядчими документами, виданими посадовим особам у
межах наданих їм повноважень. До таких документів відносяться,
зокрема (але не виключно):
- накази про проведення інвентаризації та створення
інвентаризаційних комісій, про встановлення та розміру ліміту каси та
інші ;
- посадові інструкції.
Перелік посадових осіб, яким доручено отримувати і видавати
матеріальні цінності, визначається посадовими інструкціями та
договорами матеріальної відповідальності.
Первинний облік
Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є
первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських
операцій. Первинні документи складаються під час здійснення
господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її
закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на
підставі первинних документів складаються зведені облікові документи.
Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на
паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов'язкові
реквізити:
- назву документа (форми);
- дату і місце складання;
- назву підприємства, від імені якого складено документ;
- зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської
операції;
- посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і
правильність її оформлення;
- особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати
особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції .
 Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах,
систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах



первинного та зведеного обліку шляхом подвійного запису їх на
взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку. 
Дані первинних рахунків повинні бути тотожні відповідним рахункам
зведеного  обліку на перше число кожного місяця.
 Регістри бухгалтерського обліку повинні мати назву, період
реєстрації господарських операцій, прізвища і підписи або інші дані,
що дають змогу ідентифікувати осіб, які брали участь у їх складанні.
Господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах
у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.
 У разі складання та зберігання первинних документів і регістрів
бухгалтерського обліку на машинних носіях інформації Компанія на
вимогу контролюючих або судових органів та своїх контрагентів
зобов'язана за свій рахунок зробити копії таких документів на
паперовому носії.
 Компанія  вживає всіх необхідних заходів для запобігання
несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних
документах і регістрах бухгалтерського обліку та забезпечує їх
належне зберігання протягом встановленого строку.
 Відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і
регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у
них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.
 Компанія встановлює термін проведення інвентаризації активів та
зобов`язань не рідше одного разу на рік  і обов`язково перед
складанням річної фінансової звітності. Термін проведення
інвентаризації активів та зобов`язань перед складанням річної
фінансової звітності  встановлюється на протязі четвертого кварталу
поточного року.
Податковий облік
       Компанія веде податковий облік та подає податкову звітність у
відповідності до Податкового кодексу України та згідно інших
нормативних документів, що регулюють ведення податкового обліку в
Україні.
Управлінський облік і контроль.
        Система і форми внутрішньогосподарського (управлінського)
обліку, звітності і контролю господарських операцій розробляються
генеральним директором та можуть змінюватися в оперативному режимі у
залежності від потреб користувачів цієї звітності.
3. Робочий план рахунків
       Усі підрозділи Компанії повинні вести бухгалтерський облік у
відповідності до  Робочого Плану рахунків та Інструкції про його
застосування. В Компанії застосовується  "План рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань господарських
операцій підприємств і організацій" та "Інструкція про застосування
плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань
господарських операцій підприємств і організацій", затверджена
наказом МФУ від 30.11.99 р. № 291.
III.МЕТОДИЧНИЙ РОЗДІЛ
        Вести бухгалтерський облік компанії  згідно із Законом
України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні"
від 16.07.99 р. №996-ХІV ,  Міжнародними Стандартами фінансової
звітності та Міжнародними Стандартами бухгалтерського обліку.
         Фінансову звітність складати та подавати у відповідності до
Міжнародних Стандартів фінансової звітності та Міжнародних Стандартів
бухгалтерського обліку.



Методичні підрозділи облікової політики:
1. Основа подання інформації
При підготовці та поданні інформації Компанія керується  МСФЗ 1
"Перше застосування Міжнародних Стандартів фінансової звітності",
МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки",
МСБО 1 "Подання фінансової звітності" та іншими МСФЗ та МСБО.
Відповідно до вказаних  МСФЗ  та МСБО Компанія намагається
забезпечити , щоб перша фінансова звітність компанії, складена за
МСФЗ, та її проміжна фінансова звітність за частину періоду,
охопленого цією фінансовою звітністю, містили високоякісну
інформацію, яка :
- Є прозорою для користувачів і порівняною в усіх відображених
періодах;
- Забезпечує прийнятну відправну точку для обліку  за МСФЗ;
- Витрати на її отримання не повинні перевищувати вигоди для
користувачів.
Компанія має на меті забезпечити, щоб фінансова звітність ПАТ
"Укропткульттовари" за 2012 рік  складена за МСФЗ, була першою річною
фінансовою звітністю, у якій Компанія застосовує МСФЗ і при цьому
чітко та беззастережно стверджує, що ця фінансова звітність
відповідає МСФЗ.
Істотні оцінки, думки та припущення Компанія  робить на основі  МСФЗ
1 "Перше застосування Міжнародних Стандартів фінансової звітності",
МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки" та
інших МСФЗ та МСБО.
У наслідок невизначеності, властивій господарській діяльності, багато
статей у фінансових звітах не можна оцінити точно, а можна оцінити
лише попередньо, тому Компанія може переглядати попередні облікові
оцінки, якщо відбуваються зміни обставин, на яких базувалася оцінка,
або внаслідок нової інформації чи більшого досвіду.
При складанні та поданні фінансової звітності Компанія керується
також МСБО 1 "Подання фінансової звітності". Метою підготовки та
подання фінансової звітності  є надання інформації про фінансовий
стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки суб`єкта
господарювання,  яка є корисною для широкого кола користувачів при
прийнятті ними економічних рішень. Фінансова звітність компанії також
демонструє результати того, як управлінський персонал Компанії
розпоряджається ввіреними йому ресурсами. Для досягнення цієї мети
фінансова звітність надає таку інформацію про Компанію :
- Активи.
- Зобов'язання.
- Власний капітал.
- Дохід та витрати , у тому числі прибутки та збитки.
- Внески та виплати власникам, які діють згідно з їхніми
повноваженнями власників.
- Грошові потоки.
Ця інформація, разом з іншою інформацією у примітках, допомагає
користувачам фінансової звітності  спрогнозувати майбутні грошові
потоки компанії і , зокрема, їхній час та вірогідність.
Повний комплект фінансової звітності Компанії включає:
- Звіт про фінансовий стан на кінець року.
- Звіт про сукупні доходи за період.
- Звіт про зміни у власному капіталі за період.
- Звіт про рух грошових коштів за період.



- Примітки , що містять стислий виклад суттєвих облікових політик
та інші пояснення.
- Звіт про фінансовий стан на початок найбільш давнього
порівняльного періоду, коли Компанія застосовує облікову політику
ретроспективно або здійснює ретроспективний перерахунок статей своєї
фінансової звітності, або коли вона перекласифікує статті своєї
фінансової звітності.
Компанія подає з однаковою значимістю всі фінансові звіти повного
комплекту фінансової звітності.
Компанія складає фінансову звітність на основі безперервності, тобто
здатності продовжувати свою діяльність на безперервній основі.
У разі якщо Компанія буде мати намір ліквідуватися чи припинити
діяльність або не буде реальної альтернативи таким заходам, то
фінансова звітність не буде складена на основі припущення про
безперервність і інформація про цей факт та причини його будуть
розкриті в примітках до фінансової звітності.
Компанія подає фінансову звітність (крім інформації про рух грошових
коштів) за принципом нарахування.
Компанія подає повний комплект фінансової звітності (включаючи
порівняльну інформацію) як мінімум щороку та за період тривалістю
один рік, що закінчується 31 грудня поточного року. 
Компанія розкриває  порівняльну інформацію стосовно попереднього
періоду щодо всіх сум, наведених у фінансовій звітності поточного
періоду та подає три звіти про фінансовий стан, по два з усіх інших
звітів та відповідні примітки.
Компанія встановлює суттєвість фінансової звітності на рівні 1% від
підсумку звіту про фінансовий стан за період.
Компанія чітко ідентифікує фінансову звітність шляхом подання
відповідних заголовків звітів, приміток тощо.
Функціональною валютою і валютою представлення звітності Компанії є
українська гривня.
Компанія подає фінансову звітність в українській гривні округленій до
тисячі.
Звіт про фінансовий стан Компанії  включає статті , що подають такі
суми:
- Основні засоби;
- Інвестиційна нерухомість;
- Нематеріальні активи;
- Фінансові активи;
- Інвестиції, обліковані із застосуванням методу участі в капіталі;
- Біологічні активи;
- Запаси;
- Торговельна та інша дебіторська заборгованість;
- Передоплати;
- Аванси з податків та інших платежів, крім податку на прибуток;
- Грошові кошти та їх еквіваленти;
- Загальна сума активів, класифікованих, як утримувані для продажу,
та активи, включені у ліквідаційні групи, класифіковані, як
утримувані для продажу, відповідно до МСФЗ 5 "Непоточні активи,
утримувані для продажу, та припинена діяльність";
- Торговельна та інша кредиторська заборгованість;
- Аванси отримані;
- Забезпечення;
- Процентні кредити за запозичення;



- Фінансові зобов`язання;
- Зобов'язання з виплат працівникам;
- Зобов`язання та активи , щодо поточного податку, як визначено в
МСБО 12  "Податки на прибуток";
- Податки та інші платежі до сплати, крім податку на прибуток;
- Відстрочені податкові зобов`язання та відстрочені податкові
активи, як визначено МСБО 12 "Податки на прибуток"; 
- Зобов`язання , включені у ліквідаційні групи, класифіковані як
утримувані для продажу, відповідно до МСФЗ 5 "Непоточні активи,
утримувані для продажу, та припинена діяльність";
- Неконтрольовані частки, представлені у власному капіталі;
- Випущений капітал і резерви, що відносяться до власників
материнського підприємства.
Компанія подає усі статті доходу та витрат, визнані за період, у
звіті про сукупні доходи.
Звіт про сукупні доходи Компанії повинен  включати  рядки , які
подають такі суми за період:
- Дохід ;
-  Прибутки та збитки, що виникають внаслідок припинення визнання
фінансових активів, оцінених за амортизованою собівартістю;
- Фінансові витрати ;
- Частку прибутку або збитку асоційованих та спільних підприємств, що
обліковується за методом участі в капіталі;
- Якщо фінансовий актив перекласифікований так, що він оцінюється за
справедливою вартістю, будь-який прибуток або збиток, що виникає
внаслідок різниці між попередньою балансовою вартістю та його
справедливою вартістю на дату перекласифікації (як визначено в МСФЗ 9
);
- Податкові витрати;
- Одна сума , що складається з підсумку прибутку або збитку від
припинених видів діяльності після сплати податків та прибутку або
збитку після сплати податків, визнаного після оцінки до справедливої
вартості за вирахуванням витрат на продаж або після вибуття активів
чи вибуття ліквідаційної групи, що становить припинену діяльність;
- Прибуток або збиток;
- Кожний компонент іншого сукупного прибутку, класифікований за своїм
характером;
- Частку іншого сукупного прибутку асоційованих та спільних
підприємств, що обліковується за методом участі в капіталі;
- Загальний сукупний прибуток.
Компанія розкриває у Звіті про сукупні доходи такі статті  :
- прибуток або збиток за період, що відноситься до неконтрольованих
часток та власників материнської Компанії;
- загальний сукупний прибуток за період, що відноситься до
неконтрольованих часток та власників материнської Компанії.
Компанія подає аналіз витрат, визнаних у прибутку чи збитку, із
застосуванням методу "функції витрат" згідно МСБО 1 "Подання
фінансової звітності", вважаючи що таке подання є достовірним і більш
доречним.
Компанія класифікує витрати за методом "функції витрат" таким чином:
- Дохід від продажу;
- Собівартість реалізації:
- Валовий прибуток;
- Інший дохід;



- Витрати на збут;
- Адміністративні витрати;
- Інші витрати;
- Фінансовий дохід;
- Фінансові витрати;
- Прибуток до оподаткування.
Додатково Компанія, у відповідності до МСБО 1 "Подання фінансової
звітності", розкриває інформацію про характер витрат.
Звіт про зміни у власному капіталі  Компанії включає таку інформацію:
- загальний сукупний прибуток за період, із зазначенням окремо
загальних сум, що відносяться до власників материнського підприємства
та до неконтрольованих часток ;
- для кожного компоненту власного капіталу впливи ретроспективного
застосування або ретроспективного перерахунку,  визнаного відповідно
до МСБО 8 ;
- для кожного компоненту власного капіталу, зіставлення вартості на
початок та на кінець періоду, окремо розкриваючи зміни в результаті:
а) прибутку чи збитку;
б) іншого сукупного прибутку;
в) операцій з власниками, які діють згідно з їхніми повноваженнями
власників, показуючи окремо внески власників та виплати власникам, а
також зміни у частках власності у дочірніх підприємствах, які не
спричинили втрату контролю.
Звіт  про рух грошових коштів  Компанії , надає  інформацію,    яка
дає  користувачам     змогу   оцінювати зміни в чистих активах
суб'єкта господарювання, його фінансовій         структурі (у тому
числі ліквідність та платоспроможність), а також здатність   впливати
на  суми  та  строки  грошових  потоків  з  метою  пристосування  до
змінюваних  обставин  та  можливостей у відповідності до МСБО 7 "Звіт
про рух грошових коштів".  Інформація  про  грошові  потоки  є
корисною для оцінки здатності ПАТ "Укропткульттовари"  генерувати
грошові    кошти  та  їх  еквіваленти.   Вона   також   підвищує
ступінь  зіставності    звітності    про    результати     діяльності
різних    суб'єктів  господарювання. Звіт про рух грошових коштів
Компанії  відображає  грошові потоки протягом періоду згідно з
поділом діяльності на операційну, інвестиційну та фінансову.
Грошові кошти від операційної діяльності показують, якою мірою
операції Компанії генерують грошові кошти, достатні для погашення
позик, підтримки операційної потужності, виплати дивідендів та
здійснення нових інвестицій без залучення зовнішніх джерел
фінансування.
Грошові кошти від інвестиційної діяльності показують, якою мірою
здійснювалися видатки на ресурси, призначені для генерування
майбутнього прибутку і майбутніх грошових потоків.
Грошові кошти від фінансової діяльності   показують, в якій мірі
можливі претензії щодо майбутніх грошових потоків з боку тих, хто
надає капітал Компанії.
Компанія звітує про грошові потоки від операційної діяльності
застосовуючи "прямий метод",  згідно з яким розкривається інформація
про основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових
виплат грошових коштів. 
У Примітках до фінансової звітності Компанія розкриває:
- інформацію про основу складання фінансової звітності і про
конкретні облікові політики;



- розкриває інформацію, що вимагається МСФЗ, яку не подано у
фінансовій звітності;
- надає інформацію, яку не подано у фінансовій звітності, але яка є
доречною для її розуміння.
Примітки містять інформацію на додаток до поданої у звіті про
фінансовий стан, звіті про сукупні доходи, звіті про зміни у власному
капіталі та звіті про рух грошових коштів. Примітки надають описові
пояснення та детальніший аналіз статей, поданих у фінансових звітах.
Компанія застосовує МСБО 34 " Проміжна фінансова звітність". Вона
подає проміжну фінансову звітність за перший квартал поточного
фінансового року, за півріччя  поточного фінансового року та за
дев`ять місяців поточного фінансового року. 
Мінімальний зміст проміжного фінансового звіту  визначається
Компанією у відповідності до МСБО 34 " Проміжна фінансова звітність"
і становить:
- стислий звіт про фінансовий стан;
- стислий звіт про сукупні доходи;
- стислий звіт про зміни у власному капіталі;
- стислий звіт про рух грошових коштів;
- деякі пояснювальні примітки.
Головною метою подання проміжної фінансової звітності є забезпечення
відображення  всієї інформації, доречної для розуміння фінансового
стану Компанії та результатів її діяльності протягом проміжного
періоду.
 2. Операційні сегменти.
Компанія розкриває та подає інформацію про операційні сегменти у
відповідності до МСФЗ 8 "Операційні сегменти".
Компанія відображає в звітності окремо інформацію про операційний
сегмент, який відповідає будь-якому з таких кількісних порогів:
- його відображений у звітності дохід, включаючи як продажі
зовнішнім клієнтам, так і між сегментні продажі або трансфертні
операції, становить 10% (або більше) сукупного (внутрішнього та
зовнішнього доходу) всіх операційних сегментів;
- абсолютна величина відображеного в звітності прибутку або збитку
становить 10% (або більше) більшої за абсолютною величиною суми:
а) сукупного відображеного у звітності прибутку всіх операційних не
збиткових сегментів
б) сукупного відображеного у звітності збитку всіх операційних
збиткових сегментів
      - його активи становлять 10% (або більше) сукупних активів усіх
операційних сегментів.
Компанія визначає на 2012 рік один операційний сегмент - оптова
торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами.
 3. Основні засоби.
Компанія обліковує основні засоби у відповідності до МСБО 16 "Основні
засоби". 
Собівартість об'єкта основних засобів визнається активом якщо є
ймовірність майбутніх економічних вигод, пов'язаних з об'єктом, котрі
надійдуть до Компанії та собівартість об'єкта можна достовірно
оцінити.
Компанія визнає основними засобами матеріальні об`єкти, що їх:
- утримують для використання у виробництві або постачанні товарів,
чи наданні послуг для надання в оренду або для адміністративних
цілей;



