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

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

Генеральний
директор

Яворський Iгор Олегович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

20.04.2016

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Укропткульттовари"
емітента
2. Організаційноправова форма
емітента

Акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
емітента

01553054

4. Місцезнаходження
емітента

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

5. Міжміський код,
телефон та факс
емітента

0522277178, 0522227178

6. Електронна поштова
kudrya_analitik@roshen.com.ua
адреса емітента
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії

19.04.2016
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

3. Річна інформація
розміщена на сторінці

№ 72 газета "Бюлетень Цiннi папери України"

20.04.2016

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

http://roshenkr.com.ua/
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

19.04.2016
(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру
часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у
складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та
інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які
складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які

включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

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

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
33. Примітки До складу змiсту рiчної iнформацiї не включени наступнi форми:
"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 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.
"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство
"Укропткульттовари"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію
юридичної особи ( за наявності )

АЖ № 108255

3. Дата проведення державної реєстрації

18.11.1992

4. Територія (область)

Кiровоградська область

5. Статутний капітал (грн.)

2212330.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать
державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу,
що передано до статутного капіталу державного
(національного) акціонерного товариства та/або
холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)

0.000

0.000
55

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
46.36

ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ЦУКРОМ, ШОКОЛАДОМ І КОНДИТЕРСЬКИМИ ВИРОБАМИ

46.19

ДIЯЛЬНIСТЬ ПОСЕРЕДНИКIВ У ТОРГIВЛI ТОВАРАМИ ШИРОКОГО
АСОРТИМЕНТУ"

46.31

ОПТОВА ТОРГIВЛЯ ФРУКТАМИ Й ОВОЧАМИ"

10. Органи управління
підприємства

Управлiння товариством здiйснюють: * вищий орган Товариства - Загальнi
збори акцiонерiв; * Наглядова рада Товариства; * Однособовий виконавчий
орган - Генеральний Директор Товариства; Контроль за фiнансовогосподарською дiяльнiстю Генерального Директора Товариства здiйснює
Ревiзiйна комiсiя Товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті

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

2) МФО банку

323389

3) Поточний рахунок

2600100011717

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який валютний рахунок вiдсутнiй
обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній
валюті
5) МФО банку

000000

6) Поточний рахунок

00000000000000

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або
учасника

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

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

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

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

Відсоток акцій (часток, паїв),
які належать засновнику та/або
учаснику (від загальної
кількості)
0.000000000000

Усього

100.000000000000

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

1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**

Генеральний директор
Яворський Iгор Олегович

НН 487575 13.03.1998 Деснянським ВМ УМВС України в
Чернігівській області
1977
вища, закiнчив Чернiгiвський державний педагогiчний
унiверситет iм. Т.Г.Шевченка, 2000 рiк, за спецiальнiстю
"Педагогiка i методики середньої освiти. Iсторiя. Практика
психологiя"
9
Менеджер зi збуту територiального вiддiлу реалiзацiї ДП
"Кондитерська корпорацiя "РОШЕН".
24.04.2015 згідно Положення та Статуту товариства

6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Обов'язки та повноваження згiдно Статуту Товариства, Посад на iнших пiдриємствах не займає. У
звiтному роцi отримав винагороду у виглядi зарабiтної плати згiдно штатному розкладу. Непогашеної
судимостi за посадовi та корисливi злочини немає.
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**

Головний бухгалтер
Сидорова Марина Олександрiвна

ЕА 254925 14.03.1997 Ленінським РВ УМВС України в
Кіровоградській області
1975
незакiнчена вища, Харкiвський авiацiйний iнститут, по
спецiальностi менеджер в виробничiй сферi
20
СПД Вдовиченко О.В., головний бухгалтер

6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
14.01.2013 згідно Положення та Статуту товариства
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Обов'язки та повноваження згiдно Статуту Товариства, положення про головного бухгалтера.
Посад на iнших пiдриємствах не займає. У звiтному роцi отримала винагороду у виглядi зарабiтної плати
згiдно штатному розкладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Голова Наглядової ради
1) посада
Май Костянтин Владиславович
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
СО 824437 21.10.2001 Харківським РУ ГУ МВС України в
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
Харківській області
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1967
4) рік народження**
Вища, Київський полiтехнiчний iнститут, iнженер
5) освіта**
17
6) стаж роботи (років)**
Акцiонер, працює заступником директора по збуту ДП
7) найменування підприємства та
"Кондитерська корпорацiя "Рошен"
попередня посада, яку займав**
28.04.2014 згідно Положення та Статуту товариства
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) 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.
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*

Член Наглядової ради,
Головащук Олександр Валентинович

МР 216059 09.08.1997 Ленінським РВ УМВС України в
Чернівецькій області

або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

1977
Вища, Чернiвецький державний унiверситет iм. Ю.Федьковича
за спецiальнiстю "Мiжнародна економiка" 1999 рiк
21
працює в ДП "Кондитерська корпорацiя "РОШЕН" на посадi
заступника директора з реалiзацiї (по Українi) з 10.05.2006
року згiдно з наказом № 33-п вiд 10.05.2006 р
28.04.2013 згідно Положення та Статуту товариства

8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) 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.
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

Член Наглядової ради
Соболевська Анастасiя Володимирiвна

СН 581300 23.09.1997 Шевченківським РУ ГУ МВС України м.
Київ
1975
Вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет за
спецiальнiстю "Мiжнародна економiка" 2003 рiк
18
працює в ДП "Кондитерська корпорацiя "РОШЕН" на посадi
начальника вiддiлу маркетингу з 04.06.2003 року згiдно з
наказом № 45-п вiд 03.06.2003 року.
28.04.2014 згідно Положення та Статуту това

8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) 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.
Голова Ревiзiйної комiсiї
1) посада
Солдецька Олена Миколаївна
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
ЕА 766138 Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
області
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1980
4) рік народження**
Вища, Національна юридична академія імені Я. Мудрого
5) освіта**
11
6) стаж роботи (років)**
Працює юрисконсультом ПАТ ""Укропткульттовари"
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
28.04.2014 згідно Положення та Статуту товариства
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) 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.
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**

Член Ревiзiйної комiсiї
Короткий Геннадій Генннадійович

ЕВ 116574 18.01.2006 Кіровським ВМ Кіровоградського МВ
УМВС України в Кіровоградській області
1988
Базова вища, Кіровоградський кібернетико-технічний коледж
"Пограмна інженерія"
9
Менеджер з оптової торгівлі ПАТ "Кiровоградське
пiдприємство"Укропткульттовари"
28.04.2013 згідно Положення та Статуту товариства

6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) 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.

1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**

Член Ревiзiйної комiсiї
Василишин Валерій Володимирович

ЕА 640507 14.07.1999 Ленінським РВ УМВС України в
Кіровоградській області
1979
Базова вища, Харківський національний економічний
університет "Фінанси і кредит"
10
Менеджер з логістики ПАТ ""Укропткульттовари"

6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
28.04.2013 згідно Положення та Статуту товариства
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) 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.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Кількість за видами акцій
Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові посадової
особи

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

Від загальної
Кількість
кількості акцій
прості на Привілейовані
акцій (штук)
(у відсотках) прості іменні пред'явника
іменні

привілейов
ані на
пред'явник
а

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова Наглядової
ради

Май Костянтин
Владиславович

СО 824437 21.10.2001
Харкiвським РУ ГУ МВС
України в Харькiвськiй областi

4

0.00004520121

4

0

0

0

4

0.00004520121

4

0

0

0

Усього

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Кількість за видами акцій
Найменування юридичної
особи

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість
акцій
(штук)

ТОВ "ЦентральноЄвропейська кондитерська
компанiя

23163839

04176 м. Київ данi вiдсутнi м. Київ,
вул. Електрикiв, 29-А

6057546

Від загальної
кількості акцій
прості на Привілейовані
(у відсотках) прості іменні пред'явника
іменні

68.452107054553

6057546

0

0

привілейо
вані на
пред'явни
ка
0

Кількість за видами акцій
Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи*

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

Кількість
акцій
(штук)

Усього 6057546

Від загальної
кількості акцій
прості на Привілейовані
(у відсотках) прості іменні пред'явника
іменні
68.452107054553

6057546

0

0

привілейо
вані на
пред'явни
ка
0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів

Чергові
X

Позачергові

24.04.2015
Дата проведення
71.8
Кворум зборів
Опис ПРОТОКОЛ № б/н
Рiчних загальних зборiв акцiонерiв
Публiчного акцiонерного товариства "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ"
(далi - "Товариство")
" Дата проведення загальних зборiв: 24 квiтня 2015 р.
" Дата складення протоколу: 24 квiтня 2015 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: 20 квiтня 2015 р.
" Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних
зборах: 316 (триста шiстнадцять) осiб.
" Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi включенi до перелiку
акцiонерiв, якi мають право брати участь в загальних зборах акцiонерiв: 6 369 996 голосiв.
" 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: 6 369 996 голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, що
становить 100 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi включенi
до перелiку акцiонерiв, якi мають право брати участь в загальних зборах акцiонерiв.
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:
1. Бондаренко I. С. - член Реєстрацiйної комiсiї.
2. Кудря Г. М. - член Реєстрацiйної комiсiї.
3. Полiщук Ю. О. - член Реєстрацiйної комiсiї.
Простою бiльшiстю голосiв членiв Реєстрацiйної комiсiї до початку проведення реєстрацiї Головою
Реєстрацiйної комiсiї обрано Бондаренко I. С.
Початок роботи загальних зборiв акцiонерiв: 10.00.
Завершення роботи загальних зборiв акцiонерiв: 11.55.
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 питання про затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 р. Прийняття рiшення про наслiдки
розгляду звiту.
4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2014 р. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту.
5. Звiт Генерального Директора Товариства за 2014 р. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту.
6. Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2014 р. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї по звiтах та балансу
Товариства за 2014 р. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту.
7. Затвердження результатiв дiяльностi, рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2014 р. Визначення
порядку розподiлу прибутку за 2014 р.
8. Розгляд питання про припинення повноважень (вiдкликання) членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
9. Розгляд питання про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
10. Затвердження Договорiв (Угод).
ОРГАНIЗАЦIЙНI ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ:
Вiдкрив роботу загальних зборiв акцiонерiв Генеральний Директор Яворський I. О., який надав слово
Головi Реєстрацiйної комiсiї Бондаренко I. С. для оголошення результатiв реєстрацiї учасникiв загальних
зборiв акцiонерiв.
Голова Реєстрацiйної комiсiї Бондаренко I. С. зазначила, що станом на 10.00 годину зареєстровано
3
(три) акцiонери/представники акцiонерiв володiють у сукупностi 6 369 996 голосуючими акцiями, що
становить 100 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi включенi
до перелiку акцiонерiв, якi мають право брати участь в загальних зборах акцiонерiв.
Згiдно зi статтею 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" Загальнi збори акцiонерного товариства
мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50
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.
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.
Рiшення загальних зборiв акцiонерного товариства з питання, винесеного на голосування, приймається
простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, встановлених Законом України "Про
акцiонернi товариства".
З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд процедурного питання про обрання Лiчильної
комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.
Слухали:
Генерального Директора Яворського I. О., який повiдомив, що з даного питання порядку денного
пропонується наступний проект рiшення:
Лiчильну комiсiю зборiв обрати у наступному персональному складi:
1. Бондаренко I. С. - Голова Лiчильної комiсiї.
2. Кудря Г. М. - член Лiчильної комiсiї.
3. Полiщук Ю. О. - член Лiчильної комiсiї.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - вiдкрите, шляхом пiдняття бюлетенiв iз зазначеною кiлькiстю
голосiв кожного акцiонера):
"За" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 6 369 996 голосiв, що становить 100 %
вiд кiлькостi присутнiх зареєстрованих голосуючих акцiй та 100 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi включенi до перелiку акцiонерiв, якi мають право брати
участь в загальних зборах акцiонерiв.
"Проти" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 голосiв.
"Утрималось" вiд голосування з винесеного питання акцiонерiв, якi володiють 0 голосами.
"Не голосували" з винесеного питання акцiонери, якi володiють 0 голосами.
ВИРIШИЛИ:
Лiчильну комiсiю зборiв обрати у наступному персональному складi:
1. Бондаренко I. С. - Голова Лiчильної комiсiї.
2. Кудря Г. М. - член Лiчильної комiсiї.
3. Полiщук Ю. О. - член Лiчильної комiсiї.
З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд процедурного питання про обрання Голови та
Секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
Слухали:
Генерального Директора Яворського I. О., який повiдомив, що з даного питання порядку денного
пропонується наступний проект рiшення:
Обрати Головою загальних зборiв акцiонерiв Циток Т. Т.
Обрати Секретарем загальних зборiв акцiонерiв Солдецьку О. М.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - вiдкрите, шляхом пiдняття бюлетенiв iз зазначеною кiлькiстю
голосiв кожного акцiонера):
"За" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 6 369 996 голосiв, що становить 100 %
вiд кiлькостi присутнiх зареєстрованих голосуючих акцiй та 100 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi включенi до перелiку акцiонерiв, якi мають право брати
участь в загальних зборах акцiонерiв.
"Проти" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 голосiв.
"Утрималось" вiд голосування з винесеного питання акцiонерiв, якi володiють 0 голосами.
"Не голосували" з винесеного питання акцiонери, якi володiють 0 голосами.
ВИРIШИЛИ:
Обрати Головою загальних зборiв акцiонерiв Циток Т. Т.
Обрати Секретарем загальних зборiв акцiонерiв Солдецьку О. М.
З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про затвердження рiчного звiту
Товариства за 2014 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 2014 р.
Голова зборiв Циток Т. Т. повiдомила, що з даного питання порядку денного пропонується наступний
проект рiшення:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2014 р
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями):
"За" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 6 369 996 голосiв, що становить 100 %
вiд кiлькостi присутнiх зареєстрованих голосуючих акцiй та 100 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi включенi до перелiку акцiонерiв, якi мають право брати
участь в загальних зборах акцiонерiв.
"Проти" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 голосiв.
"Утрималось" вiд голосування з винесеного питання акцiонерiв, якi володiють 0 голосами.
"Не голосували" з винесеного питання акцiонери, якi володiють 0 голосами.
ВИРIШИЛИ:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2014 р
З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звiт Наглядової ради Товариства за 2014 р.
Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту.

Слухали:
Члена Наглядової ради Товариства Соболєвську А. В. (за дорученням Наглядової ради), яка доповiла
акцiонерам про роботу Наглядової ради Товариства у 2014 роцi. Зокрема, Доповiдач виклала акцiонерам
розгорнуту картину, щодо погодження Наглядовою радою дiй виконавчого органу Товариства,
спрямованих на прогресивнi перетворення щодо господарської дiяльностi та iнвестицiйної полiтики
пiдприємства тощо.
Голова зборiв Циток Т. Т. повiдомила, що з даного питання порядку денного пропонується наступний
проект рiшення:
Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства за 2014 р.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями):
"За" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 6 369 996 голосiв, що становить 100 %
вiд кiлькостi присутнiх зареєстрованих голосуючих акцiй та 100 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi включенi до перелiку акцiонерiв, якi мають право брати
участь в загальних зборах акцiонерiв.
"Проти" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 голосiв.
"Утрималось" вiд голосування з винесеного питання акцiонерiв, якi володiють 0 голосами.
"Не голосували" з винесеного питання акцiонери, якi володiють 0 голосами.
ВИРIШИЛИ:
Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства за 2014 р.
З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звiт Генерального Директора Товариства за 2014 р.
Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту.
Слухали:
Генерального Директора Товариства Яворського I. О. , який доповiв акцiонерам про дiяльнiсть
Товариства у 2014 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 2015 роцi.
Голова зборiв Циток Т. Т. повiдомила, що з даного питання порядку денного пропонується наступний
проект рiшення:
Затвердити Звiт Генерального Директора Товариства за 2014 р.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями):
"За" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 6 369 996 голосiв, що становить 100 %
вiд кiлькостi присутнiх зареєстрованих голосуючих акцiй та 100 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi включенi до перелiку акцiонерiв, якi мають право брати
участь в загальних зборах акцiонерiв.
"Проти" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 голосiв.
"Утрималось" вiд голосування з винесеного питання акцiонерiв, якi володiють 0 голосами.
"Не голосували" з винесеного питання акцiонери, якi володiють 0 голосами.
ВИРIШИЛИ:
Затвердити Звiт Генерального Директора Товариства за 2014 р.
З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2014 р. Затвердження
висновкiв Ревiзiйної комiсiї по звiтах та балансу Товариства за 2014 р. Прийняття рiшення про наслiдки
розгляду звiту.
Слухали:
Голову Ревiзiйної комiсiї Солдецьку О. М., яка повiдомила про дiяльнiсть Ревiзiйної комiсiї у 2014 роцi.
Зокрема, Доповiдач зазначила, що Ревiзiйна комiсiя у звiтному перiодi проводила перевiрки фiнансовогосподарської 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 Циток Т. Т. повiдомила, що з даного питання порядку денного пропонується наступний
проект рiшення:
Затвердити Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2014 р. Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї по звiтах та балансу
Товариства за 2014 р.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями):
"За" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 6 369 996 голосiв, що становить 100 %
вiд кiлькостi присутнiх зареєстрованих голосуючих акцiй та 100 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi включенi до перелiку акцiонерiв, якi мають право брати
участь в загальних зборах акцiонерiв.
"Проти" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 голосiв.
"Утрималось" вiд голосування з винесеного питання акцiонерiв, якi володiють 0 голосами.
"Не голосували" з винесеного питання акцiонери, якi володiють 0 голосами.
ВИРIШИЛИ:
Затвердити Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2014 р. Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї по звiтах та балансу
Товариства за 2014 р.
З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатiв дiяльностi, рiчної фiнансової
звiтностi Товариства за 2014 р. Визначення порядку розподiлу прибутку за 2014 р.

Слухали:
Генерального Директора Товариства Яворського I. О., який доповiв акцiонерам про фiнансовi результати
дiяльностi Товариства за 2014 р. та зазначив, що фiнансовий результат дiяльностi Товариства у 2014 р. чистий прибуток у розмiрi 2 033 тис. грн.
Голова зборiв Циток Т. Т. повiдомила, що з даного питання порядку денного пропонується наступний
проект рiшення:
Затвердити результати дiяльностi Товариства у 2014 р. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за
2014 р. Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2014 р, залишити у розпорядженнi Товариства.
Дивiденди не нараховувати та не сплачувати.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями):
"За" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 6 369 996 голосiв, що становить 100 %
вiд кiлькостi присутнiх зареєстрованих голосуючих акцiй та 100 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi включенi до перелiку акцiонерiв, якi мають право брати
участь в загальних зборах акцiонерiв.
"Проти" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 голосiв.
"Утрималось" вiд голосування з винесеного питання акцiонерiв, якi володiють 0 голосами.
"Не голосували" з винесеного питання акцiонери, якi володiють 0 голосами.
ВИРIШИЛИ:
Затвердити результати дiяльностi Товариства у 2014 р. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за
2014 р. Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2014 р, залишити у розпорядженнi Товариства.
Дивiденди не нараховувати та не сплачувати.
З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про припинення повноважень
(вiдкликання) членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Слухали:
Голову зборiв Циток Т. Т., яка повiдомила, що з даного питання порядку денного пропонується наступний
проект рiшення:
Припинити повноваження наступного персонального складу Ревiзiйної комiсiї Товариства, у зв'язку iз
закiнченням термiну на який було обрано Ревiзiйну комiсiю:
1.Солдецька О. М. - Голова Ревiзiйної комiсiї.
2.Короткий Г. Г. - член Ревiзiйної комiсiї.
3.Василишин В. В. - член Ревiзiйної комiсiї.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями):
"За" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 6 369 996 голосiв, що становить 100 %
вiд кiлькостi присутнiх зареєстрованих голосуючих акцiй та 100 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi включенi до перелiку акцiонерiв, якi мають право брати
участь в загальних зборах акцiонерiв.
"Проти" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 голосiв.
"Утрималось" вiд голосування з винесеного питання акцiонерiв, якi володiють 0 голосами.
"Не голосували" з винесеного питання акцiонери, якi володiють 0 голосами.
ВИРIШИЛИ:
Припинити повноваження наступного персонального складу Ревiзiйної комiсiї Товариства, у зв'язку iз
закiнченням термiну на який було обрано Ревiзiйну комiсiю:
1.Солдецька О. М. - Голова Ревiзiйної комiсiї.
2.Короткий Г. Г. - член Ревiзiйної комiсiї.
3.Василишин В. В. - член Ревiзiйної комiсiї.
З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї
Товариства.
Слухали:
Голову зборiв Циток Т. Т., яка повiдомила, що з даного питання порядку денного пропонується наступний
проект рiшення:
Обрати Ревiзiйну комiсiю Товариства, термiном до дати наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв, у
наступному персональному складi:
1.Солдецька О.М. - член Ревiзiйної комiсiї.
2.Короткий Г.Г. - член Ревiзiйної комiсiї.
3.Василишин В.В. - член Ревiзiйної комiсiї.
Голова зборiв Циток Т. Т. зазначила, що вiдповiдно до ст. 73 Закону України "Про акцiонернi товариства"
члени ревiзiйної комiсiї в акцiонерних товариствах обираються виключно шляхом кумулятивного
голосування. Вiдповiдно до ст. 2 Закону України "Про акцiонернi товариства": кумулятивне голосування голосування пiд час обрання осiб до складу органiв товариства, коли загальна кiлькiсть голосiв акцiонера
помножується на кiлькiсть членiв органу акцiонерного товариства, що обираються, а акцiонер має право
вiддати всi пiдрахованi таким чином голоси за одного кандидата або розподiлити їх мiж кiлькома
кандидатами
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями - шляхом
кумулятивного
голосування. ):
№ П.I.Б. кандидата Кiлькiсть голосуючих акцiй
1 Солдецька О.М. 6 369 996
2 Короткий Г.Г. 6 369 996
3 Василишин В.В. 6 369 996
ВИРIШИЛИ:

Обрати Ревiзiйну комiсiю Товариства, термiном до дати наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв, у
наступному персональному складi:
1.Солдецька О.М. - член Ревiзiйної комiсiї.
2.Короткий Г.Г. - член Ревiзiйної комiсiї.
3.Василишин В.В. - член Ревiзiйної комiсiї.
З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження Договорiв (Угод).
Слухали:
Голову зборiв Циток Т. Т., яка повiдомила, що з даного питання порядку денного пропонується наступний
проект рiшення:
Не затверджувати Договори (Угоди).
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями):
"За" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 6 369 996 голосiв, що становить 100 %
вiд кiлькостi присутнiх зареєстрованих голосуючих акцiй та 100 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi включенi до перелiку акцiонерiв, якi мають право брати
участь в загальних зборах акцiонерiв.
"Проти" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 голосiв.
"Утрималось" вiд голосування з винесеного питання акцiонерiв, якi володiють 0 голосами.
"Не голосували" з винесеного питання акцiонери, якi володiють 0 голосами.
ВИРIШИЛИ:
Не затверджувати Договори (Угоди).
ПIДПИСИ:
Голова зборiв ______________________________ Циток Т. Т.
Секретар зборiв _____________________________ Солдецька О. М.
Генеральний Директор ПАТ "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ"
_____________________________ Яворський I. О.
ПРОТОКОЛ ПРО ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
На Рiчних загальних зборах акцiонерiв
Публiчного акцiонерного товариства "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ"
м. Кiровоград 24 квiтня 2015 р.
Тимчасова лiчильна комiсiя в складi:
1. Бондаренко I. С. - Голова тимчасової лiчильної комiсiї.
2. Кудря Г. М. - член тимчасової лiчильної комiсiї.
3. Полiщук Ю. О. - член тимчасової лiчильної комiсiї.
склала даний протокол про наступне:
" Дата проведення загальних зборiв: 24 квiтня 2015 р.
" Час вiдкриття загальних зборiв акцiонерiв - 10.00
" Станом на 10.00 годину зареєстровано 3 (три) акцiонери/представники акцiонерiв володiють у
сукупностi 6 369 996 голосуючими акцiями, що становить 100 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi включенi до перелiку акцiонерiв, якi мають право брати
участь в загальних зборах акцiонерiв.
З ПИТАННЯ № 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
Розгляд процедурного питання про обрання Лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.
Проект рiшення:
Лiчильну комiсiю зборiв обрати у наступному складi:
1. Бондаренко I. С. - Голова лiчильної комiсiї.
2. Кудря Г. М. - член лiчильної комiсiї.
3. Полiщук Ю. О. - член лiчильної комiсiї.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - вiдкрите, шляхом пiдняття бюлетенiв iз зазначеною кiлькiстю
голосiв кожного акцiонера):
"За" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 6 369 996 голосiв, що становить 100 %
вiд кiлькостi присутнiх зареєстрованих голосуючих акцiй та 100 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi включенi до перелiку акцiонерiв, якi мають право брати
участь в загальних зборах акцiонерiв.
"Проти" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 голосiв.
"Утрималось" вiд голосування з винесеного питання акцiонерiв, якi володiють 0 голосами.
"Не голосували" з винесеного питання акцiонери, якi володiють 0 голосами.
ВИРIШИЛИ:
Лiчильну комiсiю зборiв обрати у наступному складi:
1. Бондаренко I. С. - Голова лiчильної комiсiї.
2. Кудря Г. М. - член лiчильної комiсiї.
3. Полiщук Ю. О. - член лiчильної комiсiї.
ПIДПИСИ:
Голова тимчасової лiчильної комiсiї _______________________ Бондаренко I. С.
Члени тимчасової лiчильної комiсiї:________________________ Кудря Г. М.
________________________ Полiщук Ю. О.

Пiдписи засвiдчую
Генеральний Директор ПАТ "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ"
_________________________ Яворський I. О.
ПРОТОКОЛ ПРО ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
На Рiчних загальних зборах акцiонерiв
Публiчного акцiонерного товариства "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ"
м. Кiровоград
24 квiтня 2015 р.
Лiчильна комiсiя в складi:
1. Бондаренко I. С. - Голова лiчильної комiсiї.
2. Кудря Г. М. - член лiчильної комiсiї.
3. Полiщук Ю. О. - член лiчильної комiсiї.
склала даний протокол про наступне:
" Дата проведення загальних зборiв: 24 квiтня 2015 р.
" Час вiдкриття загальних зборiв акцiонерiв - 10.00
" Станом на 10.00 годину зареєстровано 3 (три) акцiонери/представники акцiонерiв володiють у
сукупностi 6 369 996 голосуючими акцiями, що становить 100 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi включенi до перелiку акцiонерiв, якi мають право брати
участь в загальних зборах акцiонерiв.
З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд процедурного питання про обрання Голови та
Секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
Проект рiшення:
Обрати Головою загальних зборiв акцiонерiв Циток Т. Т.
Обрати Секретарем загальних зборiв акцiонерiв Солдецьку О. М.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - вiдкрите, шляхом пiдняття бюлетенiв iз зазначеною кiлькiстю
голосiв кожного акцiонера):
"За" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 6 369 996 голосiв, що становить 100 %
вiд кiлькостi присутнiх зареєстрованих голосуючих акцiй та 100 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi включенi до перелiку акцiонерiв, якi мають право брати
участь в загальних зборах акцiонерiв.
"Проти" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 голосiв.
"Утрималось" вiд голосування з винесеного питання акцiонерiв, якi володiють 0 голосами.
"Не голосували" з винесеного питання акцiонери, якi володiють 0 голосами.
ВИРIШИЛИ:
Обрати Головою загальних зборiв акцiонерiв Циток Т. Т.
Обрати Секретарем загальних зборiв акцiонерiв Солдецьку О. М.
З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про затвердження рiчного звiту
Товариства за 2014 р. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту.
Проект рiшення:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2014 р
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями):
"За" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 6 369 996 голосiв, що становить 100 %
вiд кiлькостi присутнiх зареєстрованих голосуючих акцiй та 100 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi включенi до перелiку акцiонерiв, якi мають право брати
участь в загальних зборах акцiонерiв.
"Проти" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 голосiв.
"Утрималось" вiд голосування з винесеного питання акцiонерiв, якi володiють 0 голосами.
"Не голосували" з винесеного питання акцiонери, якi володiють 0 голосами.
ВИРIШИЛИ:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2014 р
З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звiт Наглядової ради Товариства за 2014 р.
Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту.
Проект рiшення:
Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства за 2014 р.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями):
"За" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 6 369 996 голосiв, що становить 100 %
вiд кiлькостi присутнiх зареєстрованих голосуючих акцiй та 100 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi включенi до перелiку акцiонерiв, якi мають право брати
участь в загальних зборах акцiонерiв.
"Проти" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 голосiв.
"Утрималось" вiд голосування з винесеного питання акцiонерiв, якi володiють 0 голосами.
"Не голосували" з винесеного питання акцiонери, якi володiють 0 голосами.
ВИРIШИЛИ:
Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства за 2014 р.
З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звiт Генерального Директора Товариства за 2014 р.
Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту.
Проект рiшення:
Затвердити Звiт Генерального Директора Товариства за 2014 р.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями):

"За" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 6 369 996 голосiв, що становить 100 %
вiд кiлькостi присутнiх зареєстрованих голосуючих акцiй та 100 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi включенi до перелiку акцiонерiв, якi мають право брати
участь в загальних зборах акцiонерiв.
"Проти" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 голосiв.
"Утрималось" вiд голосування з винесеного питання акцiонерiв, якi володiють 0 голосами.
"Не голосували" з винесеного питання акцiонери, якi володiють 0 голосами.
ВИРIШИЛИ:
Затвердити Звiт Генерального Директора Товариства за 2014 р.
З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2014 р. Затвердження
висновкiв Ревiзiйної комiсiї по звiтах та балансу Товариства за 2014 р. Прийняття рiшення про наслiдки
розгляду звiту.
Проект рiшення:
Затвердити Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2014 р. Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї по звiтах та балансу
Товариства за 2014 р.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями):
"За" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 6 369 996 голосiв, що становить 100 %
вiд кiлькостi присутнiх зареєстрованих голосуючих акцiй та 100 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi включенi до перелiку акцiонерiв, якi мають право брати
участь в загальних зборах акцiонерiв.
"Проти" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 голосiв.
"Утрималось" вiд голосування з винесеного питання акцiонерiв, якi володiють 0 голосами.
"Не голосували" з винесеного питання акцiонери, якi володiють 0 голосами.
ВИРIШИЛИ:
Затвердити Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2014 р. Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї по звiтах та балансу
Товариства за 2014 р.
З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатiв дiяльностi, рiчної фiнансової
звiтностi Товариства за 2014 р. Визначення порядку розподiлу прибутку за 2014 р.
Проект рiшення:
Затвердити результати дiяльностi Товариства у 2014 р. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за
2014 р. Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2014 р, залишити у розпорядженнi Товариства.
Дивiденди не нараховувати та не сплачувати.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями):
"За" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 6 369 996 голосiв, що становить 100 %
вiд кiлькостi присутнiх зареєстрованих голосуючих акцiй та 100 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi включенi до перелiку акцiонерiв, якi мають право брати
участь в загальних зборах акцiонерiв.
"Проти" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 голосiв.
"Утрималось" вiд голосування з винесеного питання акцiонерiв, якi володiють 0 голосами.
"Не голосували" з винесеного питання акцiонери, якi володiють 0 голосами.
ВИРIШИЛИ:
Затвердити результати дiяльностi Товариства у 2014 р. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за
2014 р. Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2014 р, залишити у розпорядженнi Товариства.
Дивiденди не нараховувати та не сплачувати.
З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про припинення повноважень
(вiдкликання) членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Проект рiшення:
Припинити повноваження наступного персонального складу Ревiзiйної комiсiї Товариства, у зв'язку iз
закiнченням термiну на який було обрано Ревiзiйну комiсiю:
1.Солдецька О. М. - Голова Ревiзiйної комiсiї.
2.Короткий Г. Г. - член Ревiзiйної комiсiї.
3.Василишин В. В. - член Ревiзiйної комiсiї.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями):
"За" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 6 369 996 голосiв, що становить 100 %
вiд кiлькостi присутнiх зареєстрованих голосуючих акцiй та 100 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi включенi до перелiку акцiонерiв, якi мають право брати
участь в загальних зборах акцiонерiв.
"Проти" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 голосiв.
"Утрималось" вiд голосування з винесеного питання акцiонерiв, якi володiють 0 голосами.
"Не голосували" з винесеного питання акцiонери, якi володiють 0 голосами.
ВИРIШИЛИ:
Припинити повноваження наступного персонального складу Ревiзiйної комiсiї Товариства, у зв'язку iз
закiнченням термiну на який було обрано Ревiзiйну комiсiю:
1.Солдецька О. М. - Голова Ревiзiйної комiсiї.
2.Короткий Г. Г. - член Ревiзiйної комiсiї.
3.Василишин В. В. - член Ревiзiйної комiсiї.
З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї

Товариства.
Проект рiшення:
Обрати Ревiзiйну комiсiю Товариства, термiном до дати наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв, у
наступному персональному складi:
1.Солдецька О.М. - член Ревiзiйної комiсiї.
2.Короткий Г.Г. - член Ревiзiйної комiсiї.
3.Василишин В.В. - член Ревiзiйної комiсiї.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями - шляхом
кумулятивного
голосування. ):
№ П.I.Б. кандидата Кiлькiсть голосуючих акцiй
1 Солдецька О.М. 6 369 996
2 Короткий Г.Г. 6 369 996
3 Василишин В.В. 6 369 996
ВИРIШИЛИ:
Обрати Ревiзiйну комiсiю Товариства, термiном до дати наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв, у
наступному персональному складi:
1.Солдецька О.М. - член Ревiзiйної комiсiї.
2.Короткий Г.Г. - член Ревiзiйної комiсiї.
3.Василишин В.В. - член Ревiзiйної комiсiї.
З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження Договорiв (Угод).
Слухали:
Проект рiшення:
Не затверджувати Договори (Угоди).
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями):
"За" пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 6 369 996 голосiв, що становить 100 %
вiд кiлькостi присутнiх зареєстрованих голосуючих акцiй та 100 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi включенi до перелiку акцiонерiв, якi мають право брати
участь в загальних зборах акцiонерiв.
"Проти" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 голосiв.
"Утрималось" вiд голосування з винесеного питання акцiонерiв, якi володiють 0 голосами.
"Не голосували" з винесеного питання акцiонери, якi володiють 0 голосами.
ВИРIШИЛИ:
Не затверджувати Договори (Угоди).
ПIДПИСИ:
Голова лiчильної комiсiї _______________________ Бондаренко I. С.
Члени лiчильної комiсiї:
________________________ Кудря Г. М.
________________________ Полiщук Ю. О.
Пiдписи засвiдчую
Генеральний Директор ПАТ "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ"
_________________________ Яворський I. О.