- використовують за очікуванням протягом більше одного року та
грошовою вартістю більше 2500,00 грн.
Компанія, після визнання основного засобу активом,  обирає своєю
обліковою політикою модель "собівартості" і обліковує основні засоби
за собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які
накопичені збитки від зменшення корисності. 
На основні засобі Компанія нараховує амортизацію, систематично
розподіляючи суму активу, що амортизується, протягом строку його
корисної експлуатації. Компанія застосовує прямолінійний метод
амортизації основних засобів. Знос розраховується як зменшення
вартості активів до їх залишкової вартості протягом усього
очікуваного строку корисного використання. Нарахування зносу
починається, коли активи готові до їх цільового використання.
Компанія встановлює ліквідаційну вартість основних засобів в сумі
0,1%  від собівартості основного засобу.
Компанія встановлює такі групи основних засобів та строки корисної
експлуатації:
------------------------------------------------------------------
|              Групи             |           Строки              |
|                                | корисної експлуатації         |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група  1 - земельні ділянки     |               -               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 2 - капітальні витрати на |              15               |
|поліпшення земель, не пов'язані |                               |
|з будівництвом                  |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 3 - будівлі,              |              20               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|споруди,                        |              15               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|передавальні пристрої           |              10               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 4 - машини та обладнання  |               5               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|з них:                          |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|електронно-обчислювальні машини,|               2               |
|інші машини для автоматичного   |                               |
|оброблення інформації, пов'язані|                               |
|з ними засоби зчитування або    |                               |
|друку інформації, пов'язані з   |                               |
|ними комп'ютерні програми (крім |                               |
|програм, витрати на придбання   |                               |
|яких визнаються роялті, та/або  |                               |
|програм, які визнаються         |                               |
|нематеріальним активом), інші   |                               |
|інформаційні системи,           |                               |
|комутатори, маршрутизатори,     |                               |
|модулі, модеми, джерела         |                               |
|безперебійного живлення та      |                               |
|засоби їх підключення до        |                               |
|телекомунікаційних мереж,       |                               |
|телефони (в тому числі          |                               |



|стільникові), мікрофони і рації,|                               |
|вартість яких перевищує 2500    |                               |
|гривень                         |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 5 - транспортні засоби    |               5               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 6 - інструменти, прилади, |               4               |
|інвентар (меблі)                |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 7 - тварини               |               6               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 8 - багаторічні насадження|              10               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 9 -  інші основні засоби  |              12               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 10 - бібліотечні фонди    |               3               |
|--------------------------------+-------------------------------|
||група 12 - тимчасові            |               5               |
|(нетитульні) споруди            |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 13 - природні ресурси     |               -               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 14  - інвентарна тара     |               6               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 15 - предмети прокату     |               5               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 16 - довгострокові        |               7               |
|біологічні активи               |                               
------------------------------------------------------------------
|група 17 - капітальне  
 будівництво                     |               -               |
------------------------------------------------------------------
| група 18 - придбання основних
 засобів                         |               -               !
------------------------------------------------------------------
! група 19 - виготовлення        !               -               !
  основних засобів
------------------------------------------------------------------
Об'єкти, які знаходяться в процесі незавершеного будівництва чи не
введені в експлуатацію придбані основні засоби, капіталізуються як
окремий елемент основних засобів. По завершенні будівництва чи
введенні в експлуатацію придбаного основного засобу вартість об'єкту
переноситься до відповідної категорії основних засобів. Знос на
об'єкти незавершеного будівництва не нараховується.
Метод нарахування зносу, очікуваний строк корисного використання та
ліквідаційна вартість переглядаються принаймі раз на рік і
коригуються, якщо це необхідно.
Знос поліпшень  орендованої нерухомості нараховується протягом усього
очікуваного строку їх корисного використання на тій самій основі, що
і знос власних активів.
Витрати на ремонт та утримування основних засобів відображаються по
мірі їх понесення.
Певна частина витрат на ремонт капіталізується, а витрати на поточний
ремонт відносяться до витрат періоду їх понесення.



Ремонт та технічне обслуговування основного засобу не звільняє від
необхідності нараховувати амортизацію. Проте амортизаційні
відрахування можуть дорівнювати нулю, якщо немає виробництва.
Визнання об'єкту основних засобів припиняється після його вибуття або
якщо не очікується одержання майбутніх економічних вигод від його
подальшого використання або вибуття.
Будь-які прибутки або збитки, які виникають у зв'язку із припиненням
визнання активу (розраховані як різниця між чистими надходженнями від
вибуття активу та його балансовою вартістю), включаються до звіту про
прибутки та збитки за рік, в якому відбулось припинення визнання
об'єкту. 
Дооцінка основного засобу прямо переноситься до нерозподіленого
прибутку , коли припиняється визнання активу.
Інвентаризація основних засобів проводиться раз на рік обов'язково
перед складанням річної фінансової звітності. Термін проведення
інвентаризації встановлюється Компанією протягом  IV кварталу
поточного року. 
4.  Нематеріальні активи.
Компанія обліковує  Нематеріальні активи  у відповідності до МСБО 38
"Нематеріальні активи". 
Компанія визнає нематеріальним активом  - немонетарний актив, який не
має фізичної субстанції та може бути ідентифікований. 
Компанія визнає нематеріальний актив, якщо є ймовірність того, що
майбутні економічні вигоди, які відносяться до активу, надходитимуть
до суб'єкта господарювання та собівартість активу можна достовірно
оцінити. 
 Нематеріальні активи  визнаються та ідентифікуються у відповідності
до МСБО 38 "Нематеріальні активи".
 Нематеріальні активи  придбані або створені Компанією зараховуються
на баланс за собівартістю у відповідності до МСБО 38 "Нематеріальні
активи".  
Після первісного визнання, Компанія оцінює нематеріальний актив за
моделлю "собівартості", це модель, коли нематеріальні активи
відображаються за собівартістю за вирахуванням накопиченої
амортизації або будь-яких накопичених збитків від зменшення
корисності.
Суми  нематеріального активу з визначеним строком корисної
експлуатації, що амортизується, Компанія розподіляє на систематичній
основі протягом строку його корисної експлуатації. Строки корисного
використання та методи амортизації нематеріальних активів
переглядаються принаймі раз на рік і коригуються, якщо це необхідно.
 Компанія застосовує прямолінійний метод амортизації нематеріальних
активів.
Ліквідаційну вартість нематеріального активу з визначеним строком
корисної експлуатації Компанія приймає за нуль.
Компанія встановлює такі групи нематеріальних активів та строки
корисної експлуатації:
------------------------------------------------------------------
|              Групи             |Строк корисної експлуатації    |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 1 - права користування    |відповідно                     |
|природними ресурсами (право     |до правовстановлюючого         |
|користування надрами, іншими    |документа                      |
|ресурсами природного середовища,|                               |



|геологічною та іншою            |                               |
|інформацією про природне        |                               |
|середовище);                    |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 2 - права користування    |відповідно                     |
|майном (право користування      |до правовстановлюючого         |
|земельною ділянкою, крім права  |документа                      |
|постійного користування         |                               |
|земельною ділянкою, відповідно  |                               |
|до закону, право користування   |                               |
|будівлею, право на оренду       |                               |
|приміщень тощо);                |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 3  - права на комерційні  |відповідно                     |
|позначення (права на торговельні|до правовстановлюючого         |
|марки (знаки для товарів і      |документа                      |
|послуг), комерційні (фірмові)   |                               |
|найменування тощо), крім тих,   |                               |
|витрати на придбання яких       |                               |
|визнаються роялті;              |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 4 - права на об'єкти      |відповідно                     |
|промислової власності (право на |до правовстановлюючого         |
|винаходи, корисні моделі,       |документа, але не менш як      |
|промислові зразки, сорти        |5 років                        |
|рослин, породи тварин,          |                               |
|компонування (топографії)       |                               |
|інтегральних мікросхем,         |                               |
|комерційні таємниці, в тому     |                               |
|числі ноу-хау, захист від       |                               |
|недобросовісної конкуренції     |                               |
|тощо) крім тих, витрати на      |                               |
|придбання яких визнаються       |                               |
|роялті;                         |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 5 - авторське право та    |відповідно                     |
|суміжні з ним права (право на   |до правовстановлюючого         |
|літературні, художні, музичні   |документа, але не менш як      |
|твори, комп'ютерні програми,    |2 роки                         |
|програми для електронно-        |                               |
|обчислювальних машин, компіляції|                               |
|даних (бази даних), фонограми,  |                               |
|відеограми, передачі (програми) |                               |
|організацій мовлення тощо) крім |                               |
|тих, витрати на придбання яких  |                               |
|визнаються роялті;              |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 6 - інші нематеріальні    |відповідно                     |
|активи (право на ведення        |до правовстановлюючого         |
|діяльності, використання        |документа                      |
|економічних та інших привілеїв  |                             
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 7 - придбання             |                               |
|нематеріальних активів          |        -                      |



|                                |                               |
 -----------------------------------------------------------------

Прибуток або збиток від припинення визнання нематеріального активу
оцінюються як різниця між чистою виручкою від вибуття активу та
балансовою вартістю активу і визнаються у звіті про сукупний дохід як
інші доходи або витрати.
Інвентаризація нематеріальних активів  проводиться раз на рік
обов'язково перед складанням річної фінансової звітності. Термін
проведення інвентаризації встановлюється Компанією протягом  IV
кварталу поточного року. 
5.   Інвестиційна нерухомість.
Компанія визнає інвестиційною нерухомістю таку нерухомість, що
утримується з метою отримання орендних платежів або збільшення
вартості капіталу чи для досягнення обох цілей у відповідності до
МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість". Інвестиційна нерухомість
утримується з метою отримання орендної плати або збільшення капіталу
і генерує грошові потоки в значній мірі незалежно від інших активів.
Компанія визнає інвестиційну нерухомість як актив, коли:
- є ймовірність того, що Компанія отримає майбутні економічні
вигоди, які пов'язані з цією інвестиційною нерухомістю;
- собівартість інвестиційної нерухомості можна достовірно оцінити.
Компанія визнає таку, належну їй інвестиційну нерухомість:
- будівля, яка є власністю Компанії та надана в оренду згідно з
однією чи кількома угодами про операційну оренду.
Компанія обирає своєю обліковою політикою, щодо інвестиційної
нерухомості, модель  "собівартості" і обліковує інвестиційну
нерухомість  за собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та
будь-які накопичені збитки від зменшення корисності у відповідності
до аналогічних  об'єктів основних засобів.
Ліквідаційна вартість інвестиційної нерухомості дорівнює нулю.
Визнання  інвестиційної нерухомості припиняється при вибутті або коли
інвестиційна нерухомість вилучається з використанням на постійній
основі і не очікується жодних економічних вигід від її вибуття.
Прибутки або збитки, що виникають через вибуття або ліквідацію
інвестиційної нерухомості, визначаються як різниця між чистим
надходженням від вибуття і балансовою вартістю активу і визнаються в
прибутку або збитках у періоді вибуття чи ліквідації.
6. Інвестиції .
Компанія обліковує інвестиції у відповідності до МСБО 28 "Інвестиції
в асоційовані підприємства" . 
Компанія обліковує інвестиції за методом участі в капіталі, котрий
передбачає первісне визнання інвестиції за собівартістю з подальшим
коригуванням відповідно до зміни частки інвестора в чистих активах
об'єкта інвестування після придбання. 
Компанія припиняє застосовувати метод участі в капіталі, починаючи з
дати, коли вона перестає суттєво впливати на асоційоване
підприємство.
Суттєвим впливом Компанія вважає володіння 20% або більше відсотками
прав голосу в об'єкті інвестування. 
7.   Запаси.
 Компанія обліковує  запаси у відповідності до МСБО 2 "Запаси".
Компанія визнає запасами  активи, які:
- утримуються для продажу у звичайному ході бізнесу;



- перебувають у процесі виробництва для такого продажу;
- існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання
у виробничому процесі або при  наданні послуг.
Компанія оцінює запаси за меншою з таких величин:
собівартість та чиста вартість реалізації, визначених згідно МСБО 2
"Запаси".
При оцінці запасів за собівартістю Компанія включає всі витрати на
придбання, витрати на переробку, та інші витрати, понесені під час
доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення у
теперішній стан.
При оцінці запасів за чистою вартістю реалізації Компанія оцінює ціну
продажу у звичайному ході бізнесу і вираховує з неї попередньо
оцінені витрати на завершення та попередньо оцінені витрати,
необхідні для здійснення продажу. 
 Компанія класифікує запаси:
- виробничі запаси;
- виробничі допоміжні матеріали;
- матеріали;
- незавершене виробництво;
- готова продукція;
- товари.
Витрати на придбання запасів складаються з ціни придбання, ввізного
мита та інших податків, а також витрат на транспортування,
навантаження і розвантаження  та інших витрат безпосередньо
пов'язаних з придбанням запасів. Торговельні знижки, інші знижки та
інші подібні їм статті вираховуються при визначенні витрат на
придбання.
Інші витрати Компанія включає в собівартість запасів тією мірою, якою
вони були понесені при доставці запасів до їх теперішнього
місцезнаходження та приведення в теперішній стан.
При виконанні послуг запаси оцінюються Компанією за витратами на їх
виробництво. Витрати складаються з витрат на оплату праці та інших
витрат на персонал, безпосередньо зайнятий виконанням послуг,
включаючи керівний персонал і з відповідних накладних витрат.
Компанія визначає собівартість запасів  за методом ФІФО. Формула ФІФО
припускає, що одиниці запасів, які були придбані, продаються першими,
а отже одиниці, які залишаються в запасах на кінець періоду, є тими,
що були придбаними  останніми. 
Коли запаси реалізовані, їхня балансова вартість визнається витратами
періоду, в якому визнається відповідний дохід.
Сума списання вартості запасів до їх чистої вартості реалізації та
втрати запасів визнаються Компанією витратами періоду, в якому
відбулося списання або втрата.
У разі коли запаси розподіляються на інший актив (як компонент
основного засобу), вони визнаються витратами протягом строку корисної
експлуатації цього активу.
8. Грошові кошти та їх еквіваленти.
Грошові кошти Компанії та їх еквіваленти включають кошти в банках і
касі.
Для цілей звіту про рух грошових коштів Компанії  грошові кошти та їх
еквіваленти складаються з коштів в банках і касі в функціональній
валюті представлення фінансової звітності.
 9. Операції в іноземній валюті.
При переведенні результатів та фінансового стану Компанії у валюту



подання фінансової звітності Компанія керується МСБО 21 "Вплив змін
валютних курсів". 
Операції, деноміновані у валютах, відмінних від відповідної
функціональної валюти,  відображаються Компанією у функціональній
валюті за обмінним курсом, що діє на дату проведення операції.
 Монетарні активи та зобов'язання, деноміновані в іноземних валютах,
перераховуються у функціональну валюту за обмінним курсом на звітну
дату.
Немонетарні статті, які оцінюються за історичною вартістю в іноземній
валюті, перераховуються за обмінним курсом, що діяв на дату
проведення операції.
Результат такого перерахунку визнається в прибутках та збитках.
10. Зменшення корисності активів.
Компанія застосовує МСБО 36 "Зменшення корисності активів" для
забезпечення обліку  своїх активів за сумою, яка не є більшою ніж
сума їх очікуваного відшкодування . 
Корисність активу зменшується, коли балансова вартість активу
перевищує суму його очікуваного відшкодування.  Сума, на яку
балансова вартість активу або одиниці, що генерує грошові кошти ,
перевищує суму  його (її) очікуваного відшкодування  визнається
збитком від зменшення корисності.
11. Фінансові інструменти.
 Компанія визнає, оцінює  та подає  інформацію щодо фінансових
інструментів у відповідності до МСБО 39  "Фінансові інструменти :
визнання та оцінка" та МСБО 32  "Фінансові інструменти: подання",
МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації", МСФЗ 9
"Фінансові інструменти" .
Компанія вважає фінансовим інструментом будь-який контракт, який
приводить до виникнення фінансового активу у одного суб`єкта
господарювання та фінансового зобов`язання або інструмента капіталу,
у іншого суб`єкта господарювання.
Компанія визнає фінансові активи та фінансові зобов`язання за
собівартістю у відповідності до МСБО 39 "Фінансові інструменти :
визнання та оцінка".
Компанія визнає фінансовим активом  будь-який актив, що є:
- грошовими коштами;
- інструментом власного капіталу іншого суб`єкта господарювання;
- контрактним правом отримувати грошові кошти або інший фінансовий
актив та обмінювати фінансові інструменти;
- контрактом, розрахунки за яким  здійснюватимуться власними
інструментами капіталу.
Компанія створює резерв  на погашення сумнівного фінансового активу у
відповідності до МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка"
у разі якщо корисність фінансового активу зменшується.
Об`єктивне свідчення того, що корисність фінансового активу або групи
активів зменшується, містить у собі такі спостережні дані:
- значні фінансові труднощі емітента або боржника;
- порушення контракту, так як невиконання зобов'язань чи
прострочування платежів;
- надання позикодавцем концесії позичальникові, яку позикодавець не
розглядав би за інших умов;
- оголошення банкрутства або інша фінансова реорганізація;
- зникнення активного ринку для цього фінансового активу;
- спостережні дані, що свідчать про зменшення, яке можна оцінити,