VIII. Інформація про дивіденди
За результатами звітного періоду

За результатами попереднього періоду

За простими
акціями

За
привілейованими
акціями

За простими
акціями

За
привілейованими
акціями

д/н

д/н

д/н

д/н

Сума нарахованих
дивідендів, грн.
Нараховані дивіденди на
одну акцію, грн
Сума виплачених
дивідендів, грн
Дата складання переліку
осіб, які мають право на
отримання дивідендів

д/н
д/н
д/н
д/н
Дата виплати дивідендів
Дивiденди за результатами роботи Товариства у звiтному роцi не нараховувати та не сплачувати.
Опис

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

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний Депозитарiй України"

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

Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "АналітикАудит"

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

Публiчне акцiонерне товариство "Укргазпромбанк"

Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙ БІ КЕПІТАЛ"

Публiчне акцiонерне товариство
30370711
04071 м. Київ д/в м. Київ вул. Нижній Вал, 17/8
АВ № 581322
ДКЦПФР

19.09.2006
(044)5910419
(044)4825206
Надання депозитарних послуг
Договiр № У-3929 вiд 22.06.2011 року на обслуговування.

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
31008476
25001 Кiровоградська область д/н м. Кiровоград вул. Ушакова, 1а, к.511
№ 2407
Аудиторською палатою України

30.03.2001
0522 274285
274285
Аудиторськi послуги.
згідно договору № 35 від 23 лютого 2016 року проведено аудит
фінансової звітності Публічного акціонерного товариства
"Укропткульттовари" за станом на 31 грудня 2015 року. Перевірку
розпочато - 01 березня 2016 року, закінчено - 30 березня 2016 року.

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
24262992
02098 м. Київ д/в м. Київ Днiпровська набережна, 13
АВ № 534226
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

05.07.2010
(044) 559-46-76
д/в
Надання депозитарних послуг
Договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам цiнних паперiв
№ 23-Е вiд 11.07.2011 року.

Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
39650290
01015 м. Київ . м. Київ вул. Лаврська, 16
Рішення №1114
Національна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

28.07.2015
(044) 351-79-19
(044) 351-79-19
Надання депозитарних послуг
Договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам цiнних паперiв
№ 11-Е вiд 20.11.2015 року.

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

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

1

2

3

4

5

23/11/1/11

Кiровоградське
територiальне
управлiння
Державної комiсiї з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA4000124457

Акція проста
бездокумент
арна іменна

24.06.2011

Опис

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій (штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

6

7

8

9

10

Бездокументарнi
iменнi

0.25

8849320

2212330.00

100.000000000
000

Міжнародний
Тип цінного Форма існування та
ідентифікаційний
паперу
форма випуску
номер

Протягом звiтного року торгiвля акцiями Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках цiнних паперiв не здiйснювалась, лiстингу/делiстингу цiнних паперiв
Товариства на фондових бiржах не вiдбувалось, додатковї емiсiї цiнних паперiв не здiйснювалось.

XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Публiчне акцiонерне 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 "Кiровоградське пiдприємство
"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 акцiонерiв прийнято рiшення про змiну
назви з Вiдкритого акцiонерного товариства "Кiровоградське пiдприємство
"Укропткульттовари" у Публiчне акцiонерне товариство"Укропткульттовари".

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх
звітних періодів
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 комiсiя Товариства.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
В 2015 році середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу
(осіб) - 55,
середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом
(осіб) - 2,
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня,
тижня) (осіб) - 0,
Фонд оплати праці 2015 рік - 4487,7 тис. грн.
В 2014 році середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу
(осіб) - 63,
середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом
(осіб) - 2,
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня,
тижня) (осіб) - 0,
Фонд оплати праці 2014 рік - 3792,0 тис. грн.
Ротація кадрів відбувалась в основному за рахунок профільних спеціалістів
(торгових агентів, комірників, експедиторів)

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Товариство не входить до складу будь-яких організацій, підприємств та установ.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Товариство не здійснює спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами
та установами

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)
Облiкова полiтика Публiчного акцiонерного товариства "Укропткульттовари" (далi
Компанiя) - це конкретнi принципи, основи, умови та правила, прийнятi Компанiєю,
для пiдготовки i подання фiнансової звiтностi.
Вiдповiдно до МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках i помилки"
Компанiя зобов`язується послiдовно застосовувати вибрану облiкову полiтику при
здiйсненi господарських операцiй. Ця облiкова полiтика буде використана при
першому ж застосуваннi Стандартiв.
У зв`язку з активiзацiєю євроiнтеграцiйних процесiв в Українi, розвитком
мiжнародного спiвробiтництва,залученням iноземних iнвестицiй в економiку України,
виходом вiтчизняних пiдприємств на мiжнароднi ринки капiталу Компанiя визнає
необхiдним впровадження методологiї поширення iнформацiї згiдно з Мiжнародними
Стандартами фiнансової звiтностi для забезпечення вiдкритостi,прозоростi та
зiставлення показникiв фiнансової звiтностi суб`єктiв господарювання.
Облiкова полiтика розроблена так, щоб уся фiнансова звiтнiсть Компанiї
вiдповiдала всiм вимогам кожного Мiжнародного Стандарту фiнансової звiтностi
(МСФЗ)та кожного Мiжнародного Стандарту бухгалтерського облiку ( МСБО), що
застосовується. Вiдступ вiд вимог МСФЗ та МСБО припустимий у вкрай рiдких
випадках, коли це необхiдно, щоб забезпечити достовiрнiсть фiнансової звiтностi.
Компанiя змiнює облiкову полiтику тiльки якщо:
- Змiна вимагається МСФЗ та МСБО;
- Змiна приводить до того, що фiнансова звiтнiсть надає достовiрну та доречнiшу
iнформацiю про вплив операцiй, iнших подiй або умов на фiнансовий стан, фiнансовi
результати дiяльностi або грошовi потоки суб`єкта господарювання.
Компанiя робить це для цього, щоб користувачi фiнансової звiтностi мали змогу
порiвнювати фiнансову звiтнiсть ПАТ "Укропткульттовари" через якийсь час для
визначення тенденцiй у його фiнансовому станi, фiнансових результатах дiяльностi
та грошових потоках.
Компанiя докладе максимальних зусиль для покращення доречностi, достовiрностi
фiнансової звiтностi та зiставностi такої фiнансової звiтностi через якийсь час,
а також для зiставностi з фiнансовою звiтнiстю iнших суб`єктiв господарювання.
II. Органiзацiйний роздiл
1. Загальнi вiдомостi 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.
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.
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. Органiзацiя бухгалтерського облiку
Компанiя з 1 сiчня 2015 року вводить таку форму органiзацiї бухгалтерського
облiку:
Бухгалтерський облiк здiйснюється бухгалтерiєю на чолi з головним бухгалтером.
Посада головного бухгалтера входить до штатного розкладу Компанiї.
Головний бухгалтер забезпечує дотримання вимог МСФЗ та МСБО, податкового
законодавства України та iнших нормативних актiв.
Головний бухгалтер несе вiдповiдальнiсть перед керiвником пiдприємства, вiдповiдно
до перелiку питань, перерахованих у його посадовiй iнструкцiї i в цьому Положеннi.
Вiдповiдальнiсть iнших працiвникiв, якi ведуть облiк, регулюється посадовими
iнструкцiями, що затверджуються керiвником Компанiї.
Повноваження на пiдпис документiв
Право першого пiдпису на банкiвських розрахунково-платiжних та iнших документах
надається генеральному директору.
Головному бухгалтеру надається право другого пiдпису на банкiвських розрахунковоплатiжних та iнших документах.
На час вiдсутностi генерального директора право пiдпису окремих документiв
можуть надаватися iншим посадовим особам за дорученням.
Документообiг
Документообiг Компанiї регулюється вiдповiдними органiзацiйно-розпорядчими
документами, виданими посадовим особам у межах наданих їм повноважень. До таких
документiв вiдносяться, зокрема (але не виключно):
- накази про проведення iнвентаризацiї та створення iнвентаризацiйних комiсiй,
про встановлення та розмiру лiмiту каси та iншi ;
- посадовi iнструкцiї.
Перелiк посадових осiб, яким доручено отримувати i видавати матерiальнi цiнностi,
визначається посадовими iнструкцiями та договорами матерiальної вiдповiдальностi.
Первинний облiк
Пiдставою для бухгалтерського облiку господарських операцiй є первиннi документи,
якi фiксують факти здiйснення господарських операцiй. Первиннi документи
складаються пiд час здiйснення господарської операцiї, а якщо це неможливо безпосередньо пiсля її закiнчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних
на пiдставi первинних документiв складаються зведенi облiковi документи.
Первиннi та зведенi облiковi документи можуть бути складенi на паперових або
машинних носiях i повиннi мати такi обов'язковi реквiзити:
- назву документа (форми);
- дату i мiсце складання;
- назву пiдприємства, вiд iменi якого складено документ;
- змiст та обсяг господарської операцiї, одиницю вимiру господарської операцiї;
- посади осiб, вiдповiдальних за здiйснення господарської операцiї i правильнiсть
її оформлення;
- особистий пiдпис або iншi данi, що дають змогу iдентифiкувати особу, яка брала
участь у здiйсненнi господарської операцiї .
Iнформацiя, що мiститься у прийнятих до облiку первинних документах,
систематизується на рахунках бухгалтерського облiку в регiстрах первинного та
зведеного облiку шляхом подвiйного запису їх на взаємопов'язаних рахунках
бухгалтерського облiку.
Данi первинних рахункiв повиннi бути тотожнi вiдповiдним рахункам зведеного
облiку на перше число кожного мiсяця.
Регiстри бухгалтерського облiку повиннi мати назву, перiод реєстрацiї
господарських операцiй, прiзвища i пiдписи або iншi данi, що дають змогу
iдентифiкувати осiб, якi брали участь у їх складаннi.
Господарськi операцiї повиннi бути вiдображенi в облiкових регiстрах у тому
звiтному перiодi, в якому вони були здiйсненi.
У разi складання та зберiгання первинних документiв i регiстрiв бухгалтерського
облiку на машинних носiях iнформацiї Компанiя на вимогу контролюючих або судових
органiв та своїх контрагентiв зобов'язана за свiй рахунок зробити копiї таких
документiв на паперовому носiї.
Компанiя вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та
непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського
облiку та забезпечує їх належне зберiгання протягом встановленого строку.

Вiдповiдальнiсть за несвоєчасне складання первинних документiв i регiстрiв
бухгалтерського облiку та недостовiрнiсть вiдображених у них даних несуть особи,
якi склали та пiдписали цi документи.
Компанiя встановлює термiн проведення iнвентаризацiї активiв та зобов`язань не
рiдше одного разу на рiк i обов`язково перед складанням рiчної фiнансової
звiтностi. Термiн проведення iнвентаризацiї активiв та зобов`язань перед
складанням рiчної фiнансової звiтностi встановлюється на протязi четвертого
кварталу поточного року.
Податковий облiк
Компанiя веде податковий облiк та подає податкову звiтнiсть у вiдповiдностi до
Податкового кодексу України та згiдно iнших нормативних документiв, що регулюють
ведення податкового облiку в Українi.
Управлiнський облiк i контроль.
Система i форми внутрiшньогосподарського (управлiнського) облiку, звiтностi i
контролю господарських операцiй розробляються генеральним директором та можуть
змiнюватися в оперативному режимi у залежностi вiд потреб користувачiв цiєї
звiтностi.
3. Робочий план рахункiв
Усi пiдроздiли Компанiї повиннi вести бухгалтерський облiк у вiдповiдностi до
Робочого Плану рахункiв та Iнструкцiї про його застосування. В Компанiї
застосовується "План рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу,
зобов`язань господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй" та "Iнструкцiя про
застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов`язань
господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй", затверджена наказом МФУ вiд
30.11.99 р. № 291.
III.МЕТОДИЧНИЙ РОЗДIЛ
Вести бухгалтерський облiк компанiї згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський
облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. №996-ХIV , Мiжнародними
Стандартами фiнансової звiтностi та Мiжнародними Стандартами бухгалтерського
облiку.
Фiнансову звiтнiсть складати та подавати у вiдповiдностi до Мiжнародних Стандартiв
фiнансової звiтностi та Мiжнародних Стандартiв бухгалтерського облiку.
Методичнi пiдроздiли облiкової полiтики:
1. 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, яка :
- Є прозорою для користувачiв i порiвняною в усiх вiдображених перiодах;
- Забезпечує прийнятну вiдправну точку для облiку за МСФЗ;
- Витрати на її отримання не повиннi перевищувати вигоди для користувачiв.
Компанiя має на метi забезпечити, щоб фiнансова звiтнiсть ПАТ "Укропткульттовари"
за 2015 рiк складена за МСФЗ, була першою рiчною фiнансовою звiтнiстю, у якiй
Компанiя застосовує МСФЗ i при цьому чiтко та беззастережно стверджує, що ця
фiнансова звiтнiсть вiдповiдає МСФЗ.
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.
У наслiдок невизначеностi, властивiй господарськiй дiяльностi, багато статей у
фiнансових звiтах не можна оцiнити точно, а можна оцiнити лише попередньо, тому
Компанiя може переглядати попереднi облiковi оцiнки, якщо вiдбуваються змiни
обставин, на яких базувалася оцiнка, або внаслiдок нової iнформацiї чи бiльшого
досвiду.
При складаннi та поданнi фiнансової звiтностi Компанiя керується також МСБО 1
"Подання фiнансової звiтностi". Метою пiдготовки та подання фiнансової звiтностi
є надання iнформацiї про фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та
грошовi потоки суб`єкта господарювання, яка є корисною для широкого кола
користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень. Фiнансова звiтнiсть компанiї
також демонструє результати того, як управлiнський персонал Компанiї
розпоряджається ввiреними йому ресурсами. Для досягнення цiєї мети фiнансова
звiтнiсть надає таку iнформацiю про Компанiю :
- Активи.
- Зобов'язання.
- Власний капiтал.
- Дохiд та витрати , у тому числi прибутки та збитки.
- Внески та виплати власникам, якi дiють згiдно з їхнiми повноваженнями власникiв.
- Грошовi потоки.

Ця iнформацiя, разом з iншою iнформацiєю у примiтках, допомагає користувачам
фiнансової звiтностi спрогнозувати майбутнi грошовi потоки компанiї i , зокрема,
їхнiй час та вiрогiднiсть.
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
перекласифiкує 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 подає повний комплект фiнансової звiтностi (включаючи порiвняльну
iнформацiю) як мiнiмум щороку та за перiод тривалiстю один рiк, що закiнчується 31
грудня поточного року.
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.
Компанiя чiтко iдентифiкує фiнансову звiтнiсть шляхом подання вiдповiдних
заголовкiв звiтiв, примiток тощо.
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;
- 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.
Компанiя класифiкує витрати за методом "функцiї витрат" таким чином:
- Дохiд вiд продажу;
- Собiвартiсть реалiзацiї:
- Валовий прибуток;
- Iнший дохiд;
- Витрати на збут;
- Адмiнiстративнi витрати;
- Iншi витрати;
- Фiнансовий дохiд;
- Фiнансовi витрати;
- 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 вiдповiдностi до МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв".
Iнформацiя про грошовi потоки є корисною для оцiнки здатностi ПАТ
"Укропткульттовари" генерувати грошовi кошти та їх еквiваленти. Вона також
пiдвищує ступiнь зiставностi звітності про результати діяльності рiзних
суб'єктiв господарювання. Звiт про рух грошових коштiв Компанiї вiдображає
грошовi потоки протягом перiоду згiдно з подiлом дiяльностi на операцiйну,
iнвестицiйну та фiнансову.
Грошовi кошти вiд операцiйної дiяльностi показують, якою мiрою операцiї Компанiї
генерують грошовi кошти, достатнi для погашення позик, пiдтримки операцiйної

потужностi, виплати дивiдендiв та здiйснення нових iнвестицiй без залучення
зовнiшнiх джерел фiнансування.
Грошовi кошти вiд iнвестицiйної дiяльностi показують, якою мiрою здiйснювалися
видатки на ресурси, призначенi для генерування майбутнього прибутку i майбутнiх
грошових потокiв.
Грошовi кошти вiд фiнансової дiяльностi
показують, в якiй мiрi можливi претензiї
щодо майбутнiх грошових потокiв з боку тих, хто надає капiтал Компанiї.
Компанiя звiтує про грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi застосовуючи "прямий
метод", згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових
надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв.
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.
Примiтки мiстять iнформацiю на додаток до поданої у звiтi про фiнансовий стан,
звiтi про сукупнi доходи, звiтi про змiни у власному капiталi та звiтi про рух
грошових коштiв. Примiтки надають описовi пояснення та детальнiший аналiз статей,
поданих у фiнансових звiтах.
Компанiя застосовує МСБО 34 " Промiжна фiнансова звiтнiсть". Вона подає промiжну
фiнансову звiтнiсть за перший квартал поточного фiнансового року, за пiврiччя
поточного фiнансового року та за дев`ять мiсяцiв поточного фiнансового року.
Мiнiмальний змiст промiжного фiнансового звiту визначається Компанiєю у
вiдповiдностi до МСБО 34 " Промiжна фiнансова звiтнiсть" i становить:
стислий звiт про фiнансовий стан;
стислий звiт про сукупнi доходи;
стислий звiт про змiни у власному капiталi;
стислий звiт про рух грошових коштiв;
деякi пояснювальнi примiтки.
Головною метою подання промiжної фiнансової звiтностi є забезпечення вiдображення
всiєї iнформацiї, доречної для розумiння фiнансового стану Компанiї та результатiв
її дiяльностi протягом промiжного перiоду.
2. 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 на 2015 рiк один операцiйний сегмент - оптова торгiвля цукром,
шоколадом i кондитерськими виробами.
3. Основнi засоби.
Компанiя облiковує основнi засоби у вiдповiдностi до МСБО 16 "Основнi засоби".
Собiвартiсть об'єкта основних засобiв визнається активом якщо є ймовiрнiсть
майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з об'єктом, котрi надiйдуть до Компанiї та
собiвартiсть об'єкта можна достовiрно оцiнити.
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.
На основнi засобi Компанiя нараховує амортизацiю, систематично розподiляючи суму
активу, що амортизується, протягом строку його корисної експлуатацiї. Компанiя
застосовує прямолiнiйний метод амортизацiї основних засобiв. Знос розраховується
як зменшення вартостi активiв до їх залишкової вартостi протягом усього
очiкуваного строку корисного використання. Нарахування зносу починається, коли
активи готовi до їх цiльового використання.

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 принаймi 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.
Витрати на ремонт та утримування основних засобiв вiдображаються по мiрi їх
понесення.
Певна частина витрат на ремонт капiталiзується, а витрати на поточний ремонт
вiдносяться до витрат перiоду їх понесення.
Ремонт та технiчне обслуговування основного засобу не звiльняє вiд необхiдностi
нараховувати амортизацiю. Проте амортизацiйнi вiдрахування можуть дорiвнювати
нулю, якщо немає виробництва.
Визнання об'єкту основних засобiв припиняється пiсля його вибуття або якщо не
очiкується одержання майбутнiх економiчних вигод вiд його подальшого використання
або вибуття.
Будь-якi прибутки або збитки, якi виникають у зв'язку iз припиненням визнання
активу (розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття активу та
його балансовою вартiстю), включаються до звiту про прибутки та збитки за рiк, в
якому вiдбулось припинення визнання об'єкту.
Дооцiнка основного засобу прямо переноситься до нерозподiленого прибутку , коли
припиняється визнання активу.
Iнвентаризацiя основних засобiв проводиться раз на рiк обов'язково перед
складанням рiчної фiнансової звiтностi. Термiн проведення iнвентаризацiї
встановлюється Компанiєю протягом IV кварталу поточного року.
4. Нематерiальнi активи.
Компанiя облiковує Нематерiальнi активи у вiдповiдностi до МСБО 38
"Нематерiальнi активи".
Компанiя визнає нематерiальним активом - немонетарний актив, який не має фiзичної
субстанцiї та може бути iдентифiкований.
Компанiя визнає нематерiальний актив, якщо є ймовiрнiсть того, що майбутнi
економiчнi вигоди, якi вiдносяться до активу, надходитимуть до суб'єкта
господарювання та собiвартiсть активу можна достовiрно оцiнити.
Нематерiальнi активи визнаються та iдентифiкуються у вiдповiдностi до МСБО 38
"Нематерiальнi активи".
Нематерiальнi активи придбанi або створенi Компанiєю зараховуються на баланс за
собiвартiстю у вiдповiдностi до МСБО 38 "Нематерiальнi активи".
Пiсля первiсного визнання, Компанiя оцiнює нематерiальний актив за моделлю
"собiвартостi", це модель, коли нематерiальнi активи вiдображаються за
собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї або будь-яких накопичених
збиткiв вiд зменшення корисностi.
Суми нематерiального активу з визначеним строком корисної експлуатацiї, що
амортизується, Компанiя розподiляє на систематичнiй основi протягом строку його
корисної експлуатацiї. Строки корисного використання та методи амортизацiї
нематерiальних активiв переглядаються принаймi раз на рiк i коригуються, якщо це
необхiдно.
Компанiя застосовує прямолiнiйний метод амортизацiї нематерiальних активiв.
Лiквiдацiйну вартiсть нематерiального активу з визначеним строком корисної
експлуатацiї Компанiя приймає за нуль.
Компанiя встановлює такi групи нематерiальних активiв та строки корисної
експлуатацiї:
-----------------------------------------------------------------|
Групи
|Строк корисної експлуатацiї
|
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 1 - права користування
|вiдповiдно
|
|природними ресурсами (право
|до правовстановлюючого
|
|користування надрами, iншими
|документа
|
|ресурсами природного середовища,|
|
|геологiчною та iншою
|
|
|iнформацiєю про природне
|
|
|середовище);
|
|