попередньо оцінених майбутніх грошових потоків від групи фінансових
активів з часу первісного визнання цих активів.
Балансова вартість активу зменшується шляхом застосування рахунку
резерву, а сума збитку  визнається у прибутках і збитках для всіх
знецінених фінансових активів.
Компанія визнає фінансовим зобов`язанням будь-яке зобов`язання , що
є:
- контрактним зобов`язанням надавати грошові кошти або інші
фінансові активи іншому суб`єкту господарювання або обмінювати
фінансові активи та фінансові зобов`язання;
- контрактом, розрахунки за яким здійснюватимуться власними
інструментами капіталу.
Фінансові зобов'язання визнаються  первісно за справедливою вартістю
за вирахуванням суми прямих витрат за операціями.
Доходи і витрати,  при припиненні визнання фінансового зобов'язання,
визнаються у складі чистого прибутку або збитку при припиненні їх
визнання. 
Фінансові активи та фінансові зобов'язання підлягають взаємозаліку, а
чиста сума  представленню  у звіті про фінансовий стан тоді, коли є
здійснене в цей момент юридичне право на взаємозалік визнаних сум.
Припинення визнання фінансового активу чи фінансового зобов'язання
відбувається у відповідності до критеріїв МСБО 39 "Фінансові
інструменти: визнання та оцінка".
12.    Класифікація поточна та непоточна.
Операційний цикл Компанії дорівнює дванадцяти місяцям і визнається як
час між придбанням активів для переробки та реалізацією їх у грошові
кошти або еквіваленти грошових коштів.
Актив  класифікується як поточний, якщо:
- Компанія сподівається реалізувати цей актив або має намір продати
чи спожити його у своєму нормальному операційному циклі;
- Компанія утримує актив в основному з метою продажу;
- Компанія сподівається реалізувати актив протягом дванадцяти
місяців після звітного періоду;
- актив є грошовими коштами чи  еквівалентами грошових коштів, якщо
немає обмеження щодо їх використання.
 Інші активи  класифікуються як непоточні.
Зобов'язання  класифікується як поточне, якщо:
- Компанія сподівається погасити це зобов'язання в ході свого
нормального операційного циклу;
- Компанія утримує це зобов'язання в основному з метою продажу;
- зобов'язання підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після
звітного періоду;
- Компанія не має права відстрочити погашення зобов'язання протягом
як мінімум дванадцяти місяців після звітного періоду.
Інші зобов'язання класифікуються як непоточні. 
Фінансові інструменти класифікуються виходячи з очікуваного строку їх
корисного використання.
13.      Витрати на позики.
 У відповідності до МСБО 23 "Витрати на позики" Компанія визнає
витрати на позики, що безпосередньо відносяться до придбання,
будівництва або виробництва кваліфікованого активу і є собівартістю
такого активу та інші витрати на позики, які визнаються як витрати.
Витратами на позики Компанія вважає  витрати на сплату відсотків та
інші витрати, понесені  у зв`язку із запозиченням коштів. 



 14. Пенсійні зобов`язання та інші виплати персоналу.
У відповідності до МСБО 19 "Виплати працівникам" Компанія визнає :
- зобов`язання, якщо працівник надав послугу в обмін на виплати,
які будуть сплачені в майбутньому;
- витрати,  якщо Компанія споживає економічну вигоду, що виникає
внаслідок послуги, наданої працівником в обмін на виплати працівникам
.
Компанія проводить такі виплати працівникам:
- короткострокові виплати працівникам, такі як заробітна плата,
внески на соціальне забезпечення, оплачені щорічні відпустки та
тимчасова непрацездатність, премії та матеріальні допомоги;
- виплати при звільнені.
Компанія здійснює певні відрахування до Державного Пенсійного фонду
за ставками, що діють протягом року, виходячи з нарахованої
заробітної плати. Ці відрахування відображаються як витрати у тому
звітному періоді, до якого відноситься відповідна заробітна плата.
15. Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи .
Забезпечення визнаються, коли в результаті певної події в минулому
Компанія має юридичні або добровільно взяті на себе зобов`язання, для
врегулювання яких з великим ступенем ймовірності буде потрібний
відтік ресурсів, які втілюють у собі майбутні економічні вигоди, а
також суму зобов'язання можна достовірно визначити. 
Компанія визнає забезпечення у відповідності до МСБО 37
"Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи".
Витрати, що стосуються забезпечення, відображаються у прибутках і
збитках  за вирахуванням відшкодування. 
Компанія використовує забезпечення лише для тих видатків, для яких це
забезпечення створено.
Умовні активи та зобов'язання визнаються Компанією у відповідності до
МСБО 37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи".
Умовними активами Компанія визнає можливі активи, які виникають
внаслідок минулих подій і існування яких підтвердиться лише після
того, як відбудеться або не відбудеться одна чи кілька невизначених
майбутніх подій, котрі не повністю контролюються Компанією.
Умовними зобов'язаннями  Компанія визнає можливі зобов'язання , які
виникають внаслідок минулих подій і існування яких підтвердиться лише
після того, як відбудеться або не відбудеться одна чи кілька
невизначених майбутніх подій, котрі не повністю контролюються
Компанією або це можуть бути існуючі зобов'язання, які виникли в
результаті минулих подій, але вибуття ресурсів щодо їх погашення є
малоймовірним та сума їх не може бути достовірно оцінена.
16. Оренда.
Компанія застосовує МСБО 17 "Оренда"  проводячи операції, що
передбачають угоди, згідно з якими орендодавець передає орендареві в
обмін на платіж або ряд платежів право користування активом протягом
погодженого періоду часу. Компанія класифікує операції з оренди як
операційну оренду та фінансову оренду.
Оренда класифікується як фінансова в тому випадку, коли за умовами
оренди, всі значні ризики і вигоди власності передаються орендареві.
Усі інші види оренди класифікуються як операційна оренда.
Платежі за операційну оренду відображаються у складі прибутків і
збитків протягом усього строку відповідної оренди.
Облік, визнання та розкриття інформації про операції з оренди
проводиться  Компанією у відповідності з МСБО 17 "Оренда".



17. Дохід.
Компанія застосовує МСБО 18 "Дохід"  до обліку доходу, який виникає в
результаті таких операцій і подій :
- продаж товарів;
- надання послуг;
- використання активів Компанії іншими сторонами, результатом чого
є відсотки, роялті та дивіденди.
Компанія вважає доходом валове надходження економічних вигід протягом
періоду, що виникає в ході звичайної діяльності суб`єкта
господарювання, коли власний капітал зростає в результаті цього
надходження, а не в результаті внесків учасників власного капіталу.
Компанія оцінює дохід за справедливою вартістю компенсації, яка була
отримана  або підлягає отриманню.
Дохід від продажу товарів визнається в разі задоволення всіх
наведених далі умов:
- Компанія передала покупцеві суттєві ризики і винагороди,
пов'язані з власністю на товар;
- за компанією не залишається ані подальша участь управлінського
персоналу у формі, яка, як правило, пов'язана з володінням, ані
ефективний контроль за проданими товарами:
- суму доходу можна достовірно оцінити;
- ймовірно, що до компанії надійдуть економічні вигоди, пов'язані з
операцією;
- витрати, які були або будуть, понесені у зв'язку з операцією,
можна достовірно оцінити.
Дохід від надання послуг визнається в разі задоволення всіх наведених
далі умов:
- можна достовірно оцінити суму доходу;
- є ймовірність надходження до компанії економічних вигід,
пов'язаних з операцією;
- можна достовірно оцінити ступінь завершеності операції на кінець
звітного періоду;
- можна достовірно оцінити витрати, понесені у зв'язку з операцією,
та витрати, необхідні для її завершення.
Ступінь завершеності операції визначається методом огляду виконаної
роботи. 
Компанія класифікує доходи як :
- дохід від звичайної діяльності;
- прибуток від інших операцій.
Дохід від звичайної діяльності є доходом, який виникає в ході
звичайної діяльності Компанії.
Основним видом доходу Компанії є оптова торгівля цукром, шоколадом і
кондитерськими виробами.
18. Податки на прибуток.
Компанія у відповідності до МСБО 12 "Податки на прибуток" визначає
обліковий підхід до податків на прибуток . Компанія обліковує поточні
та майбутні податкові наслідки:
- майбутнього відшкодування ( компенсації)  балансової вартості
активів (зобов`язань) , які визнані  в звіті про фінансовий стан
Компанії;
- операцій та інших подій поточного періоду, які визнані у
фінансовій звітності Компанії .
Даний стандарт Компанія застосовує до складу податків на прибуток
включаючи всі податки, що базуються на оподатковуваному прибутку.



Якщо є ймовірність того, що відшкодування або компенсація балансової
вартості активу чи зобов`язання збільшить (зменшить) суму майбутніх
податкових платежів порівняно з тим, якими вони були у разі
відсутності податкових наслідків відшкодування або компенсації,
Компанія , визнає відстрочене податкове зобов`язання  (відстрочений
податковий актив).
Компанія оцінює поточні податкові активи та зобов'язання за поточний
та попередній періоди за сумою, очікуваною до відшкодування від
податкових органів або до сплати податковим органам. Податкові ставки
та податкове законодавство для розрахунку цієї суми - це ставки і
законодавство, прийняті на звітну дату.
Компанія визначає відстрочені податкові активи і зобов`язання  на
звітну дату між податковою базою активів і зобов`язань та їх
балансовою вартістю для цілей фінансової звітності.
Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом
зобов'язань шляхом визначення тимчасових різниць на звітну дату між
податковою базою активів і зобов'язань та їх балансовою вартістю для
цілей фінансової звітності.
Відстрочені податкові активи з податку на прибуток визнаються за
всіма тимчасовими різницями, що підлягають вирахуванню та
перенесеними податковими збитками, у тій мірі, в якій існує значна
ймовірність того, що Компанія матиме оподатковуваний прибуток, проти
якого можуть бути зараховані тимчасові різниці, що підлягають
вирахуванню.
Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання
заліковуються один проти одного, якщо є юридично закріплене право
заліку поточних податкових активів і зобов'язань.
Відстрочений податок, що відноситься до статей, визнаних не у складі
прибутку або збитку, також не визнається у складі прибутку або
збитку. Статті відстрочених податків визнаються відповідно до
операцій, на яких вони ґрунтуються, або у складі іншого сукупного
доходу, або безпосередньо в капіталі.
19. Події після звітної дати.
У відповідності до МСБО10 "Події після звітного періоду" Компанія
визначає  сприятливі та несприятливі події, які відбуваються з кінця
звітного періоду до дати затвердження  фінансової звітності до
випуску. Компанія визначає два типа подій:
- події, які свідчать про умови, що існували на кінець звітного
періоду( події , які вимагають коригування після звітного періоду);
- події, які свідчать про умови,  що виникли після звітного періоду
( події, які не вимагають коригування після звітного періоду).
Згідно вимог МСБО 10 "Події після звітного періоду" Компанія  коригує
фінансову звітність стосовно подій після звітного періоду та
розкриває інформацію про такі коригування.
Події, що відбулися після звітної дати, які не є коригуючими подіями,
відображаються в примітках до фінансової звітності, якщо вони є
суттєвими. 
Компанія стверджує, що не буде складати фінансової звітності на
основі припущення безперервності, якщо події після звітного періоду
свідчать про неприйнятність припущення безперервності.
20. Зв'язані  сторони.
Компанія у відповідності до МСБО 24  "Розкриття інформації про
зв'язані сторони" розкриває у фінансовій звітності інформацію,
необхідну для привернення уваги до можливого впливу на фінансовий



стан і на прибуток чи збиток, спричиненого існуванням зв'язаних
сторін, а також операціями та залишками заборгованості.
Зв'язаними особами Компанія вважає фізичних або юридичних осіб за
такими ознаками:
- фізична особа або близький родич такої фізичної особи, що
контролює Компанію - має суттєвий вплив або є членом провідного
управлінського персоналу;
- юридична особа, що контролює Компанію - має суттєвий вплив або є
членом провідного управлінського персоналу;
- юридична особа, що перебуває під спільним контролем разом з
Компанією;
- інше, передбачене МСБО 24.
 21. Узагальнюючий підрозділ.
Компанія застосовує вимоги всіх  МСБО та МСФЗ як до перелічених вище
методологічних підрозділів облікової політики, так і до обліку  всіх
інших операцій, які виникають в ході господарської діяльності і
вимагають розкриття та подання.

Текст аудиторського висновку

                АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК  (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВ)
 Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма
"Аналітик-Аудит" щодо фінансової звітності 
Публічного    акціонерного товариства "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ" за станом
на 31 грудня 2012 року
Адресат - власники цінних паперів, керівництво емітента.
      Вступний параграф.
Основні відомості про емітента:
      - Повне найменування - Публічне   акціонерне товариство
"УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ";
      - Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій
України - 01553054;
      - Місцезнаходження - 25014, м. Кіровоград, Кіровський район,
вулиця Родникова , будинок 88;
      - Дата державної реєстрації та номер запису в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців  -
18.11.1992 р. № 14441200000000464.
Опис аудиторської перевірки
 Аудит було здійснено  відповідно до вимог Міжнародних стандартів
контролю, якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та
супутніх послуг, прийнятих як Національні стандарти аудиту (Рішення
Аудиторської палати України від 18.04.2003 р. № 122/2). При складанні
аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) аудитори
керувались  "Вимогами  до аудиторського висновку при розкритті
інформації емітентами цінних паперів ( крім емітентів облігацій
місцевої позики)",  затвердженого Рішенням ДКЦПФР від 29.09.2011 р. №
1360.
  Ми провели аудит  повного комплекту фінансової звітності Публічного
акціонерного товариства "Укропткульттовари", що додається, за станом
на 31 грудня 2012 року, що включає:



- Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2012 року;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупні прибутки та
збитки) за 2012 рік;
- Звіт про власний капітал (Звіт про зміни у власному капіталі) за
2012 рік;
- Звіт  про рух грошових коштів  за 2012 рік;
- Примітки, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та
інші пояснювальні примітки  за 2012 рік;
- Звіт про фінансовий стан на початок найбільш раннього
порівняльного періоду.
Опис відповідальності управлінського персоналу
  Відповідальність управлінського персоналу за підготовку 
та достовірне представлення фінансових звітів
  Управлінський персонал  Публічного  акціонерного товариства
"Укропткульттовари" несе відповідальність  за складання та достовірне
подання цієї  фінансової звітності на 31 грудня 2012 року відповідно
до  Міжнародних стандартів  фінансової звітності  та за такий
внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним
для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності , що не
містить  суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.  
 Опис відповідальності аудитора
  Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової
звітності.
  Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо фінансової
звітності  Публічного  акціонерного товариства "Укропткульттовари"
на 31 грудня 2012 року на основі результатів проведеного нами аудиту.
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю,
якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх
послуг, прийнятих як Національні стандарти аудиту (Рішення
Аудиторської палати України від 18.04.2003 р. № 122/2).  Ці стандарти
вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також
планування виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що
фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
  Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання
аудиторських доказів щодо сум  і розкриттів  у фінансовій звітності.
Вибір процедур залежить від судження аудиторів, включаючи оцінку
ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства
або помилки.
  Виконуючи оцінку цих ризиків, ми  розглянули заходи внутрішнього
контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб`єктом
господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських
процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки
щодо ефективності внутрішнього контролю суб`єкта господарювання.
Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових
політик, загального подання фінансової звітності.
  Ми вважаємо, що отримали достатні та належні аудиторські докази для
висловлення нашої думки.  Думка аудиторів щодо повного комплекту
фінансової звітності Публічного  акціонерного товариства
"Укропткульттовари" на 31 грудня 2012 року складена у відповідності
до вимог Міжнародного стандарту аудиту 700 " Формулювання думки та
надання звіту щодо фінансової звітності", 705 "Модифікації думки у
звіті незалежного аудитора", 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи
з інших питань у звіті незалежного аудитора" .   
  Підстава для висловлення умовно-позитивної  думки: Публічне