|--------------------------------+-------------------------------|
|група 2 - права користування
|вiдповiдно
|
|майном (право користування
|до правовстановлюючого
|
|земельною дiлянкою, крiм права |документа
|
|постiйного користування
|
|
|земельною дiлянкою, вiдповiдно |
|
|до закону, право користування
|
|
|будiвлею, право на оренду
|
|
|примiщень тощо);
|
|
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 3 - права на комерцiйнi |вiдповiдно
|
|позначення (права на торговельнi|до правовстановлюючого
|
|марки (знаки для товарiв i
|документа
|
|послуг), комерцiйнi (фiрмовi)
|
|
|найменування тощо), крiм тих,
|
|
|витрати на придбання яких
|
|
|визнаються роялтi;
|
|
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 4 - права на об'єкти
|вiдповiдно
|
|промислової власностi (право на |до правовстановлюючого
|
|винаходи, кориснi моделi,
|документа, але не менш як
|
|промисловi зразки, сорти
|5 рокiв
|
|рослин, породи тварин,
|
|
|компонування (топографiї)
|
|
|iнтегральних мiкросхем,
|
|
|комерцiйнi таємницi, в тому
|
|
|числi ноу-хау, захист вiд
|
|
|недобросовiсної конкуренцiї
|
|
|тощо) крiм тих, витрати на
|
|
|придбання яких визнаються
|
|
|роялтi;
|
|
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 5 - авторське право та
|вiдповiдно
|
|сумiжнi з ним права (право на
|до правовстановлюючого
|
|лiтературнi, художнi, музичнi
|документа, але не менш як
|
|твори, комп'ютернi програми,
|2 роки
|
|програми для електронно|
|
|обчислювальних машин, компiляцiї|
|
|даних (бази даних), фонограми, |
|
|вiдеограми, передачi (програми) |
|
|органiзацiй мовлення тощо) крiм |
|
|тих, витрати на придбання яких |
|
|визнаються роялтi;
|
|
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 6 - iншi нематерiальнi
|вiдповiдно
|
|активи (право на ведення
|до правовстановлюючого
|
|дiяльностi, використання
|документа
|
|економiчних та iнших привiлеїв |
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 7 - придбання
|
|
|нематерiальних активiв
|
|
|
|
|
----------------------------------------------------------------Прибуток або збиток вiд припинення визнання нематерiального активу оцiнюються як
рiзниця мiж чистою виручкою вiд вибуття активу та балансовою вартiстю активу i
визнаються у звiтi про сукупний дохiд як iншi доходи або витрати.
Iнвентаризацiя нематерiальних активiв проводиться раз на рiк обов'язково перед
складанням рiчної фiнансової звiтностi. Термiн проведення iнвентаризацiї
встановлюється Компанiєю протягом IV кварталу поточного року.
5.
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". Iнвестицiйна
нерухомiсть утримується з метою отримання орендної плати або збiльшення капiталу i
генерує грошовi потоки в значнiй мiрi незалежно вiд iнших активiв.
Компанiя визнає iнвестицiйну нерухомiсть як актив, коли:
є ймовiрнiсть того, що Компанiя отримає майбутнi економiчнi вигоди, якi
пов'язанi з цiєю iнвестицiйною нерухомiстю;
собiвартiсть iнвестицiйної нерухомостi можна достовiрно оцiнити.
Компанiя визнає таку, належну їй iнвестицiйну нерухомiсть:

- будiвля, яка є власнiстю Компанiї та надана 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 будьяка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi
у вiдповiдностi до аналогiчних об'єктiв основних засобiв.
Лiквiдацiйна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi дорiвнює нулю.
Визнання iнвестицiйної нерухомостi припиняється при вибуттi або коли iнвестицiйна
нерухомiсть вилучається з використанням на постiйнiй основi i не очiкується жодних
економiчних вигiд вiд її вибуття.
Прибутки або збитки, що виникають через вибуття або лiквiдацiю iнвестицiйної
нерухомостi, визначаються як рiзниця мiж чистим надходженням вiд вибуття i
балансовою вартiстю активу i визнаються в прибутку або збитках у перiодi вибуття
чи лiквiдацiї.
6. Iнвестицiї .
Компанiя облiковує iнвестицiї у вiдповiдностi до МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi
пiдприємства" .
Компанiя облiковує iнвестицiї за методом участi в капiталi, котрий передбачає
первiсне визнання iнвестицiї за собiвартiстю з подальшим коригуванням вiдповiдно
до змiни частки iнвестора в чистих активах об'єкта iнвестування пiсля придбання.
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.
7.
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".
При оцiнцi запасiв за собiвартiстю Компанiя включає всi витрати на придбання,
витрати на переробку, та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх
теперiшнього мiсцезнаходження та приведення у теперiшнiй стан.
При оцiнцi запасiв за чистою вартiстю реалiзацiї Компанiя оцiнює цiну продажу у
звичайному ходi бiзнесу i вираховує з неї попередньо оцiненi витрати на завершення
та попередньо оцiненi витрати, необхiднi для здiйснення продажу.
Компанiя класифiкує запаси:
виробничi запаси;
виробничi допомiжнi матерiали;
матерiали;
незавершене виробництво;
готова продукцiя;
товари.
Витрати на придбання запасiв складаються з цiни придбання, ввiзного мита та iнших
податкiв, а також витрат на транспортування, навантаження i розвантаження та
iнших витрат безпосередньо пов'язаних з придбанням запасiв. Торговельнi знижки,
iншi знижки та iншi подiбнi їм статтi вираховуються при визначеннi витрат на
придбання.
Iншi витрати Компанiя включає в собiвартiсть запасiв тiєю мiрою, якою вони були
понесенi при доставцi запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення в
теперiшнiй стан.
При виконаннi послуг запаси оцiнюються Компанiєю за витратами на їх виробництво.
Витрати складаються з витрат на оплату працi та iнших витрат на персонал,
безпосередньо зайнятий виконанням послуг, включаючи керiвний персонал i з
вiдповiдних накладних витрат.
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.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. 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.
Об`єктивне свiдчення того, що кориснiсть фiнансового активу або групи активiв
зменшується, мiстить у собi такi спостережнi данi:
значнi фiнансовi труднощi емiтента або боржника;
порушення контракту, так як невиконання зобов'язань чи прострочування
платежiв;
надання позикодавцем концесiї позичальниковi, яку позикодавець не розглядав
би за iнших умов;
оголошення банкрутства або iнша фiнансова реорганiзацiя;
зникнення активного ринку для цього фiнансового активу;
спостережнi данi, що свiдчать про зменшення, яке можна оцiнити, попередньо
оцiнених майбутнiх грошових потокiв вiд групи фiнансових активiв з часу первiсного
визнання цих активiв.
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".
12.
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.
13.
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.
14. 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.
15. 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".
Витрати, що стосуються забезпечення, вiдображаються у прибутках i збитках за
вирахуванням вiдшкодування.
Компанiя використовує забезпечення лише для тих видаткiв, для яких це забезпечення
створено.
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.
16. 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.
Оренда класифiкується як фiнансова в тому випадку, коли за умовами оренди, всi
значнi ризики i вигоди власностi передаються орендаревi. Усi iншi види оренди
класифiкуються як операцiйна оренда.
Платежi за операцiйну оренду вiдображаються у складi прибуткiв i збиткiв протягом
усього строку вiдповiдної оренди.
Облiк, визнання та розкриття iнформацiї про операцiї з оренди проводиться
Компанiєю у вiдповiдностi з МСБО 17 "Оренда".
17. 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 вважає доходом валове надходження економiчних вигiд протягом перiоду, що
виникає в ходi звичайної дiяльностi суб`єкта господарювання, коли власний капiтал
зростає в результатi цього надходження, а не в результатi внескiв учасникiв
власного капiталу.
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.
18. 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).
Компанiя оцiнює поточнi податковi активи та зобов'язання за поточний та попереднiй
перiоди за сумою, очiкуваною до вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати
податковим органам. Податковi ставки та податкове законодавство для розрахунку
цiєї суми - це ставки i законодавство, прийнятi на звiтну дату.
Компанiя визначає вiдстроченi податковi активи i зобов`язання на звiтну дату мiж
податковою базою активiв i зобов`язань та їх балансовою вартiстю для цiлей
фiнансової звiтностi.

Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом зобов'язань шляхом
визначення тимчасових рiзниць на звiтну дату мiж податковою базою активiв i
зобов'язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi.
Вiдстроченi податковi активи з податку на прибуток визнаються за всiма тимчасовими
рiзницями, що пiдлягають вирахуванню та перенесеними податковими збитками, у тiй
мiрi, в якiй iснує значна ймовiрнiсть того, що Компанiя матиме оподатковуваний
прибуток, проти якого можуть бути зарахованi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають
вирахуванню.
Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання залiковуються
один проти одного, якщо є юридично закрiплене право залiку поточних податкових
активiв i зобов'язань.
Вiдстрочений податок, що вiдноситься до статей, визнаних не у складi прибутку або
збитку, також не визнається у складi прибутку або збитку. Статтi вiдстрочених
податкiв визнаються вiдповiдно до операцiй, на яких вони 'рунтуються, або у складi
iншого сукупного доходу, або безпосередньо в капiталi.
19. 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.
Компанiя стверджує, що не буде складати фiнансової звiтностi на основi припущення
безперервностi, якщо подiї пiсля звiтного перiоду свiдчать про неприйнятнiсть
припущення безперервностi.
20. 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.
21. Узагальнюючий пiдроздiл.
Компанiя застосовує вимоги всiх МСБО та МСФЗ як до перелiчених вище
методологiчних пiдроздiлiв облiкової полiтики, так i до облiку всiх iнших
операцiй, якi виникають в ходi господарської дiяльностi i вимагають розкриття та
подання.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або
більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;
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.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
На протязi останнiх п'яти рокiв пiдприємством здiйснюєвалися фiнансовi інвестиці
якi в 2011-2015 р. були реалiзованi. Направлялись кошти на придбання основних
засобiв (автотранспорт грузовий та iнше) в сумi 599,0 тис. грн. у 2011 роцi, 265,0
тис. грн. у 2012 роцi, 551,0 тис. грн. у 2013 році, 45,8 тис. грн. у 2014 році.
Загальна сума введених в дiю основних засобiв у 2015 роцi склала 644,9 тис.
грн.(це придбання ОС (автотранспорт грузовий), та iнше).