акціонерне товариство "Укропткульттовари" обрало датою переходу на
Міжнародні стандарти фінансової звітності 1 січня 2012 року.
Враховуючи те, що 2012 рік є перехідним періодом, існують певні
обмеження щодо повного застосування Міжнародних стандартів фінансової
звітності, так вимоги МСФЗ 1"Перше застосування Міжнародних
стандартів фінансової звітності" та МСБО 1"Подання фінансової
звітності"  виконані достатньо, але не в повному обсязі.
Думка аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності
  На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у
параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки",
фінансова звітність  відображає   достовірно , в усіх суттєвих
аспектах  фінансовий стан Публічного  акціонерного товариства
"Укропткульттовари" за станом на 31 грудня 2012 року та її фінансові
результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену
дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності .
Інша допоміжна інформація
Думка аудитора щодо  іншої допоміжної інформації
  1. Розрахунок вартості чистих активів Публічного  акціонерного
товариства
 " Укропткульттовари " за станом на 31 грудня 2012 року проведено у
відповідності до положень п.3 ст.155 "Статутний капітал акціонерного
товариства" Цивільного кодексу України, а також з урахуванням
"Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів
акціонерного товариства", схвалених Рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.
№ 485 і розраховується шляхом вирахування із суми активів, прийнятих
до розрахунку, суми його зобов`язань, прийнятих до розрахунку.
  Сума активів товариства на 31 грудня 2012 року становить 12848,0
тис. грн., сума зобов`язань  товариства становить - 8265 ,0  тис.
грн.  Вартість чистих активів товариства  за станом на 31 грудня 2012
року  визначено   в  сумі  4583,0  тис. грн.
  Для порівняння скоригований статутний капітал товариства на 31
грудня 2012 року становить 2212,0  тис. грн.
  За даними розрахунку  ми висловлюємо думку, що розрахункова
вартість чистих активів Публічного  акціонерного товариства
"Укропткульттовари" за станом на 31 грудня 2012 року  відповідає
вимогам  чинного законодавства, а саме частині третій статті 155
Цивільного кодексу України № 435-IV від 16.01.2003р. (зі змінами та
доповненнями).
  2.  Думка аудиторів стосовно  наявності суттєвих невідповідностей
між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією,
що розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР
разом з фінансовою звітністю  сформована у відповідності до
Міжнародного  Стандарту Аудиту 720  " Відповідальність аудитора щодо
іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором
фінансову звітність": 
  За даними перевірки можна висловити думку,  що  суттєвих
невідповідностей між фінансовою звітністю Публічного  акціонерного
товариства "Укропткульттовари", що підлягала  аудиту,  та іншою
інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається
до  Національної  Комісії  з  цінних паперів та фондового ринку
разом з фінансовою звітністю, не виявлено. 
  3. Думка аудиторів щодо  виконання значних правочинів (10 і більше
відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної
фінансової звітності) відповідно до статті 70            " Значний



правочин" розділу XIII. "Значні правочини та правочини, щодо вчинення
яких є заінтересованість" Закону України "Про акціонерні товариства"
№ 514 - VI від 17 вересня 2008 року: 
  На нашу думку значні правочини, укладаються ПАТ "Укропткульттовари"
у відповідності до статті 70  " Значний правочин" розділу XIII.
"Значні правочини та правочини, щодо вчинення яких є
заінтересованість" Закону України "Про акціонерні товариства" № 514 -
VI від 17 вересня 2008 року. 
  4. Думка аудиторів щодо стану корпоративного управління,  у тому
числі   стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про
акціонерні товариства" № 514 - VI від 17 вересня 2008 року: 
  На нашу думку стан корпоративного управління відповідає вимогам
Закону України "Про акціонерні товариства" № 514 - VI від 17 вересня
2008 року.   Корпоративне управління Товариством здійснюється
Загальними зборами.  
  Загальні збори  обирають Наглядову раду , яка здійснює захист прав
акціонерів ПАТ "Укропткульттовари", і в межах компетенції, визначеної
Статутом, Положенням про Наглядову раду та Законом України "Про
акціонерні товариства", контролює та регулює діяльність Генерального
директора. 
  Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю ПАТ
"Укропткульттовари", вирішує всі питання, пов`язані з керівництвом
фінансово-господарською діяльністю ПАТ, крім питань, що належать до
виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.
Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді,
організовує виконання їх рішень.
 Для  проведення перевірки  фінансово-господарської діяльності
Загальні збори Товариства обирають Ревізійну комісію.  Ревізійна
комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних
зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. 
 Наглядова рада  ПАТ "Укропткульттовари" не створювала комітету з
питань аудиту та не запроваджувала посади внутрішнього аудитора
(служби внутрішнього аудиту) .
 5. Думка аудиторів стосовно ідентифікації та оцінки аудиторами
ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства сформована у
відповідності до Міжнародного  Стандарту Аудиту 240 "
Відповідальність аудитора, що стосується  шахрайства, при аудиті
фінансової 
звітності" : 
 На нашу думку  отримано достатнi та прийнятнi докази, що стосуються
оцiнених ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства та
помилок. Iнформацiя, отримана внаслiдок застосування аналiтичних
процедур, зiбраних доказiв, дає достатню впевненiсть у тому, що
фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення
внаслiдок шахрайства чи помилок.

Основні відомості про аудиторську фірму
Незалежними аудиторами  Гриценко Оленою Іванівною (сертифікат
аудитора серії А №004236  виданий за рішенням Аудиторської палати
України №  91 від 15 червня 2000 року, термін дії сертифіката
продовжено до 15 червня 2014 року ) , Митецькою Оленою Василівною
(сертифікат серії А № 004241 виданий за рішенням Аудиторської палати
України № 91 від 15 червня 2000 року, термін дії сертифіката
продовжено  до 15 червня 2014 року)  Товариства з обмеженою



відповідальністю аудиторської фірми "Аналітик-Аудит" (Код ЄДРПОУ -
31008476, дата державної реєстрації  - 05 липня 2000 року,
№14441200000006307), яка здійснює свою діяльність на підставі
свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності
за №2407, затвердженого рішенням Аудиторської Палати № 100 від
30.03.2001 року і розташована за адресою: м. Кіровоград, вул.
Ушакова, 1 А, кімн. 511, тел. 27-42-85, згідно договору № 2 від  05
лютого  2013 року проведено аудит фінансової звітності  ПАТ
"Укропткульттовари".   за станом на 31 грудня 2012 року.  Перевірку
розпочато  -   11 лютого   2013 року, закінчено - 29 березня  2013
року.
              Директор  ТОВ АФ "Аналітик-Аудит"
Гриценко  О.І.
               Аудитор
Митецька О.В.
Дата аудиторського висновку :   29 березня  2013 року
Адреса аудиторської фірми: м. Кіровоград,  вул. Ушакова, 1А, к. 511

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 1630,0 тис.грн. які в 2012 році були
реалізовані. Направлялись кошти на придбання основних засобiв
(автотранспорт грузовий та інше) в сумi 599,0 тис. грн. у 2011 році,
265,0 тис. грн. у 2012 році.  Загальна сума введених в дiю основних
засобiв у 2012 роцi склала 265,0 тис. грн.(це придбання автотранспорт
грузовий та інше).

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 31.12.2012 року становить 2264,0 тис. грн. 
Залишкова вартiсть основних засобiв Товариства станом на 31.12.2012
року складає 882,0 тис.грн. 
Сума нарахованого зносу - 2264,0 тис.грн. 
Станом на кiнець 2012 року знос основних засобiв (машин та
обладнання) складає (%): 61,04 %. Залишкова вартiсть автотранспорту
становить - 607,0 тис. грн. 
Також на пiдприємствi використовується iнвестицiйна нерухомiсть на
31.12.2012 року становить:
- первiсна вартiсть - 599,0 тис. грн.
- сума зносу - 352,0 тис. грн.,
- залишкова вартiсть  - 247,0 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 сплачено 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 2010-2011-2012 роки заключено 2986 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

ТОВ "Ювітрейд" Про стягнення боргу господарський суд м.
Дніпропетровська 13.09.12 прийнято  рішення по справі
№16/5005/6376/2012, яким задоволено вимоги ПАТ "Укропткульттовари"
заборгованість в сумі 24 317,36 грн. 687,33 грн. - пені, 72,95 грн. -
інфляційних відрахувань, 135,54 - річних, 1609,50 сплаченого
державного мита - витрат по сплаті судового збору.

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. 



13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

Найменування основних
засобів

Власні основні засоби
(тис.грн.)

Орендовані основні засоби
(тис.грн.)

Основні засоби, всього
(тис.грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

     905.0001.Виробничого призначення      882.000        0.000        0.000      905.000      882.000

     123.000- будівлі та споруди      116.000        0.000        0.000      123.000      116.000

      70.000- машини та обладнання      101.000        0.000        0.000       70.000      101.000

     650.000- транспортні засоби      607.000        0.000        0.000      650.000      607.000

      62.000- інші       58.000        0.000        0.000       62.000       58.000

       0.0002.Невиробничого призначен        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000

       0.000- будівлі та споруди        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000

       0.000- машини та обладнання        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000

       0.000- транспортні засоби        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000

       0.000- інші        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000

     905.000Усього      882.000        0.000        0.000      905.000      882.000

Пояснення : До складу основних засобiв зараховувались активи з термiном їх корисного

використання бiльше 1 року. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на

31.12.2012 року становить 2264,0 тис. грн. 

Залишкова вартiсть основних засобiв Товариства станом на 31.12.2012 року

складає 882,0 тис.грн. 

Сума нарахованого зносу - 2264,0 тис.грн. 

Станом на кiнець 2012 року знос основних засобiв (машин та обладнання) складає

(%): 61,04 %. Залишкова вартiсть автотранспорту становить - 607,0 тис. грн. 

Також на пiдприємствi використовується iнвестицiйна нерухомiсть на 31.12.2012

року становить:

- первiсна вартiсть - 599,0 тис. грн.

- сума зносу - 352,0 тис. грн.,

- залишкова вартiсть  - 247,0 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



13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

За звітний період

Розрахункова вартість чистих активів

Скоригований статутний капітал

Статутний капітал

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій

ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського

обліку 2"Баланс",затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99  N 87.

Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні

активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання -

Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат  і платежів - Доходи майбутніх

періодів

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(4583.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного

капіталу(2212.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу

України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу,

розрахованому на кiнець року.

Найменування показника За попередній період

        4583

        2212

        2212

        3569

        2212

        2212



13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Відсоток за

корист. коштами

(% річних)

Непогашена

частина боргу

(тис.грн.)

Дата виник

нення

Дата

погашення

Кредити банку, у тому числі : X           1.00X X

Короткостроковий кредит банку (кредитна лiнiя)  20.000           1.0027.06.2012 26.06.2013

Зобов'язання за цінними паперами X           0.00X X

у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : X           0.00X X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним

випуском):
X           0.00X X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X           0.00X X

За векселями (всього) X           0.00X X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними

цінними паперами) (за кожним видом):
X           0.00X X

За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за

кожним видом):
X           0.00X X

Податкові зобов'язання X         304.00X X

Фінансова допомога на зворотній основі X           0.00X X

Інші зобов'язання X        7960.00X X

Усього зобов'язань X        8265.00X X

Опис: Непогашена частина боргу 

По податкових зобов'язаннях                      -  304,0 тис.

грн що складає:

* податок на додану вартiсть за грудень 2012р    -  257,0

тис грн.;

* податок на прибуток з фiзичних осiб 

за грудень 2011 року                             -   47,0 тис. грн.;

Iншi зобов'язання - 7960,0 тис. грн. складає:

* заробiтна плата працiвникiв за 

грудень 2012 року                                -  271,0 тис. грн.;

* нарахування в фонди страхування  за грудень    -

127,0 тис. грн.;

* кредиторська заборгованiсть за товари, роботи,

 послуги                                         - 7400,0 тис. грн.( що

складається з таких боржникiв

                                                    ДП "КК "Рошен"- 7392,0

тис.гр за кондитерськi

                                                    вироби,

ТОВ"Кондитер-транс"- 8,0 тис. грн., за

                                                    транспртнi послуги);

* iншi поточнi зобов'язання                      -  162,0 тис.

грн.



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

Дата виникнення події
Дата оприлюднення

Повідомлення у стрічці
новин

Вид інформації

22.02.2012 Відомості про проведення загальних зборів23.02.2012

29.03.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 30.03.2012

30.03.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 30.03.2012

12.04.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 13.04.2012

03.05.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 03.05.2012

18.10.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 19.10.2012

27.12.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 27.12.2012

28.12.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 28.12.2012



2010

Загальні збори акціонерів

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1  1  0

20112  1  0

20123  1  0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах ?

Реєстраційна комісія

Так

Акціонери

Реєстратор

Ні

X

Інше iнформацiя вiдсутня

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу ?

Державна комісія з цінних паперів та фондовго ринку

Так

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

Ні

X

X

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних
зборах (за наявності контролю)?

Підняттям карток

Так

Бюлетенями ( таємне голосування )

Ні

X

X

Підняттям рук X

Інше порядок голосування відкрите, шляхом підняття бюлетенів

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді ?

Реорганізація

Так

Внесення змін до статуту товариства

Ні

X

X

Прийнятя рішення про зміну типу товариства X

Інше iнформацiя вiдсутня

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про
припинення їх повноважень

X

Депозитарій

Обрання голови та членів ревізійної комісії(ревізора), прийняття
рішення про дострокове припинення їх повноважень

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні) ? _____



Органи управління

Які саме комітети створено в складі наглядової ради ( за наявності ) ?

Стратегичного планування

Так

Аудиторський

З питань призначень і винагород

Ні

X

X

X

Іншi iнформацiя вiдсутня

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради ?

Кількість членів наглядової ради

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

(осіб)

  5

Який склад наглядової ради ( за наявності )?

Винагорода є фіксованою сумою

Так

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

Ні

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

Інше iнформацiя вiдсутня

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років ? _____  4

  0

Кількість представників держави   0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше10% акцій   0

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій   1

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб   0

Інвестиційний X

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу в акціонерами

(так/ні) ?
_____Ні

X

X

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства ?

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

Так

Знання у сфері фінансів і менеджменту

Ні

Особисті якості (чесність, відповідальність )

Інше iнформацiя вiдсутня

X

X

X

Відсутність конфлікту інтересів X

Граничний вік X

Відсутні будь-які вимоги X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та
обов'язками ?

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів
акціонерного товариства

Так

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

Ні

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

Інше iнформацiя вiдсутня

X

X

X

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

X

Іншi iнформацiя вiдсутня



Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію ? (так/ні) ______Так

Члени правління ( директор )

Загальний відділ

Засідання
правління

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів,
засідань наглядової ради та засідань правління ?

Кількість членів ревізійної комісії _____  3

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Юридичний відділ ( юрист )

Секретар правління

Секретар загальних зборів

осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ?_____ 1

Засідання
наглядової ради

Загальні збори
акціонерів

Так

Секретар спостережної ради

Корпоративний секретар

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з
акціонерами

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Інше iнформацiя вiдсутня

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)

Виконавчий
орган

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів,
наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань

Наглядова
рада

Загальні
збори

акціонерів

Так

Не належить до
компетенції

жодного органу

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи
бюджету

Обрання та відкликання голови правління

Обрання та відкликання членів правління

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Обрання голови та членів ревізійної комісії

Визначення розміру винагороди для голови та членів
правління

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів правління

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Затвердження аудитора

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт
інтересів

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так



Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати
рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства ? (так/ні) ______Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

Положення про загальні збори товариства

Так

Положення про наглядову раду

Положення про виконавчий орган (правління)

Ні

X

Інше прописано в Статутi Товариства

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто
суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах
акціонерного товариства ? (так/ні)

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

Положення про ревізійну комісію

Положення про акції акціонерного товариства

Положення про порядок розподілу прибутку

______Ні

X

X

X

X

X

X

Фінансова звітність, результати діяльності

Копії

документів

надаються

на запит

акціонера

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства ?

Документи
надаються для
ознайомлення
безпосередньо

в
акціонерному

товаристві

Публікується
у

пресі,оприлюд
нюється в

загальнодосту
пній

інформаційній
базі ДКЦПФР

про ринок
цінних
паперів

Так

Інформація
розміщується

на власній
інтернет
сторінці

акціонерного
товариства

Інформація

розповсюджу

ється на

загальних

зборах

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

Інформація про склад органів управління
товариства

Статут та внутрішні документи

Протоколи загальних зборів акціонерів
після їх проведення

Розмір винагороди посадових осіб АТ

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку ? (так/ні) ______Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором
протягом останніх трьох років ?

Не проводились взагалі

Так

Менше ніж раз на рік

Ні

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

X

X

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора ?

Загальні збори акціонерів

Так

Наглядова  рада

Ні

Правління або директор

X

X

X

Інше iнформацiя вiдсутня

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років ? (так/ні) ______Так



З якої причини було змінено аудитора ?

Не задовольняв професійний рівень

Так

Не задовольняли умови угоди з аудитором

Аудитора було замінено на вимогу акціонерів

Ні

X

Інше iнформацiя вiдсутня

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році ?

Ревізійна комісія

Так

Наглядова рада

Ні

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу ?

З власної ініціативи

Так

За дорученням загальних зборів

Ні

За дорученням наглядової ради

X

Інше iнформацiя вiдсутня

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері
корпоративного управління чи фінансового менеджменту ? (так/ні) ______Ні

X

X

Стороння компанія або сторонній консультант

Перевірки не проводились

Інше iнформацiя вiдсутня

X

X

X

X

За зверненням виконавчого органу

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків  голосів

X

X

X

X



Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років ?

Випуск акцій

Так

Випуск депозитарних розписок

Випуск облігацій

Ні

X

Інше iнформацiя вiдсутня

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Кредити банків

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-іформаційних систем
протягом наступних трьох років ? (так/ні/не визначились) ? _______________Так

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

X

X

X

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились X

______Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління ? (так/ні) Ні
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його

прийняття : ____________

яким органом управління прийнятий : _____________________________________________________________iнформацiя вiдсутня

______
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління ?

(так/ні)

укажіть яким чином його оприлюднено : ___________________________________________________________iнформацiя вiдсутня
Вкажіть інформацію щодо дотримання / ___________________________________________________________iнформацiя вiдсутня

______

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України протягом останніх трьох років?Так

Не задовольняв професійний рівень особи

Так

Не задовольняли умови договору з особою

Особу змінено на вимогу:

Ні

X

Інше Згідно змін законодавчої бази України на ринку цінних паперів

акціонерів

суду

X

X

X

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі -
особа)?

недотримання кодексу корпоративного управлінння ( принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням
на джерело розміщення їх тексту ), відхилення та причини такого відхилення протягом року



Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за

фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ,

найметування, місцезнаходження; для фізичних осіб-прізвища, імена та по батькові), їх

відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради

та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до

заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

4.Вкажіть про заходи  впливу, застосовані протягом року органами державної влади до

фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або

про відсутність таких заходів.

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові

характеристики або про відсутність такої системи.

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи

внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та

консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського

обліку.

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений

у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі,  що

перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними  особами,  в тому числі в межах однієї

промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така

інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють

державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи,

призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ,

найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема

загальний стаж аудиторської діяльності;

кількість років, протягом  яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом

року;

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій

внутрішнього аудитора;

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років;

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та

факти подання недостовірної  звітності фінансової установи, що підтверджена

аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання

ринків фінансових послуг.



13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових

послуг, зокрема

наявність механізму розгляду скарг;

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого

розглядати скарги;

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання

фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених

скарг);

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових  послуг фінансовою установою

та результати їх розгляду.



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУ

Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ

за КОПФГ

за СПОДУ

за КВЕД

Публiчне акцiонерне товариство "Укропткульттовари"

Територія______________________________________________________________КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

Организаційно-правова форма господарювання

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Орган державного управління_____________________________________________

Вид економічної діяльності________________________________________________ОПТОВА ТОРГIВЛЯ ЦУКРОМ, ШОКОЛАДОМ I

Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса________________________________________________________________25014 КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ М. КIРОВОГРАД ВУЛ.

РОДНИКОВА, БУД. 88

01553054

3510136300

230

      7434

46.36

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001
Баланс на "31" грудня 2012 р.

Актив Код рядка На початок звітного

періоду

На кінець звітного

періоду

1 2 3 4

I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції 020 -- --

Основні засоби:

залишкова вартість 030 905 882

первісна вартість 031 2008 2204

знос 032 ( 1103 ) ( 1322 )

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 731 --

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 599 599

Усього за розділом І 080 1897 1177

ІІ. Оборотні активи

виробничі запаси 100 2573 2833

готова продукція 130 -- --

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість 160 5825 6896

первісна вартість 161 5825 6896

резерв сумнівних боргів 162 (    --    ) (    --    )

----220Поточні фінансові інвестиції

з бюджетом 170 72 1

Інша поточна дебіторська заборгованість 210          189         1473

ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА

Нематеріальні активи:

залишкова вартість 010 -- 48

первісна вартість 011 -- 48

накопичена амортізація 012 (    --    ) (    --    )

Інші фінансові інвестиції 045 -- --

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 -- --

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 261 247

Запаси:

поточні біологічні активи 110 -- --

незавершене виробництво 120 -- --

Товари 140 -- --

Векселі одержані 150 -- --

за виданими авансами 180 24 1

З нарахованих дохідів 190 -- --

Із внутрішніх розрахунків 200 --     --

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 338 ) ( 352 )

2013 01 01

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість 035 -- --

первісна вартість 036 -- --

накопичена амортизація 037 (    --    ) (    --    )

Інші необоротні активи 070 -- --

Відстрочені податкові активи 060 -- --

Гудвіл при консолідації 075 -- --

Гудвіл 065 -- --

Довгострокові фінансові інвестиції:

Середня кількість працівників (1)____________83

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності V



IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків 500 500 1

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов"язаннями 510 -- --

Векселі видані 520 -- --

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів 540 -- --

з бюджетом 550 309 431

із внутрішніх розрахунків 600 -- --

Інші поточні зобов'язання 610 341 162

Усього за розділом IV 620 7557 8265

V. Доходи майбутніх періодів 630 -- --

Баланс 640 11126 12848

Генеральний директор

Головний бухгалтер

________

________

Яворський Iгор Олегович

Сидорова Марина Олександрівна

Пасив Код рядка На початок звітного

періоду

На кінець звітного

періоду

1 2 3 4

І. Власний капітал

Статутний капітал 300 2212 2212

Пайовий капітал 310 -- --

Додатковий вкладений капітал 320 -- --

Інший додатковий капітал 330 -- --

Резервний капітал 340 69 99

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 1288 2272

Неоплачений капітал 360 (    --    ) (    --    )

Вилучений капітал 370 (    --    ) (    --    )

45833569380Усього за розділом I

ІI. Забеспечення наступних виплат і платежів

Забезпечення виплат персоналу 400 -- --

Інші забезпечення 410 -- --

415 -- --

416 -- --

Цільове фінансування 420 -- --

----430Усього за розділом II

IIІ. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків 440 -- --

Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 -- --

Відстроченні податкові зобов'язання 460 -- --

Інші довгострокові зобов"язання 470 -- --

----480Усього за розділом III

зі страхування 570 -- --

з оплати праці 580 173 271

з учасниками 590 -- --

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 6234 7400

з позабюджетних платежів 560 -- --

інформація до фінансової звітності розкрита в примітках

Частка меншості 385 -- --

Cума страхових резервів

Cума часток перестраховиків у страхових резервах

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті 230 544 462

в іноземній валюті 240 -- --

Інші оборотні активи 250 2 5

Усього за розділом II 260 9229 11671

ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 -- --

Баланс 280 11126 12848

у т.ч. в касі 231 -- --

ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 -- --

Накопичена курсова різниця 375 (    --    ) (    --    )

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття,

утримуваними для продажу

605 -- --

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом  виконавчої влади у галузі статистики.

(2) З рядка 420 графа 4  Сума благодійної допомоги (421) --



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУ

Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Публiчне акцiонерне товариство "Укропткульттовари"

Територія______________________________________________________________КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

Орган державного управління_____________________________________________

Организаційно-правова форма господарювання ______________________________

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності________________________________________________ОПТОВА ТОРГIВЛЯ ЦУКРОМ, ШОКОЛАДОМ I

Одиниця виміру: тис. грн.

01553054

3510136300

      7434

230

46.36

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за рік 2012 р.

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

025 (    --    ) (    --    )

ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010        64135        58578

Податок на додану вартість 015 (    --    ) (    --    )

Акцизний збір 020 (    --    ) (    --    )

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Інші вирахування з доходу 030 (    --    ) (    --    )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035        64135        58578

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 53666 ) ( 48837 )

Валовий:

Прибуток 050        10469         9741

Збиток 055 (    --    ) (    --    )

Інші операційні доходи 060     --     --

Адміністративні витрати 070 ( 2324 ) ( 1950 )

Витрати на збут 080 ( 7575 ) ( 6706 )

Інші операційні витрати 090 (    --    ) (    --    )

Прибуток 100          570         1085

Фінансові результати від операційної діяльності:

Збиток 105 (    --    ) (    --    )

Дохід від участі в капіталі 110     --     --

Інші фінансові доходи 120         1657     --

Інші доходи 130           10           26

Фінансові витрати 140 ( 49 ) ( 72 )

Втрати від участі в капіталі 150 (    --    ) (    --    )

Інші витрати 160 ( 1044 ) ( 207 )

Прибуток 170         1144          832

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

Збиток 175 (    --    ) (    --    )

2013 01 01

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської

продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061     --     --

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської

продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091 (    --    ) (    --    )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 (    --    ) (    --    )

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки

необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176     --     --

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних

активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177 (    --    ) (    --    )

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності V



Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 230     --     --

Витрати на оплату праці 240     --     --

Відрахування на соціальні заходи 250     --     --

Амортизація 260     --     --

Інші операційні витрати 270     --     --

Разом 280     --     --

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 300      8849320      8849320

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310      8849320      8849320

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320       0.11447000       0.06509000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330       0.11447000       0.06509000

Дивіденди на одну просту акцію 340     --     --

Генеральний директор __________ Яворський Iгор Олегович

Головний бухгалтер __________ Сидорова Марина Олександрівна

інформація до фінансової звітності розкрита в примітках

    --    --185Дохід з податку на прибуток від  звичайної діяльності

(    --    )(    --    )225Збиток

Чистий:

         576        1013220Прибуток

(    --    )(    --    )210Податки з надзвичайного прибутку

(    --    )(    --    )205Витрати

Надзвичайні:

    --    --200Доходи

(    --    )(    --    )195Збиток

Фінансові результати від звичайної діяльності:

         576        1013190Прибуток

( 256 )( 131 )180Податок на прибуток від звичайної діяльності

    --    --226Забезпечення матеріального заохочення

    --    --215Частка меншості

131(1) З рядка 130 графа 3  Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою     --



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУ
Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Публiчне акцiонерне товариство "Укропткульттовари"

Територія______________________________________________________________КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

Организаційно-правова форма господарювання ____________________________

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності________________________________________________ОПТОВА ТОРГIВЛЯ ЦУКРОМ, ШОКОЛАДОМ I

Одиниця виміру: тис. грн.

01553054

3510136300

230

46.36

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

ЗВІТ про рух грошових коштів за  2012 рік

Стаття Код

За звітний період За аналогічний

період

попереднього року

1 2 3

2013 01 01

4

I. Рух коштів у результаті  операційної діяльності

010        69283        69815

          Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Погашення векселів одержаних 015     --     --

Покупців і замовників авансів 020     --     --

Повернення авансів 030         3521     --

Установ банків відсотків за поточними рахунками 035            1            1

Бюджету податку на додану вартість 040     --     --

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045     --     --

Отримання субсидій, дотацій 050     --     --

Цільового фінансування 060           16           13

Боржників неустойки (штрафів, пені) 070           11     --

Інші надходження 080         1977          664

090        65986        62934

          Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

Авансів 095     --           24

Повернення авансів 100         1395     --

Працівникам 105         3670         2910

Витрат на відрядження 110          128          170

Зобов'язань з податку на додану вартість 115          424          755

Зобов'язань з податку на прибуток 120          307          288

Відрахувань на соціальні заходи 125         1771         1419

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130          764          708

Цільових внесків 140           40     --

Інші витрачання 145          738          456

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150         -414          829

Рух коштів від надзвичайних подій 160     --     --

Чистий рух коштів від операційної діяльності 170         -414          829

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

180           46     --

Реалізація:

          фінансових інвестицій

          необоротних активів 190           28           65

          майнових комплексів 200     --     --

          дивіденди 220         1657     --

Інші надходження 230     --     --

210     --     --

Отримані:

          відсотки

          необоротних активів 250     --          717

          майнових комплексів 260     --     --

240          899            2

Придбання:

          фінансових інвестицій

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності V



1 2 3 4

Інші платежі 270     --     --

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280          832         -654

Рух коштів від надзвичайних подій 290     --     --

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300          832         -654

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

310     --     --Надходження власного капіталу

Отримані позики 320     --         1000

Інші надходження 330     --     --

Погашення позик 340          500         1024

Сплачені дивіденди 350     --     --

Інші платежі 360     --     --

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370         -500          -24

Рух коштів від надзвичайних подій 380     --     --

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390         -500          -24

Чистий рух коштів за звітний період 400          -82          151

Залишок коштів на початок року 410          544          393

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420     --     --

Залишок коштів на кінець року 430          462          544

Генеральний директор __________ Яворський Iгор Олегович

Головний бухгалтер __________ Сидорова Марина Олександрівна

інформація до фінансової звітності розкрита в примітках



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУ

Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Публiчне акцiонерне товариство "Укропткульттовари"

Територія______________________________________________________________КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

Орган державного управління_____________________________________________

Организаційно-правова форма господарювання _____________________________

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності________________________________________________ОПТОВА ТОРГIВЛЯ ЦУКРОМ, ШОКОЛАДОМ I

Одиниця виміру: тис. грн.

01553054

3510136300

      7434

230

46.36

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за рік 2012

Стаття Код

1 2 3 4

ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА

Залишок на початок

року 010         2212     --

Статутний

капітал

Пайовий

капітал

Додатко-

вий

вкладений

капітал

Інший

додатко-  вий

капітал

5 6

    --     --

7 8

          69         1288

Резервний

капітал

Нерозподіле

ний

прибуток

Неоплачений

капітал

Вилучений

капітал

9 10

    --     --

Разом

11

        3569

Коригування: Зміна

облікової політики
020

Виправлення

помилок 030

Інші зміни
040

Скоригований

залишок на початок

року
050

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

        2212     --     --     --           69         1288     --     --         3569

Переоцінка активів:

Дооцінка основних

засобів
060     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Уцінка основних

засобів
070     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Дооцінка

незавершеного

будівництва
080     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Уцінка

незавершеного

будівництва
090     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Дооцінка

нематеріальних

активів
100

Уцінка

нематеріальних

активів
110

120

Чистий прибуток

(збиток) за звітний

період
130

Розподіл прибутку:

Виплати власникам

(дивіденди)
140     --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --         1013     --     --         1013

2013 01 01

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності V



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Спрямування

прибутку до

статутного капіталу
150     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Відрахування до

Резервного капіталу 160     --     --     --     --           29          -29     --     --     --

170     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Внески учасників:

Внески до капіталу
180     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Погашення

заборгованості з

капіталу
190     --     --     --     --     --     --     --     --     --

200     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Вилучення

капіталу: Викуп

акцій (часток)
210     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Перепродаж

викуплених акцій

(часток)
220     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Анулювання

викуплених акцій

(часток)
230     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Вилучення частки в

капіталі 240     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Зменшення

номінальної

вартості акцій
250     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Інші зміни в

капіталі: Списання

невідшкодованих

збитків

260     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Безкоштовно

отримані активи 270     --     --     --     --     --     --     --     --     --

280     --     --     --     --            1     --     --     --            1

Разом змін в

капіталі 290     --     --     --     --           30          984     --     --         1014

Залишок на кінець

року 300         2212     --     --     --           99         2272     --     --         4583

Сидорова Марина Олександрівна_______Головний бухгалтер

Яворський Iгор Олегович_______Генеральний директор

інформація до фінансової звітності розкрита в примітках



Примiтки до фiнансової звiтностi ПАТ "Укропткульттовари" за станом на  31 грудня 2012 року.

1. Iнформацiя про Компанiю.

2. Найбiльш суттєвi положення облiкової полiтики.

3. Здатнiсть продовжувати дiяльнiсть безперервно.

4. Основнi засоби.

5. Iнвестицiйна нерухомiсть.

6. Запаси.

7. Фiнансовi iнструменти.

8. Дохiд.

9. Податок на прибуток.

10. Прибуток на акцiю.

11. Виплати працiвникам.

12. Джерела невизначеностi оцiнки.

13. Зв'язанi сторони.

14. Подiї пiсля звiтної дати.

   

  1. Iнформацiя про Компанiю.

Публiчне акцiонерне товариство "Укропткульттовари" утворено шляхом змiни найменування  Вiдкритого акцiонерного товариства

"Кiровоградське пiдприємство "Укропткульттовари", зареєстрованого Виконавчим Комiтетом Кiровоградської мiської ради 18 листопада 1992

року (код ЄДРПОУ- 01553054).

Вiдкрите акцiонерне товариство "Укропткульттовари" було засноване вiдповiдно до рiшення Регiонального вiддiлення Фонду державного майна

України по Кiровоградськiй областi шляхом перетворення Кiровоградського орендного пiдприємства "Укропткульттовари" у вiдкрите

акцiонерне товариство вiдповiдно до плану приватизацiї.