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або
членамивиконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені
протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами,
наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами
зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика
ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності
інша інформація
Правочинів не відбувалось

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, плани 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
31.12.2015 року становить 2554,0 тис. грн.
Залишкова вартiсть основних засобiв Товариства станом на 31.12.2015 року складає
896,0 тис.грн.
Сума нарахованого зносу - 1658,0 тис.грн.
Станом на кiнець 2015 року знос основних засобiв (машин та обладнання) складає
(%): 0.65 %. Залишкова вартiсть автотранспорту становить - 623,0 тис. грн.
На пiдприємствi використовується iнвестицiйна нерухомiсть на 31.12.2015 року
становить:
- первiсна вартiсть - 852,0 тис. грн.
- сума зносу - 425,0 тис. грн.,
- залишкова вартiсть - 427,0 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.

Проблеми, 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.

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
Протягом звiтного року штрафів не нараховувалось.

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 кредити банку не залучались.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та 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 2012-2013-2014-2015 роки заключено 4078 договорiв на поставку товарiв.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Пiдприємство
- пов'язаних
- здiйснення
покупцям
- здiйснення

планує продовжувати виконання своїх планiв:
з розширенням ринкiв збуту своїх товарiв
капiталовкладень в придбання автотранспорту для доставки товарiв
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.

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше
відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року,
стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною
в яких виступають посадові особи емітента (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

судових справ не відбувалось

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація 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.
Чергові загальні збори що затверджують річну звітність за 2016 рік, будуть
проведені
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають
прибути акціонери) проведення загальних зборів: 22.04.2016 10.00 м. Кiровоград,
вул. Роднiкова, 88, актова зала
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з
09.00 по 09.50
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних
зборах: станом на 24-00 18.04.2016
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загальних
зборів акціонерів.
2. Розгляд процедурного питання про обрання Голови та Секретаря
загальних
зборів акціонерів.
3.Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у
новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
4. Внесення змін та доповнень до положень про Загальні збори, Наглядову раду,
Генерального Директора та Ревізійну комісію шляхом їх викладення у нових
редакціях.
5.Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2015 р. Прийняття
рішення про наслідки розгляду звіту.
6.Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 р. Прийняття рішення про наслідки
розгляду звіту.
7.Звіт Генерального Директора Товариства за 2015 р. Прийняття рішення про
наслідки розгляду звіту.
8.Звіт Ревізійної комісії за 2015 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по
звітах та балансу Товариства за 2015 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду
звіту.
9.Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за
2015 р. Визначення порядку розподілу прибутку за 2015 р.
10. Розгляд питання про припинення повноважень членів Наглядової ради
Товариства.
11. Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження
умов цивільно - правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами
Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи,
яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами
Наглядової ради Товариства.
12. Розгляд питання про припинення повноважень членів Ревізійної комісії
Товариства.
13. Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14.Розгляд питання про затвердження розміру дивідендів з урахуванням вимог чинного
законодавства України.
15. Затвердження умов цивільно - правових або трудових договорів, що
укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру
їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільноправових договорів з членами
Ревізійної комісії Товариства.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися
під час підготовки до загальних зборів:
Пропозицiї щодо змiн та доповнень до порядку денного рiчних загальних зборiв
подаються акцiонерами в письмовому виглядi у вiдповiдностi до вимог ст. 38 Закону
України "Про акцiонернi товариства". Ознайомитись з матерiалами (документами),
необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного рiчних загальних зборiв
акцiонерiв Товариства, акцiонери можуть за мiсцезнаходженням Товариства за
адресою: м. Кiровоград, вул. Роднiкова, 88, приймальна Генерального Директора
Товариства, щоденно (крiм суботи та недiлi) з 10-00 до 16-00, а в день проведення
Загальних зборiв за мiсцем їх проведення за адресою: м. Кiровоград, вул.
Роднiкова, 88, актова зала.
Особа вiдповiдальна за порядок ознайомлення акцiонерiв з документами: генеральний
Директор Товариства Яворський Iгор Олегович.
За iнформацiєю та довiдками звертатися за телефоном: (0522) 27-71-78.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
звітний період, попередній період:
Найменування показника Період
Звітний
2015 р.
Попередній
2014
р.
Усього активів
2354 2083
Основні засоби
1373 1102
Довгострокові фінансові інвестиції Запаси
4807 3362
Сумарна дебіторська заборгованість 11957 8744
Грошові кошти та їх еквіваленти
249
280
Нерозподілений прибуток 3250 2033
Власний капітал
6889 4857
Статутний капітал 2212 2212
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
7124 5447
Чистий прибуток (збиток)
3250 2033
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8849320
8849320
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
55
62
7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 38 Бюлетень Цінні
папери України щоденне офіційне видання НКЦПФР від 01.03.2016

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

Найменування основних
засобів
1.Виробничого призначення

Власні основні засоби
(тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
585.000
896.000

Орендовані основні
засоби (тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
0.000
26.000

Основні засоби ,
всього (тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
585.000
922.000

- будівлі та споруди

224.000

212.000

0.000

0.000

224.000

212.000

- машини та обладнання

43.000

30.000

0.000

26.000

43.000

56.000

- транспортні засоби

269.000

623.000

0.000

0.000

269.000

623.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

49.000

31.000

0.000

0.000

49.000

31.000

2. Невиробничого призначення

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інестиційна нерухомість

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

585.000

896.000

0.000

26.000

585.000

922.000

Усього

Пояснення : До складу основних засобiв зараховувались активи з термiном їх корисного
використання бiльше 1 року. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на
31.12.2015 року становить 2554,0 тис. грн.
Залишкова вартiсть основних засобiв Товариства станом на 31.12.2015 року складає
896,0 тис.грн.
Сума нарахованого зносу - 1658,0 тис.грн.
Станом на кiнець 2015 року знос основних засобiв (машин та обладнання) складає
(%): 64,9 %. Залишкова вартiсть автотранспорту становить - 623,0 тис. грн.
Також на пiдприємствi використовується iнвестицiйна нерухомiсть на 31.12.2015 року
становить:
- первiсна вартiсть - 852,0 тис. грн.
- сума зносу - 425,0 тис. грн.,
- залишкова вартiсть - 427,0 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

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника (тис.грн.)

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

11370

8121

Статутний капітал (тис.грн.)

2212

2212

2212
2212
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)
Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР
Опис
(Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом
Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів
проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати
майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних
виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів
Розрахункова вартість чистих активів(11370.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного
Висновок
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.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов’язань

Дата
виникнен
ня

Непогашена
частина
боргу
(тис.грн.)

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток
річних)
Х
Х
Х

Дата
погашення

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Кредити банку, у тому числі :
Х
0.00
Зобов'язання за цінними паперами
Х
0.00
у тому числі за облігаціями (за кожним
Х
0.00
випуском) :
за іпотечними цінними паперами (за кожним
Х
0.00
власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним власним
Х
0.00
випуском):
За векселями (всього)
Х
0.00
за іншими цінними паперами (у тому числі за
Х
0.00
похідними цінними паперами) (за кожним
видом):
За фінансовими інвестиціями в корпоративні
Х
0.00
права (за кожним видом):
Податкові зобов'язання
Х
684.00
Фінансова допомога на зворотній основі
Х
0.00
Інші зобов'язання
Х
6440.00
Усього зобов'язань
Х
7124.00
Опис Непогашена частина боргу
По податкових зобов'язаннях
- 684,0 тис. грн що складає:
* податок на додану вартiсть за грудень 2015 р
- 278.6 тис грн.;
* податок на прибуток з фiзичних осiб за грудень 2015 року - 133.9 тис. грн.;
* нарахування в фонди страхування за грудень 2015 р. - 12,0 тис. грн.;
* податок на додану прибуток за 2015 р
- 245,8 тис грн.;
* iншi податки
- 13,7 тис. грн.
Iншi зобов'язання
- 6440,0 тис. грн. складає:
* заробiтна плата працiвникiв за грудень 2015 р.
- 583,0 тис. грн.;
* кредиторська заборгованiсть за товари, роботи,
послуги
- 5712,0 тис. грн.( що складається з таких
боржникiв ДП "КК "Рошен"- 5701,8 тис.грн
за кондитерськi вироби.
* iншi поточнi зобов'язання
- 145,0 тис. грн.

Х
Х
Х

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом періоду
Дата
Дата
оприлюднення
виникнення
повідомлення у
події
стрічці новин
1
2
24.04.2015
27.04.2015

Вид інформації
3
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Загальні збори акціонерів
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

1
2
3

Рік
2013
2014
2015

Кількість зборів, усього
1
1
1

У тому числі позачергових
0
0
0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
збори
Акціонери
Депозитарна установа
Інше
iнформацiя вiдсутня

Ні

X

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх
загальних зборах (за наявності контролю) ?
Так
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

Ні
X
X

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

Ні
X
X
X

Так

Ні
X
X
X

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)
Підняттям рук
Інше
порядок голосування вiдкрите, шляхом пiдняття бюлетенiв
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
iнформацiя вiдсутня

X
X
X

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

Органи управління
Який склад наглядової ради (за наявності) ?
(осіб)
3
0
0
0
1
0

Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4
Чи проводила наглядова рада самооцінку ?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інші (запишіть)
У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація
щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою
поставлених завдань :
iнформацiя вiдсутня
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності) ?
Так
Ні
Стратегічного планування
X
Аудиторський
X
З питань призначень і винагород
X
Інвестиційний
X
Інші (запишіть)
iнформацiя вiдсутня iнформацiя вiдсутня
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
iнформацiя вiдсутня
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні ) Ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової
вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше
iнформацiя вiдсутня

Ні
X
X
X

X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (запишіть) iнформацiя вiдсутня
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?

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

Ні

X
X
X
X

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так,
створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох
років? 1
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?