У своїй дiяльностi Публiчне акцiонерне товариство "Укропткульттовари" керується нормами чинного законодавства України, статутом

товариства, внутрiшнiми нормативними актами.

  Основною метою ПАТ "Укропткульттовари"  є здiйснення пiдприємницької дiяльностi для одержання прибутку в iнтересах акцiонерiв Компанiї

, покращення добробуту акцiонерiв у виглядi зростання ринкової вартостi акцiй Компанiї,  отримання акцiонерами дивiдендiв, а також

задоволення потреб пiдприємств всiх форм власностi та громадян в товарах та послугах  шляхом здiйснення господарської дiяльностi.

Компанiя є юридичною особою, має самостiйний баланс, розрахунковий, валютнi та iншi рахунки в установах банкiв, печатки та штампи зi своїм

повним найменуванням та символiкою, фiрмовий бланк та здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до норм чинного законодавства України.

Власниками Компанiї є  акцiонери,  фiзичнi особи  та юридичнi особи, що утримують 8849320  простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25

грн. кожна. 

Юридична особа - Fairbrook Enterprises Limited (Великобританiя), утримує акцiї, що складають 40,9% статутного капiталу Компанiї. 

Юридична особа - Willenhall Trading Limited (Великобританiя), утримує акцiї, що складають 20,1% статутного капiталу Компанiї.

   Основним видом дiяльностi Компанiї є оптова торгiвля цукром, шоколадом i кондитерськими виробами.

Перспективнi плани розвитку Компанiї полягають у збiльшеннi обсягiв виробництва, залученнi нових клiєнтiв, покращеннi якостi робiт. 

                                   

Компанiя розташована за адресою: м. Кiровоград, Кiровський  район, вулиця Родникова,  будинок 88.

          

2. Найбiльш суттєвi положення облiкової полiтики.

 Основа подання iнформацiї

При пiдготовцi та поданнi iнформацiї Компанiя керується  МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних Стандартiв фiнансової звiтностi", МСБО 8

"Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки", МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" та iншими МСФЗ та МСБО. Вiдповiдно до

вказаних  МСФЗ  та МСБО Компанiя намагається забезпечити , щоб перша фiнансова звiтнiсть Компанiї, складена за МСФЗ, та її промiжна

фiнансова звiтнiсть за частину перiоду, охопленого цiєю фiнансовою звiтнiстю, мiстили високоякiсну iнформацiю.

Iстотнi оцiнки, думки та припущення Компанiя  робить на основi  МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних Стандартiв фiнансової звiтностi",

МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки" та iнших МСФЗ та МСБО.

Повний комплект фiнансової звiтностi Компанiї включає:

- Звiт про фiнансовий стан на кiнець року.

- Звiт про сукупнi доходи за перiод.

- Звiт про змiни у власному капiталi за перiод.

- Звiт про рух грошових коштiв за перiод.

- Примiтки , що мiстять стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснення.

- Звiт про фiнансовий стан на початок найбiльш давнього порiвняльного перiоду, коли Компанiя застосовує облiкову полiтику ретроспективно

або здiйснює ретроспективний перерахунок статей своєї фiнансової звiтностi, або коли вона пере класифiкує статтi своєї фiнансової звiтностi.

Компанiя подає з однаковою значимiстю всi фiнансовi звiти повного комплекту фiнансової звiтностi.

Компанiя складає фiнансову звiтнiсть на основi безперервностi, тобто здатностi продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.

У разi якщо Компанiя буде мати намiр лiквiдуватися чи припинити дiяльнiсть або не буде реальної альтернативи таким заходам, то фiнансова

звiтнiсть не буде складена на основi припущення про безперервнiсть i iнформацiя про цей факт та причини його будуть розкритi в примiтках до

фiнансової звiтностi.

Компанiя подає фiнансову звiтнiсть (крiм iнформацiї про рух грошових коштiв) за принципом нарахування.

Компанiя розкриває  порiвняльну iнформацiю стосовно попереднього перiоду щодо всiх сум, наведених у фiнансовiй звiтностi поточного перiоду та

подає три звiти про фiнансовий стан, по два з усiх iнших звiтiв та вiдповiднi примiтки.

Компанiя встановлює суттєвiсть фiнансової звiтностi на рiвнi 1% вiд пiдсумку звiту про фiнансовий стан за перiод.

Функцiональною валютою i валютою представлення звiтностi Компанiї є українська гривня.

Компанiя подає фiнансову звiтнiсть в українськiй гривнi округленiй до тисячi.

Звiт про фiнансовий стан Компанiї  включає статтi , що подають такi суми:

- Основнi засоби;

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової
звітності



- Iнвестицiйна нерухомiсть;

- Нематерiальнi активи;

- Фiнансовi активи;

- Iнвестицiї, облiкованi iз застосуванням методу участi в капiталi;

- Бiологiчнi активи;

- Запаси;

- Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть;

- Передоплати;

- Аванси з податкiв та iнших платежiв, крiм податку на прибуток;

- Грошовi кошти та їх еквiваленти;

- Загальна сума активiв, класифiкованих, як утримуванi для продажу, та активи, включенi у лiквiдацiйнi групи, класифiкованi, як утримуванi

для продажу, вiдповiдно до МСФЗ 5 "Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть";

- Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть;

- Аванси отриманi;

- Забезпечення;

- Процентнi кредити за запозичення;

- Фiнансовi зобов`язання;

- Зобов'язання з виплат працiвникам;

- Зобов`язання та активи , щодо поточного податку, як визначено в МСБО 12  "Податки на прибуток";

- Податки та iншi платежi до сплати, крiм податку на прибуток;

- Вiдстроченi податковi зобов`язання та вiдстроченi податковi активи, як визначено МСБО 12 "Податки на прибуток"; 

- Зобов`язання , включенi у лiквiдацiйнi групи, класифiкованi як утримуванi для продажу, вiдповiдно до МСФЗ 5 "Непоточнi активи,

утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть";

- Неконтрольованi частки, представленi у власному капiталi;

- Випущений капiтал i резерви, що вiдносяться до власникiв материнського пiдприємства.

Компанiя подає усi статтi доходу та витрат, визнанi за перiод, у звiтi про сукупнi доходи.

Звiт про сукупнi доходи Компанiї повинен  включати  рядки , якi подають такi суми за перiод:

- Дохiд ;

-  Прибутки та збитки, що виникають внаслiдок припинення визнання фiнансових активiв, оцiнених за амортизованою собiвартiстю;

- Фiнансовi витрати ;

- Частку прибутку або збитку асоцiйованих та спiльних пiдприємств, що облiковується за методом участi в капiталi;

- Якщо фiнансовий актив перекласифiкований так, що вiн оцiнюється за справедливою вартiстю, будь-який прибуток або збиток, що виникає

внаслiдок рiзницi мiж попередньою балансовою вартiстю та його справедливою вартiстю на дату перекласифiкацiї (як визначено в МСФЗ 9 );

- Податковi витрати;

- Одна сума , що складається з пiдсумку прибутку або збитку вiд припинених видiв дiяльностi пiсля сплати податкiв та прибутку або збитку пiсля

сплати податкiв, визнаного пiсля оцiнки до справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж або пiсля вибуття активiв чи вибуття

лiквiдацiйної групи, що становить припинену дiяльнiсть;

- Прибуток або збиток;

- Кожний компонент iншого сукупного прибутку, класифiкований за своїм характером;

- Частку iншого сукупного прибутку асоцiйованих та спiльних пiдприємств, що облiковується за методом участi в капiталi;

- Загальний сукупний прибуток.

Компанiя розкриває у Звiтi про сукупнi доходи такi статтi  :

- прибуток або збиток за перiод, що вiдноситься до неконтрольованих часток та власникiв материнської Компанiї;

- загальний сукупний прибуток за перiод, що вiдноситься до неконтрольованих часток та власникiв материнської Компанiї.

Компанiя подає аналiз витрат, визнаних у прибутку чи збитку, iз застосуванням методу "функцiї витрат" згiдно МСБО 1 "Подання фiнансової

звiтностi", вважаючи що таке подання є достовiрним i бiльш доречним.

- Прибуток до оподаткування.

Додатково Компанiя, у вiдповiдностi до МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi", розкриває iнформацiю про характер витрат.

Звiт про змiни у власному капiталi  Компанiї включає таку iнформацiю:

- загальний сукупний прибуток за перiод, iз зазначенням окремо загальних сум, що вiдносяться до власникiв материнського пiдприємства та до

неконтрольованих часток ;

- для кожного компоненту власного капiталу впливи ретроспективного застосування або ретроспективного перерахунку,  визнаного вiдповiдно

до МСБО 8 ;

- для кожного компоненту власного капiталу, зiставлення вартостi на початок та на кiнець перiоду, окремо розкриваючи змiни в результатi:

а) прибутку чи збитку;

б) iншого сукупного прибутку;

в) операцiй з власниками, якi дiють згiдно з їхнiми повноваженнями власникiв, показуючи окремо внески власникiв та виплати власникам, а

також змiни у частках власностi у дочiрнiх пiдприємствах, якi не спричинили втрату контролю.

Звiт  про рух грошових коштiв  Компанiї , надає  iнформацiю,    яка   дає  користувачам     змогу   оцiнювати змiни в чистих активах суб'єкта

господарювання, його фiнансовiй         структурi (у тому числi лiквiднiсть та платоспроможнiсть), а також здатнiсть впливати  на  суми  та  строки

грошових  потокiв  з  метою  пристосування  до  змiнюваних  обставин  та  можливостей. 

У Примiтках до фiнансової звiтностi Компанiя розкриває:

- iнформацiю про основу складання фiнансової звiтностi i про конкретнi облiковi полiтики;

- розкриває iнформацiю, що вимагається МСФЗ, яку не подано у фiнансовiй звiтностi;

- надає iнформацiю, яку не подано у фiнансовiй звiтностi, але яка є доречною для її розумiння.

  Операцiйнi сегменти.

Компанiя розкриває та подає iнформацiю про операцiйнi сегменти у вiдповiдностi до МСФЗ 8 "Операцiйнi сегменти".

Компанiя вiдображає в звiтностi окремо iнформацiю про операцiйний сегмент, який вiдповiдає будь-якому з таких кiлькiсних порогiв:

- його вiдображений у звiтностi дохiд, включаючи як продажi зовнiшнiм клiєнтам, так i мiж сегментнi продажi або трансфертнi операцiї, становить

10% (або бiльше) сукупного (внутрiшнього та зовнiшнього доходу) всiх операцiйних сегментiв;

- абсолютна величина вiдображеного в звiтностi прибутку або збитку становить 10% (або бiльше) бiльшої за абсолютною величиною суми:

а) сукупного вiдображеного у звiтностi прибутку всiх операцiйних не збиткових сегментiв



б) сукупного вiдображеного у звiтностi збитку всiх операцiйних збиткових сегментiв

- його активи становлять 10% (або бiльше) сукупних активiв усiх операцiйних сегментiв.

Компанiя визначає за 2012 рiк один операцiйний сегмент - оптова торгiвля цукром, шоколадом i кондитерськими виробами.

  Основнi засоби.

Компанiя облiковує основнi засоби у вiдповiдностi до МСБО 16 "Основнi засоби". 

Компанiя визнає основними засобами матерiальнi об`єкти, що їх:

- утримують для використання у виробництвi або постачаннi товарiв, чи наданнi послуг для надання в оренду або для адмiнiстративних цiлей;

- використовують за очiкуванням протягом бiльше одного року та грошовою вартiстю бiльше 2500,00 грн.

Компанiя, пiсля визнання основного засобу активом,  обирає своєю облiковою полiтикою модель "собiвартостi" i облiковує основнi засоби за

собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. 

Компанiя встановлює лiквiдацiйну вартiсть основних засобiв в сумi 0,1%  вiд собiвартостi основного засобу.

Компанiя встановлює такi групи основних засобiв та строки корисної експлуатацiї:

------------------------------------------------------------------

|              Групи             |           Строки              |

|                                | корисної експлуатацiї         |

|--------------------------------+-------------------------------|

|група  1 - земельнi дiлянки     |               -               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|група 2 - капiтальнi витрати на |              15               |

|полiпшення земель, не пов'язанi |                               |

|з будiвництвом                  |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|група 3 - будiвлi,              |              20               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|споруди,                        |              15               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|передавальнi пристрої           |              10               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|група 4 - машини та обладнання  |               5               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|з них:                          |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|електронно-обчислювальнi машини,|               2               |

|iншi машини для автоматичного   |                               |

|оброблення iнформацiї, пов'язанi|                               |

|з ними засоби зчитування або    |                               |

|друку iнформацiї, пов'язанi з   |                               |

|ними комп'ютернi програми (крiм |                               |

|програм, витрати на придбання   |                               |

|яких визнаються роялтi, та/або  |                               |

|програм, якi визнаються         |                               |

|нематерiальним активом), iншi   |                               |

|iнформацiйнi системи,           |                               |

|комутатори, маршрутизатори,     |                               |

|модулi, модеми, джерела         |                               |

|безперебiйного живлення та      |                               |

|засоби їх пiдключення до        |                               |

|телекомунiкацiйних мереж,       |                               |

|телефони (в тому числi          |                               |

|стiльниковi), мiкрофони i рацiї,|                               |

|вартiсть яких перевищує 2500    |                               |

|гривень                         |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|група 5 - транспортнi засоби    |               5               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|група 6 - iнструменти, прилади, |               4               |

|iнвентар (меблi)                |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|група 7 - тварини               |               6               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|група 8 - багаторiчнi насадження|              10               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|група 9 -  iншi основнi засоби  |              12               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|група 10 - бiблiотечнi фонди    |               3               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|

|група 12 - тимчасовi            |               5               |

|(нетитульнi) споруди            |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|група 13 - природнi ресурси     |               -               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|група 14  - iнвентарна тара     |               6               |



|--------------------------------+-------------------------------|

|група 15 - предмети прокату     |               5               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|група 16 - довгостроковi        |               7               |

|бiологiчнi активи               |                               

------------------------------------------------------------------

|група 17 - капiтальне  

 будiвництво                     |               -               |

------------------------------------------------------------------

| група 18 - придбання основних

 засобiв                         |               -               !

------------------------------------------------------------------

! група 19 - виготовлення        !               -               !

  основних засобiв

------------------------------------------------------------------

Об'єкти, якi знаходяться в процесi незавершеного будiвництва чи не введенi в експлуатацiю придбанi основнi засоби, капiталiзуються як окремий

елемент основних засобiв. По завершеннi будiвництва чи введеннi в експлуатацiю придбаного основного засобу вартiсть об'єкту переноситься до

вiдповiдної категорiї основних засобiв. Знос на об'єкти незавершеного будiвництва не нараховується.

Метод нарахування зносу, очiкуваний строк корисного використання та лiквiдацiйна вартiсть переглядаються принаймнi раз на рiк i

коригуються, якщо це необхiдно.

Знос полiпшень  орендованої нерухомостi нараховується протягом усього очiкуваного строку їх корисного використання на тiй самiй основi, що i

знос власних активiв.

 

Iнвентаризацiя основних засобiв проводиться раз на рiк обов'язково перед складанням рiчної фiнансової звiтностi. Термiн проведення

iнвентаризацiї встановлюється Компанiєю протягом  IV кварталу поточного року. 

   Iнвестицiйна нерухомiсть.

Компанiя визнає iнвестицiйною нерухомiстю таку нерухомiсть, що утримується з метою отримання орендних платежiв або збiльшення вартостi

капiталу чи для досягнення обох цiлей у вiдповiдностi до МСБО 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть". 

Компанiя визнає таку, належну їй iнвестицiйну нерухомiсть:

- будiвлi, якi є власнiстю Компанiї та наданi в оренду згiдно з однiєю чи кiлькома угодами про операцiйну оренду.

Компанiя обирає своєю облiковою полiтикою, щодо iнвестицiйної нерухомостi, модель  "собiвартостi" i облiковує iнвестицiйну нерухомiсть  за

собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi у вiдповiдностi до аналогiчних

об'єктiв основних засобiв.

Лiквiдацiйна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi дорiвнює нулю.

 Iнвестицiї .

Компанiя облiковує iнвестицiї у вiдповiдностi до МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства" . 

Компанiя припиняє застосовувати метод участi в капiталi, починаючи з дати, коли вона перестає суттєво впливати на асоцiйоване пiдприємство.

Суттєвим впливом Компанiя вважає володiння 20% або бiльше вiдсотками прав голосу в об'єктi iнвестування. 

   Запаси.

 Компанiя облiковує  запаси у вiдповiдностi до МСБО 2 "Запаси".  Компанiя визнає запасами  активи, якi:

- утримуються для продажу у звичайному ходi бiзнесу;

- перебувають у процесi виробництва для такого продажу;

- iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у виробничому процесi або при  наданнi послуг.

Компанiя оцiнює запаси за меншою з таких величин:

собiвартiсть та чиста вартiсть реалiзацiї, визначених згiдно МСБО 2 "Запаси".

 Компанiя класифiкує запаси:

- виробничi запаси;

- виробничi допомiжнi матерiали;

- матерiали;

- незавершене виробництво;

- готова продукцiя;

- товари.

Компанiя визначає собiвартiсть запасiв  за методом ФIФО. Формула ФIФО припускає, що одиницi запасiв, якi були придбанi, продаються

першими, а отже одиницi, якi залишаються в запасах на кiнець перiоду, є тими, що були придбаними  останнiми. 

Коли запаси реалiзованi, їхня балансова вартiсть визнається витратами перiоду, в якому визнається вiдповiдний дохiд.

Сума списання вартостi запасiв до їх чистої вартостi реалiзацiї та втрати запасiв визнаються Компанiєю витратами перiоду, в якому вiдбулося

списання або втрата.

У разi коли запаси розподiляються на iнший актив (як компонент основного засобу), вони визнаються витратами протягом строку корисної

експлуатацiї цього активу.

Грошовi кошти та їх еквiваленти.

Грошовi кошти Компанiї та їх еквiваленти включають кошти в банках i касi.

Для цiлей звiту про рух грошових коштiв Компанiї  грошовi кошти та їх еквiваленти складаються з коштiв в банках i касi в функцiональнiй

валютi представлення фiнансової звiтностi.

  Операцiї в iноземнiй валютi.

При переведеннi результатiв та фiнансового стану Компанiї у валюту подання фiнансової звiтностi Компанiя керується МСБО 21 "Вплив змiн

валютних курсiв". 

Операцiї, деномiнованi у валютах, вiдмiнних вiд вiдповiдної функцiональної валюти,  вiдображаються Компанiєю у функцiональнiй валютi за

обмiнним курсом, що дiє на дату проведення операцiї.

 Монетарнi активи та зобов'язання, деномiнованi в iноземних валютах, перераховуються у функцiональну валюту за обмiнним курсом на звiтну



дату.

Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiяв на дату проведення

операцiї.

Результат такого перерахунку визнається в прибутках та збитках.

 Зменшення корисностi активiв.

Компанiя застосовує МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв" для забезпечення облiку  своїх активiв за сумою, яка не є бiльшою нiж сума їх

очiкуваного вiдшкодування . 

Кориснiсть активу зменшується, коли балансова вартiсть активу перевищує суму його очiкуваного вiдшкодування.  Сума, на яку  балансова

вартiсть активу або одиницi, що генерує грошовi кошти , перевищує суму  його (її) очiкуваного вiдшкодування  визнається збитком вiд зменшення

корисностi.

 Фiнансовi iнструменти.

 Компанiя визнає, оцiнює  та подає  iнформацiю щодо фiнансових iнструментiв у вiдповiдностi до МСБО 39  "Фiнансовi iнструменти : визнання та

оцiнка" та МСБО 32  "Фiнансовi iнструменти: подання", МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї", МСФЗ 9 "Фiнансовi

iнструменти" .

Компанiя вважає фiнансовим iнструментом будь-який контракт, який приводить до виникнення фiнансового активу у одного суб`єкта

господарювання та фiнансового зобов`язання або iнструмента капiталу, у iншого суб`єкта господарювання.

Компанiя визнає фiнансовi активи та фiнансовi зобов`язання за собiвартiстю у вiдповiдностi до МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти : визнання та

оцiнка".

Компанiя визнає фiнансовим активом  будь-який актив, що є:

- грошовими коштами;

- iнструментом власного капiталу iншого суб`єкта господарювання;

- контрактним правом отримувати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив та обмiнювати фiнансовi iнструменти;

- контрактом, розрахунки за яким  здiйснюватимуться власними iнструментами капiталу.

Компанiя створює резерв  на погашення сумнiвного фiнансового активу у вiдповiдностi до МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка"

у разi якщо кориснiсть фiнансового активу зменшується.

Балансова вартiсть активу зменшується шляхом застосування рахунку резерву, а сума збитку  визнається у прибутках i збитках для всiх

знецiнених фiнансових активiв.

 

Компанiя визнає фiнансовим зобов`язанням будь-яке зобов`язання , що є:

- контрактним зобов`язанням надавати грошовi кошти або iншi фiнансовi активи iншому суб`єкту господарювання або обмiнювати фiнансовi

активи та фiнансовi зобов`язання;

- контрактом, розрахунки за яким здiйснюватимуться власними iнструментами капiталу.

Фiнансовi зобов'язання визнаються  первiсно за справедливою вартiстю за вирахуванням суми прямих витрат за операцiями.

Доходи i витрати,  при припиненнi визнання фiнансового зобов'язання, визнаються у складi чистого прибутку або збитку при припиненнi їх

визнання. 

Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку, а чиста сума  представленню  у звiтi про фiнансовий стан тодi, коли є

здiйснене в цей момент юридичне право на взаємозалiк визнаних сум.

Припинення визнання фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання вiдбувається у вiдповiдностi до критерiїв МСБО 39 "Фiнансовi

iнструменти: визнання та оцiнка".

  Класифiкацiя поточна та непоточна.

Операцiйний цикл Компанiї дорiвнює дванадцяти мiсяцям i визнається як час мiж придбанням активiв для переробки та реалiзацiєю їх у грошовi

кошти або еквiваленти грошових коштiв.

Актив  класифiкується як поточний, якщо:

- Компанiя сподiвається реалiзувати цей актив або має намiр продати чи спожити його у своєму нормальному операцiйному циклi;

- Компанiя утримує актив в основному з метою продажу;

- Компанiя сподiвається реалiзувати актив протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;

- актив є грошовими коштами чи  еквiвалентами грошових коштiв, якщо немає обмеження щодо їх використання.

 Iншi активи  класифiкуються як непоточнi.

Зобов'язання  класифiкується як поточне, якщо:

- Компанiя сподiвається погасити це зобов'язання в ходi свого нормального операцiйного циклу;

- Компанiя утримує це зобов'язання в основному з метою продажу;

- зобов'язання пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;

- Компанiя не має права вiдстрочити погашення зобов'язання протягом як мiнiмум дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.

Iншi зобов'язання класифiкуються як непоточнi. 

Фiнансовi iнструменти класифiкуються виходячи з очiкуваного строку їх корисного використання.

     Витрати на позики.

 У вiдповiдностi до МСБО 23 "Витрати на позики" Компанiя визнає  витрати на позики, що безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва

або виробництва квалiфiкованого активу i є собiвартiстю такого активу та iншi витрати на позики, якi визнаються як витрати.

Витратами на позики Компанiя вважає  витрати на сплату вiдсоткiв та iншi витрати, понесенi  у зв`язку iз запозиченням коштiв. 

  Пенсiйнi зобов`язання та iншi виплати персоналу.

У вiдповiдностi до МСБО 19 "Виплати працiвникам" Компанiя визнає :

- зобов`язання, якщо працiвник надав послугу в обмiн на виплати, якi будуть сплаченi в майбутньому;

- витрати,  якщо Компанiя споживає економiчну вигоду, що виникає внаслiдок послуги, наданої працiвником в обмiн на виплати працiвникам .

Компанiя проводить такi виплати працiвникам:

- короткостроковi виплати працiвникам, такi як заробiтна плата, внески на соцiальне забезпечення, оплаченi щорiчнi вiдпустки та тимчасова

непрацездатнiсть, премiї та матерiальнi допомоги;

- виплати при звiльненi.

Компанiя здiйснює певнi вiдрахування до Державного Пенсiйного фонду за ставками, що дiють протягом року, виходячи з нарахованої заробiтної

плати. Цi вiдрахування вiдображаються як витрати у тому звiтному перiодi, до якого вiдноситься вiдповiдна заробiтна плата.



 Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи .

Забезпечення визнаються, коли в результатi певної подiї в минулому Компанiя має юридичнi або добровiльно взятi на себе зобов`язання, для

врегулювання яких з великим ступенем ймовiрностi буде потрiбний вiдтiк ресурсiв, якi втiлюють у собi майбутнi економiчнi вигоди, а також суму

зобов'язання можна достовiрно визначити. 

Компанiя визнає забезпечення у вiдповiдностi до МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи".

Умовнi активи та зобов'язання визнаються Компанiєю у вiдповiдностi до МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи".

Умовними активами Компанiя визнає можливi активи, якi виникають внаслiдок минулих подiй i iснування яких пiдтвердиться лише пiсля того,

як вiдбудеться або не вiдбудеться одна чи кiлька невизначених майбутнiх подiй, котрi не повнiстю контролюються Компанiєю.

Умовними зобов'язаннями  Компанiя визнає можливi зобов'язання , якi виникають внаслiдок минулих подiй i iснування яких пiдтвердиться лише

пiсля того, як вiдбудеться або не вiдбудеться одна чи кiлька невизначених майбутнiх подiй, котрi не повнiстю контролюються Компанiєю або це

можуть бути iснуючi зобов'язання, якi виникли в результатi минулих подiй, але вибуття ресурсiв щодо їх погашення є малоймовiрним та сума їх не

може бути достовiрно оцiнена.

 Оренда.

Компанiя застосовує МСБО 17 "Оренда"  проводячи операцiї, що передбачають угоди, згiдно з якими орендодавець передає орендаревi в обмiн на

платiж або ряд платежiв право користування активом протягом погодженого перiоду часу. Компанiя класифiкує операцiї з оренди як операцiйну

оренду та фiнансову оренду.

Облiк, визнання та розкриття iнформацiї про операцiї з оренди проводиться  Компанiєю у вiдповiдностi з МСБО 17 "Оренда".

 Дохiд.

Компанiя застосовує МСБО 18 "Дохiд"  до облiку доходу, який виникає в результатi таких операцiй i подiй :

- продаж товарiв;

- надання послуг;

- використання активiв Компанiї iншими сторонами, результатом чого є вiдсотки, роялтi та дивiденди.

Компанiя оцiнює дохiд за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана  або пiдлягає отриманню.

Дохiд вiд продажу товарiв визнається в разi задоволення всiх наведених далi умов:

- Компанiя передала покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю на товар;

- за компанiєю не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка, як правило, пов'язана з володiнням, анi ефективний

контроль за проданими товарами:

- суму доходу можна достовiрно оцiнити;

- ймовiрно, що до Компанiї надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю;

- витрати, якi були або будуть, понесенi у зв'язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити.

Дохiд вiд надання послуг визнається в разi задоволення всiх наведених далi умов:

- можна достовiрно оцiнити суму доходу;

- є ймовiрнiсть надходження до Компанiї економiчних вигiд, пов'язаних з операцiєю;

- можна достовiрно оцiнити ступiнь завершеностi операцiї на кiнець звiтного перiоду;

- можна достовiрно оцiнити витрати, понесенi у зв'язку з операцiєю, та витрати, необхiднi для її завершення.

Ступiнь завершеностi операцiї визначається методом огляду виконаної роботи. 

Компанiя класифiкує доходи як :

- дохiд вiд звичайної дiяльностi;

- прибуток вiд iнших операцiй.

Дохiд вiд звичайної дiяльностi є доходом, який виникає в ходi звичайної дiяльностi Компанiї.

Основним видом доходу Компанiї є оптова торгiвля цукром, шоколадом i кондитерськими виробами.

 Податки на прибуток.

Компанiя у вiдповiдностi до МСБО 12 "Податки на прибуток" визначає облiковий пiдхiд до податкiв на прибуток . Компанiя облiковує поточнi та

майбутнi податковi наслiдки:

- майбутнього вiдшкодування ( компенсацiї)  балансової вартостi активiв (зобов`язань) , якi визнанi  в звiтi про фiнансовий стан Компанiї;

- операцiй та iнших подiй поточного перiоду, якi визнанi у фiнансовiй звiтностi Компанiї .

Даний стандарт Компанiя застосовує до складу податкiв на прибуток включаючи всi податки, що базуються на оподатковуваному прибутку.

Якщо є ймовiрнiсть того, що вiдшкодування або компенсацiя балансової вартостi активу чи зобов`язання збiльшить (зменшить) суму майбутнiх

податкових платежiв порiвняно з тим, якими вони були у разi вiдсутностi податкових наслiдкiв вiдшкодування або компенсацiї, Компанiя , визнає

вiдстрочене податкове зобов`язання  (вiдстрочений податковий актив).

 Подiї пiсля звiтної дати.

У вiдповiдностi до МСБО10 "Подiї пiсля звiтного перiоду" Компанiя  визначає  сприятливi та несприятливi подiї, якi вiдбуваються з кiнця

звiтного перiоду до дати затвердження  фiнансової звiтностi до випуску. Компанiя визначає два типа подiй:

- подiї, якi свiдчать про умови, що iснували на кiнець звiтного перiоду( подiї , якi вимагають коригування пiсля звiтного перiоду);

- подiї, якi свiдчать про умови,  що виникли пiсля звiтного перiоду ( подiї, якi не вимагають коригування пiсля звiтного перiоду).

Згiдно вимог МСБО 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду" Компанiя  коригує  фiнансову звiтнiсть стосовно подiй пiсля звiтного перiоду та розкриває

iнформацiю про такi коригування.

Подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати, якi не є коригуючими подiями, вiдображаються в примiтках до фiнансової звiтностi, якщо вони є суттєвими.

Зв'язанi  сторони.

Компанiя у вiдповiдностi до МСБО 24  "Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони" розкриває у фiнансовiй звiтностi iнформацiю, необхiдну для

привернення уваги до можливого впливу на фiнансовий стан i на прибуток чи збиток, спричиненого iснуванням зв'язаних сторiн, а також

операцiями та залишками заборгованостi.

Зв'язаними особами Компанiя вважає фiзичних або юридичних осiб за такими ознаками:

- фiзична особа або близький родич такої фiзичної особи, що контролює Компанiю - має суттєвий вплив або є членом провiдного управлiнського

персоналу;

- юридична особа, що контролює Компанiю - має суттєвий вплив або є членом провiдного управлiнського персоналу;

- юридична особа, що перебуває пiд спiльним контролем разом з Компанiєю;



- iнше, передбачене МСБО 24.

Перше застосування МСФЗ.

Перша фiнансова звiтнiсть Компанiї складена за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi подається за рiк, що закiнчився  31 грудня 2012

року. 

 Датою переходу на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi Компанiя обрала 1 сiчня 2012 року.

Останнiй  перiод, за який подано фiнансову звiтнiсть за Нацiональними стандартами бухгалтерського облiку  є рiк, що закiнчився 31 грудня 2011

року.

Перехiд з Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку на Мiжнароднi  стандарти фiнансової звiтностi  вплинув на фiнансовий стан та

фiнансовi результати вiдображенi у звiтностi.

Компанiя розкриває характер основних коригувань  на 1 сiчня 2012 року, що зробили фiнансову звiтнiсть такою, що вiдповiдає вимогам МСФЗ:

- припинено визнання малоцiнних необоротних матерiальних активiв  в сумi 27 тис. грн.,  котрi не мiстять вартостi i  не вiдповiдають критерiю

активу. Крiм того МСФЗ та МСБО не мiстять поняття малоцiнних необоротних активiв ;

- у складi непоточних активiв припинено визнання гудвiлу в сумi 981 тис. грн., що виник в результатi приватизацiї i не вiдповiдає критерiю

визнання  активу у вiдповiдностi до МСФЗ та МСБО, з одночасним списанням на нерозподiлений прибуток;

- припинено визнання iнших фiнансових iнвестицiй в сумi 731 тис. грн., одночасно визнано iнвестицiї в асоцiйоване пiдприємство якi

облiковуються за методом участi в капiталi в сумi 731 тис. грн. у вiдповiдностi МСФЗ та МСБО;

- припинено визнання iншого додаткового капiталу (iндексацiя необоротних активiв) в сумi 674 тис. грн., що не є резервом дооцiнки згiдно

МСФЗ та МСБО, з одночасним збiльшенням нерозподiленого прибутку на 674 тис. грн.;

- припинено визнання iншого додаткового капiталу (фонд розвитку пiдприємства)  в сумi 1019 тис. грн., що не є iнструментом власного капiталу

згiдно МСФЗ та МСБО, з одночасним збiльшенням нерозподiленого прибутку на 1019 тис. грн.;

- у звiтi про сукупнi прибутки та збитки у складi доходу вiд звичайної дiяльностi не розглядаються непрямi податки, якi не є складовою доходу

згiдно МСФЗ;

- статтi доходу звiту про прибутки та збитки перекласифiковано як доходи вiд звичайної дiяльностi та прибуток вiд iнших операцiй;

- iнформацiя про рух грошових коштiв Компанiї не зазнала iстотного впливу переходу на МСФЗ;

- та iншi коригування, якi не є суттєвими, але є такими, що зробили фiнансову звiтнiсть такою, що вiдповiдає вимогам МСФЗ.

3. Здатнiсть продовжувати дiяльнiсть безперервно.

Фiнансова звiтнiсть Компанiї складена на основi припущення про безперервнiсть.

Компанiя вважає що за станом на 31 грудня 2012 року не iснує подiй, умов або ризикiв, якi окремо або сукупно, можуть поставити пiд сумнiв

здатнiсть Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. 

За рiк, що закiнчився, Компанiя визнала прибуток  в сумi 1013  тис. грн..  За попереднiй 2011 фiнансовий рiк Компанiя також визнала результатом

своєї дiяльностi  прибуток в сумi 576 тис. грн.. 

Компанiя планує в 2013 роцi також досягти позитивного фiнансового результату.

Чистi активи Компанiї за станом на 31 грудня 2012 року визнанi в сумi 4583 тис. грн. i розрахованi шляхом вирахування iз суми поточних i

непоточних активiв Компанiї суми поточних i непоточних зобов'язань Компанiї.

Для порiвняння сума акцiонерного капiталу за станом на 31 грудня 2012 року становить 2212 тис. грн.. Таким чином вартiсть чистих активiв

перевищує розмiр акцiонерного капiталу i є додатковим показником для Компанiї вiрогiдностi  продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй

основi. 

4. Основнi засоби.

Вартiсть основних засобiв Компанiї, згiдно обраної моделi "собiвартостi", за станом на 31 грудня 2012 року визначена в сумi  882 тис. грн.

Собiвартiсть придбання  -  2204 тис. грн., амортизацiя -  1322 тис. грн.

Основнi засоби Компанiї згiдно груп розподiляються:

Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої  - 116  тис. грн.

Машини та обладнання - 101 тис. грн.

Транспортнi засоби - 608  тис. грн.

Iнструменти, прилади, iнвентар -  57 тис. грн.

За перiод 2012 року  Компанiя придбала основнi засоби:

- Машини та обладнання - 90  тис. грн.

- Транспортнi засоби - 127 тис. грн.

- Iнструменти, прилади, iнвентар - 15 тис. грн.

Сума контрактних зобов'язань по придбаним основним засобам дорiвнює 232 тис. грн.

За перiод 2012 року вибуло в зв`язку з продажем:

- Транспортнi засоби - 2 тис. грн..

За звiтний перiод Компанiя нарахувала амортизацiї в сумi  253  тис. грн.

Компанiя володiє всiма правами на свої основнi засоби.

5. Iнвестицiйна нерухомiсть.

Вартiсть iнвестицiйної нерухомостi  Компанiї, згiдно обраної моделi "собiвартостi",  за станом на 31 грудня 2012 року визначена в сумi  247   тис.

грн.

Собiвартiсть придбання  -  599  тис. грн.,  накопичена амортизацiя - 352 тис. грн.

За 2012 рiк Компанiя нарахувала амортизацiї по iнвестицiйнiй нерухомостi  в сумi  14 тис. грн.

В 2012 роцi Компанiя не здiйснювала придбання чи створення власними силами iнвестицiйної нерухомостi.

Компанiя володiє всiма правами на свою iнвестицiйну нерухомiсть.

6. Запаси.

За станом на 31 грудня 2012 року компанiя визнає у складi поточних активiв запаси в сумi 2833  тис. грн.. 

Запаси Компанiї вiдображенi у фiнансовiй звiтностi за справедливою вартiстю.

Запаси за чистою вартiстю реалiзацiї за станом на 31 грудня 2012 року не вiдображенi.

Компанiя класифiкує запаси у вiдповiдностi до обраної облiкової полiтики та визначає на 31 грудня 2012 року такi класи запасiв:



- виробничi запаси - 70 тис. грн.;

- товари - 2763 тис. грн..

У вiдповiдностi  до обраної облiкової полiтики Компанiя визначає собiвартiсть запасiв  за формулою ФIФО. Таким чином одиницi запасiв, якi

залишилися за станом на 31 грудня 2012 року  є такими, що були придбанi останнiми.

Компанiя застосовує дану формулу до всiх запасiв, що визнанi в залишках на 31 грудня 2012 року.

Балансова вартiсть запасiв, котрi реалiзованi, визнається витратами перiоду, в якому визнається вiдповiдний дохiд. За 2012 рiк Компанiя визнає

53666 тис. грн. запасiв, що визнанi витратами перiоду. 

7. Фiнансовi iнструменти.

Компанiя визнає, оцiнює  та подає  iнформацiю щодо фiнансових iнструментiв у вiдповiдностi до МСБО 39  "Фiнансовi iнструменти : визнання та

оцiнка" та МСБО 32  "Фiнансовi iнструменти: подання", МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї", МСФЗ 9 "Фiнансовi

iнструменти".

Компанiя за 2012 рiк визнала  фiнансовим iнструментом будь-який контракт, який приводить до виникнення фiнансового активу у одного

суб`єкта господарювання та фiнансового зобов`язання або iнструмента капiталу, у iншого суб`єкта господарювання.

За станом на 31 грудня 2012 року компанiя визнає такi поточнi фiнансовi активи: 

За станом на 31 грудня 2012 року Компанiя визнає поточну торговельну дебiторську заборгованiсть в сумi  6896  тис. грн., котра виникла як

контрактне право отримувати грошовi кошти за реалiзовану продукцiю, реалiзованi товари, наданi послуги.

Аванси з податку на прибуток,  в сумi 1  тис. грн..

Передоплати в сумi 1 тис. грн.:

-  передоплати вiтчизняним постачальникам за товари, роботи, послуги в сумi 1 тис. грн..

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть Компанiї складає 1473 тис. грн.:

- розрахунки за претензiями в сумi 179 тис. грн.;

- розрахунки з iншими дебiторами в сумi 1294 тис. грн.  

Компанiя визнає за станом на 31 грудня 2012 року поточним фiнансовим активом грошовi кошти, що знаходяться на поточних рахунках

банкiвських установ та в касi Компанiї в сумi 462 тис. грн.:

- в нацiональнiй валютi - 462 тис. грн., в тому числi в касi - 2 тис. грн.

За станом на 31 грудня 2012 року грошовi кошти Компанiї зосередженi таким чином:

- на поточному рахунку в банку - 314 тис. грн.

- грошовi кошти в дорозi - 146 тис. грн.

- в касi - 2 тис. грн.

За станом на 31 грудня 2012 року iншi поточнi активи Компанiї складають 5 тис. грн.. 

За станом на 31 грудня 2012 року компанiя визнає  такi поточнi фiнансовi зобов'язання : 

За станом на 31 грудня 2012 року Компанiя визнає  поточним  фiнансовим зобов'язанням   заборгованiсть за короткостроковими  кредитами

банкiв  в сумi 1 тис. грн.:

- заборгованiсть за короткостроковими  кредитами банкiв  в нацiональнiй валютi в сумi 1 тис. грн..

За станом на 31 грудня 2012 року Компанiя визнає поточним фiнансовим зобов'язанням торговельну кредиторську заборгованiсть, як контрактне

зобов'язання надавати грошовi кошти за придбанi товари, роботи, послуги в сумi 7400 тис. грн..

Компанiя визнає поточним фiнансовим зобов'язанням за станом на 31 грудня 2012 року поточну заборгованiсть по податкам та iншим платежам,

крiм податку на прибуток, в сумi 431  тис. грн.:

- по податку з доходiв фiзичних осiб в сумi 47 тис. грн.;

- по податку на додану вартiсть - 257 тис. грн.

- по єдиному соцiальному внеску в сумi 127 тис. грн..

За станом на 31 грудня 2012 року Компанiя визнає  поточними фiнансовими зобов'язаннями поточну заборгованiсть з виплат працiвникам в сумi

271 тис. грн..

Iншi поточнi фiнансовi зобов'язання Компанiя на 31 грудня 2012 року визнає в сумi 162 тис. грн..

      Компанiя визнає, оцiнює  та подає  iнформацiю щодо фiнансових iнструментiв власного капiталу  у вiдповiдностi до МСБО 39  "Фiнансовi

iнструменти : визнання та оцiнка" та МСБО 32  "Фiнансовi iнструменти: подання" .

Акцiонерний капiтал компанiя визнає в сумi 2212 тис. грн.

Акцiонерний капiтал  станом на 31 грудня 2012 року це  статутний капiтал  товариства, що становить  2212330,00 грн. i подiлено на  8849320

простих iменних акцiй вартiстю 0,25 грн.  

Форма iснування акцiй  бездокументарна.

Статутний капiтал товариства на дату фiнансової звiтностi сформовано i сплачено повнiстю  за 8849320  простих iменних акцiй  на   загальну суму

2212330,00 грн., що складає 100 вiдсоткiв статутного капiталу.

За станом на 31 грудня 2012 року Компанiєю створено резерв на покриття можливих збиткiв в сумi 99  тис. грн.

Компанiя за станом на 31 грудня 2012 року визнає прибуток  в сумi 2272  тис. грн..

8. Дохiд.

Компанiя застосовує МСБО 18 "Дохiд"  до облiку доходу, який виникає в результатi звичайної та iншої дiяльностi та визнає за звiтний 2012 рiк

такi доходи:

1. Дохiд вiд звичайної дiяльностi:

- продаж товарiв -   63609 тис. грн., у тому числi:  

- товари придбанi - 63585 тис. грн.;

- iншi непоточнi активи - 24 тис. грн.

- надання послуг - 526  тис. грн., у тому числi:

- операцiйна оренда - 526 тис. грн..

2. Прибуток вiд iнших операцiй:

- прибуток вiд курсової рiзницi  - 1 тис. грн.;



- дивiденди отриманi - 1657 тис. грн.;

- прибуток вiд iншої дiяльностi - 9 тис. грн.;

Компанiя розкриває та подає iнформацiю у єдиному звiтi про прибутки та збитки за 2012 рiк  у вiдповiдностi до МСБО 1 "Подання фiнансової

звiтностi" за методом "функцiї витрат":

Дохiд вiд продажу - 64135 тис. грн.;

Собiвартiсть реалiзацiї - 53666 тис. грн.;

Валовий прибуток - 10469 тис. грн..;

Iнший дохiд - 10 тис. грн.;

Фiнансовий дохiд - 1657 тис. грн.;

Адмiнiстративнi витрати - 2324 тис. грн.;

Витрати на збут - 7575 тис. грн.;

Фiнансовi витрати - 49 тис. грн.;

Iншi витрати - 1044 тис. грн.;

Податок на прибуток - 131 тис. грн..

Прибуток за рiк -  1013 тис. грн.

До складу iнших витрат Компанiї за 2012 рiк увiйшли:

- нестачi, втрати вiд псування цiнностей - 114 тис. грн.;

- визнанi штрафи, пенi, неустойки - 2 тис. грн.;

- витати вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй (визначено на нетто-основi) - 914 тис. грн.;

- витрати вiд iнших операцiй - 14 тис. грн.

Компанiя розкриває додаткову iнформацiю про характер витрат за 2012 рiк:

- матерiальнi витрати та послуги - 56852  тис. грн.;

- витрати на виплати працiвникам  - 4763 тис. грн.;

- витрати  на соцiальнi заходи - 1649 тис. грн.;

- витрати на амортизацiю - 301 тис. грн.;

- фiнансовi витрати - 49 тис. грн.;

- iншi витрати - 1044  тис. грн.;

- податок на прибуток - 131 тис. грн..

9. Податок на прибуток.

Компанiя у вiдповiдностi до МСБО 12 "Податки на прибуток" визначає облiковий пiдхiд до податкiв на прибуток.

За станом на 31 грудня 2012 року у складi поточних активiв  Компанiя визнає передплату з податку на прибуток  в сумi 1 тис. грн..

За 2012 рiк Компанiя нарахувала поточного податку на прибуток в сумi 131 тис. грн..

Компанiя у вiдповiдностi до МСБО 12 "Податки на прибуток" визнає,  що  за станом на 31 грудня 2012 року  майбутнi податковi наслiдки вiдсутнi.

10. Прибуток на акцiю.

У вiдповiдностi до МСБО 33 "Прибуток на акцiю" компанiя обчислює за 2012 рiк, що закiнчився,  базисний прибуток на акцiю утримувачiв

звичайних акцiй.

Базисний прибуток на акцiю обчислюється за допомогою дiлення прибутку, який вiдноситься до утримувачiв звичайних акцiй Компанiї,  на

середньозважену кiлькiсть звичайних акцiй, що перебували в обiгу протягом 2012 року.

Прибуток, який вiдноситься до утримувачiв звичайних акцiй,  компанiя визнає за результатами 2012 року в сумi 1013  тис. грн.. Середньозважена

кiлькiсть звичайних акцiй, що перебували в обiгу протягом 2012 року, становить 8849320  штук.

Базисний прибуток на акцiю компанiя визнає за 2012 рiк, що закiнчився, в сумi 0,11447  грн.

Компанiя у 2012 роцi не нараховувала та не виплачувала дивiденди за 2011 рiк. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв, що

вiдбулися 12  квiтня 2012 року. 

11. Виплати працiвникам.

У вiдповiдностi до МСБО 19 "Виплати працiвникам" компанiя розкриває iнформацiю стосовно короткострокових  виплат працiвникам за 2012

рiк , таких  як заробiтна плата, оплаченi щорiчнi вiдпустки та премiї, а також виплати на соцiальне забезпечення.

Заробiтної плати, оплати щорiчних вiдпусток та премiй за 2012 рiк нараховано  4763 тис. грн., єдиний соцiальний внесок за 2012 рiк нараховано

1649  тис. грн..

За станом на 31 грудня 2012 року у звiтi про фiнансовий стан Компанiї визначено поточну заборгованiсть за виплатами працiвникам в сумi  271

тис. грн.

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв Компанiї за 2012 рiк складає 78  осiб.

12. Джерела невизначеностi оцiнки.

Деякi суми, включенi до фiнансової звiтностi, а також пов'язанi з ними розкриття iнформацiї вимагають вiд управлiнського персоналу Компанiї

здiйснення припущень вiдносно сум або умов, якi не можуть бути точно вiдомi на дату пiдготовки звiтностi.

Управлiнський персонал Компанiї проводить оцiнки на постiйнiй основi, виходячи з результатiв i досвiду минулих перiодiв, консультацiй

фахiвцiв, тенденцiй та iнших методiв, якi керiвництво вважає прийнятними за певних обставин, а також виходячи з прогнозiв щодо того, як вони

можуть змiнитися в майбутньому. Однак невизначенiсть цих припущень i оцiночних значень може призвести до результатiв, якi можуть вимагати

суттєвих коригувань вартостi активу або зобов'язання, стосовно яких здiйснюються такi припущення та оцiнки, в майбутньому.

Основнi невизначеностi:

- амортизацiя основних засобiв, нематерiальних активiв та iнвестицiйної нерухомостi 'рунтується на здiйснених управлiнським персоналом

оцiнках майбутнiх строкiв корисного використання цих активiв. Оцiнки можуть змiнюватися пiд впливом технологiчного розвитку, конкуренцiї,

змiни ринкових умов та iнших чинникiв, котрi важко передбачити.  Подiбнi змiни можуть призвести до змiн очiкуваних строкiв корисного

використання та амортизацiйних вiдрахувань.

13. Зв`язанi сторони.

Компанiя у вiдповiдностi до МСБО 24 "Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони"  розкриває iнформацiю щодо зв'язаних осiб у фiнансовiй

звiтностi за 2012 рiк.

Зв'язаними особами Компанiї є акцiонери:

Юридична особа - Fairbrook Enterprises Limited (Великобританiя), утримує акцiї, що складають 40,9% статутного капiталу Компанiї. 

Юридична особа - Willenhall Trading Limited (Великобританiя), утримує акцiї, що складають 20,1% статутного капiталу Компанiї.



Зв'язаними особами Компанiї є члени провiдного управлiнського персоналу:

Генеральний директор -  Яворський Iгор Олегович.

Операцiї зi зв'язаними сторонами у 2012 роцi не проводились.

                                              

14. Подiї пiсля звiтної дати.

У вiдповiдностi до МСБО10 "Подiї пiсля звiтного перiоду" компанiя  визначає  сприятливi та несприятливi подiї, якi вiдбуваються з кiнця

звiтного перiоду до дати затвердження  фiнансової звiтностi за 2012 рiк до випуску. 

Компанiя стверджує, що не вiдбувалось нiяких подiй пiсля звiтної дати, якi могли б вплинути на фiнансову звiтнiсть за 2012 рiк. Також не

вiдбувалося нiяких подiй, якi могли б вимагати коригування фiнансової звiтностi за 2012 рiк.

Генеральний  директор                                              Яворський I.О.                                                                   

Головний бухгалтер                                                  Сидорова М.О.                                                  