Визначення основних напрямів діяльності
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови та
членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови та
членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови та
членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови та
членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та
членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів виконавчого
органу
Прийняття рішення про додатковий випуск
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

Загальні
збори
акціонерів

Наглядова
рада

Виконавчий
орган

Не належить до
компетенції
жодного органу

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

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
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт
інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею
осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган

Так
X
X

Ні

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
прописано в Статутi Товариства

X
X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Публікується у
Інформація
Документи
Інформація
пресі,
розміщуєтьс
Копії
надаються для
розповсюд
оприлюднюється в
документів я на власній
ознайомлення
жується на
загальнодоступній
інтернет
надаються
безпосередньо
загальних
базі НКЦПФР про
торінці
на запит
в акціонерному
зборах
ринок цінних
акціонера акціонерного
товаристві
паперів
товариства
Фінансова звітність,
Так
Так
Так
Так
Так
результати діяльності
Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та
Так
Ні
Ні
Ні
Ні
більше статутного капіталу
Інформація про склад органів
Так
Так
Так
Так
Так
управління товариства
Статут та внутрішні
Так
Ні
Так
Так
Так
документи
Протоколи загальних зборів
Так
Ні
Так
Так
Так
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів
фінансової звітності? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства
зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше (запишіть)
iнформацiя вiдсутня

Ні
X
X

X

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так
З якої причини було змінено аудитора?
Так
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)
iнформацiя вiдсутня

Ні
X

X
X

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

Ні

Ревізійна комісія ( ревізор )
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше (запишіть) iнформацiя вiдсутня

X
X
X
X
X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так
X

З власної ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
Інше (запишіть) iнформацiя вiдсутня

Ні
X
X
X
X

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

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних
трьох років?
Так
Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть) iнформацiя вiдсутня

Ні
X
X
X

X
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції наступних трьох років
Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом
наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Так
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України, протягом останніх трьох років? (так/ні) Так
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)
Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління
вкажіть дату його прийняття:
;
яким органом управління прийнятий: iнформацiя вiдсутня
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління? (так/ні) ;
укажіть, яким чином її оприлюднено: iнформацiя вiдсутня

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини
такого відхилення протягом року.
iнформацiя вiдсутня

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Укропткульттовари"
Територія КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
Організаційно-правова форма господарювання АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ЦУКРОМ,
ШОКОЛАДОМ І КОНДИТЕРСЬКИМИ ВИРОБАМИ
Середня кількість працівників 55
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса 25014 Кiровоградська область м. Кiровоград вул. Родникова, буд.
88, т.0522277178,
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

2016

Коди
01
01
01553054
3510136300
230

за КВЕД

46.36

V

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2015 р.
Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Код
рядка
2

На початок
звітного періоду
3

На кінець звітного
періоду
4

1000

64

50

первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств

1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020

93
29
-585
2161
1576
453
852
399
--

93
43
-896
2554
1658
427
852
425
--

1030

--

--

інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1035
1040
1045
1090
1095

----1102

----1373

1100

3362

4807

1110

--

--

1125

7665

10711

1130

--

--

з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи
вибуття
Баланс

1135
1136
1155
1160
1165
1170
1190
1195

--1079
-280
-80
12466

2
-1247
-249
-105
17121

1200

--

--

1300

13568

18494

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи

Код
рядка
2

На початок
звітного року
3

На кінець звітного
періоду
4

1400

2212

2212

Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання

1405
1410
1415
1420
1425
1430
1495

--1654
4255
--8121

--3686
5472
--11370

1500

--

--

Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов'язання
Довгострокові забезпечення
Цільове фінансування
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків

1510
1515
1520
1525
1595

------

------

1600

--

--

1610

--

--

товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття

1615
1620
1621
1625
1630
1660
1665
1690
1695

4218
659
105
75
351
--144
5447

5712
672
246
12
583
--145
7124

1700

--

--

Баланс

1900

13568

18494

Пасив
1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями

Примiтки розкритi у роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної
вiдповiдно до мiжнароднiх стандартiв фiнансової звiтностi"

Генеральний директор

________________

Яворський Ігор Олегович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Сидорова Марина Олександрівна

Дата (рік, місяць, число)

2016

за ЄДРПОУ

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство
"Укропткульттовари"

Коди
01
01
01553054

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )
за 2015 рік
Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)
Валовий:
прибуток
збиток
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

2000

81233

67598

2050

(67144)

(55926)

2090

14089

11672

2095
2120
2130
2150
2180

(--)
-(3376)
(6630)
(--)

(--)
-(2881)
(6100)
(--)

2190

4083

2691

2195
2200
2220
2240
2250
2255
2270

(--)
--50
(--)
(--)
(157)

(--)
--20
(8)
(--)
(190)

2290

3976

2513

2295
2300

(--)
-726

(--)
-480

2305

--

--

2350

3250

2033

2355

(--)

(--)

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

Код
рядка

За звітний період

2
2400
2405
2410

3
----

За аналогічний
період попереднього
року
4
----

2415

--

--

2445
2450

---

---

2455

--

--

2460
2465

-3250

-2033

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Код
рядка

За звітний період

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

3
-------

За аналогічний
період попереднього
року
4
-------

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію

Код
рядка

За звітний період

2
2600
2605
2610

3
8849320
8849320
0.36725990

За аналогічний
період попереднього
року
4
8849320
8849320
0.22973520

2615

0.36725990

0.22973520

2650

--

--

Примiтки розкритi у роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної
вiдповiдно до мiжнароднiх стандартiв фiнансової звiтностi"

Генеральний директор

________________

Яворський Ігор Олегович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Сидорова Марина Олександрівна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Укропткульттовари"

за ЄДРПОУ

2016

Коди
01
01
01553054

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )
за 2015 рік
Форма № 3
Стаття
1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Зобов'язання з податку на прибуток
Зобов'язання з податку на додану вартість
Зобов'язання з інших податків і зборів
Витрачання на оплату повернення авансів
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

Код за ДКУД

1801004

Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

3000

97552

81112

3005
3006
3010
3035
3095

--3
-53

--2
20
156

3100

(84018)

(73358)

3105
3110
3115
3116
3117
3118
3140
3190
3195

(3322)
(1333)
(3515)
(577)
(2112)
(826)
(5280)
(171)
-31

(2892)
(1338)
(3027)
(687)
(1680)
(5)
(376)
(601)
-302

3200

--

--

3205

--

--

3215

--

--

3220
3225
3250

----

----

3255

(--)

(--)

3260
3270
3290
3295

(--)
(--)
(--)
--

(--)
(--)
(--)
--

3300

--

--

3305
3340

---

---

3345

(--)

(--)

3350
3355
3390
3395
3400
3405
3410
3415

-(--)
(--)
--31
280
-249

-(--)
(8)
-8
-310
590
-280

Примiтки розкритi у роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної
вiдповiдно до мiжнароднiх стандартiв фiнансової звiтностi"

Генеральний директор

________________

Яворський Iгор Олегович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Сидорова Марина Олександрiвна

Дата (рік, місяць, число)

2016

за ЄДРПОУ

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство
"Укропткульттовари"

Коди
01
01
01553054

Звіт про власний капітал
за 2015 рік
Форма № 4

Стаття

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
(дивіденди)
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Внески учасників : Внески
до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу : Викуп
акцій (часток)
Перепродаж викуплених
акцій (часток)
Анулювання викуплених
акцій (часток)
Вилучення частки в
капіталі
Інші зміни в капіталі
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

Код за ДКУД

НерозЗареєстподілерований Капітал ДодатРезерний
Неопла- ВилуКод
(пайови у дооцін- ковий
вний прибуток чений
чений
рядка
й)
ках
капітал капітал (непокри капітал капітал
капітал
тий
збиток)
2
3
4
5
6
7
8
9
4000
2212
--1654
4255
---

10
8121

--

--

--

--

--

--

--

--

4010
4090

---

---

---

---

--1

---

---

--1

4095

2212

--

--

1654

4254

--

--

8120

4100

--

--

--

--

3250

--

--

3250

4110

--

--

--

--

--

--

--

--

4200

--

--

--

--

--

--

--

--

4205

--

--

--

--

--

--

--

--

4210

--

--

--

2032

-2032

--

--

--

4240

--

--

--

--

--

--

--

--

4245

--

--

--

--

--

--

--

--

4260

--

--

--

--

--

--

--

--

4265

--

--

--

--

--

--

--

--

4270

--

--

--

--

--

--

--

--

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

4290
4295
4300

--2212

----

----

-2032
3686

-1218
5472

----

----

-3250
11370

________________

Яворський Iгор Олегович

(підпис)

Головний бухгалтер

Всього

4005

Примiтки розкритi у роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної
вiдповiдно до мiжнароднiх стандартiв фiнансової звiтностi"

Генеральний директор

1801005

________________
(підпис)

Сидорова Марина Олександрiвна

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Примiтки до фiнансової звiтностi ПАТ "Укропткульттовари" за станом на 31 грудня
2015 року.
1. Iнформацiя про Компанiю.
2. Найбiльш суттєвi положення облiкової полiтики.
3. Здатнiсть продовжувати дiяльнiсть безперервно.
4. Основнi засоби та нематерiальнi активи.
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.
15. Прийняття нових та переглянутi стандарти.
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.
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 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 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 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 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;
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 2015 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
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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 будьяка 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.
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.
3. Здатнiсть продовжувати дiяльнiсть безперервно.
Фiнансова звiтнiсть Компанiї складена на основi припущення про безперервнiсть.
Компанiя вважає що за станом на 31 грудня 2015 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 3250 тис. грн.. За
попереднiй 2014 фiнансовий рiк Компанiя також визнала результатом своєї дiяльностi
прибуток в сумi 2033 тис. грн..
Компанiя планує в 2016 роцi також досягти позитивного фiнансового результату.
Чистi активи Компанiї за станом на 31 грудня 2015 року визнанi в сумi 11370 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 2015 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 та нематерiальнi активи.
Вартiсть основних засобiв Компанiї, згiдно обраної моделi "собiвартостi", за
станом на 31 грудня 2015 року визначена в сумi 896 тис. грн..
Собiвартiсть придбання - 2554 тис. грн., амортизацiя - 1658 тис. грн.
Основнi засоби Компанiї згiдно класiв, передбачених облiковою полiтикою
розподiляються в порiвняннi:
Основнi засоби
На 31.12.15 року На 31.12.14 року
Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої 213
225
Машини та обладнання
28
39
Транспортнi засоби
624
270
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)
31
48
Iншi основнi засоби
3
За перiод 2015 року Компанiя придбала основнi засоби:
Машини та обладнання - 19 тис. грн.,
Транспортнi засоби - 621 тис. грн.,
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 5 тис. грн..
Сума контрактних зобов'язань по придбаним основним засобам дорiвнює 645 тис. грн..
За перiод 2015 року вибуло основних засобiв:
Транспортнi засоби - 10 тис. грн..
За звiтний перiод Компанiя нарахувала амортизацiї в сумi 324 тис. грн..
Компанiя володiє всiма правами на свої основнi засоби.
Вартiсть нематерiальних активiв Компанiї, згiдно обраної моделi "собiвартостi", за
станом на 31 грудня 2015 року визнано в сумi 50 тис. грн..
Собiвартiсть придбання - 93 тис. грн., накопичена амортизацiя - 43 тис. грн..
Протягом 2015 року надходження та вибуття нематерiальних активiв не було.
За 2015 рiк зроблено нарахування амортизацiї в сумi 14 тис. грн..
Компанiя володiє всiма правами на свої нематерiальнi активи.
5. Iнвестицiйна нерухомiсть.
Вартiсть iнвестицiйної нерухомостi Компанiї, згiдно обраної моделi
"собiвартостi", за станом на 31 грудня 2015 року визначена в сумi 427 тис. грн.
Собiвартiсть придбання - 852 тис. грн.,
амортизацiя - 425 тис. грн.
За 2015 рiк Компанiя нарахувала амортизацiї по iнвестицiйнiй нерухомостi в сумi
26 тис. грн..
Компанiя володiє всiма правами на свою iнвестицiйну нерухомiсть.
6. Запаси.
За станом на 31 грудня 2015 року компанiя визнає у складi поточних активiв запаси
в сумi 4807 тис. грн..
Запаси Компанiї вiдображенi у фiнансовiй звiтностi за справедливою вартiстю.
Запаси за чистою вартiстю реалiзацiї за станом на 31 грудня 2015 року не
вiдображенi.
Компанiя класифiкує запаси у вiдповiдностi до обраної облiкової полiтики та
визначає на 31 грудня 2015 року такi класи запасiв:
виробничi запаси - 10 тис. грн.;
товари - 4797 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 2015 року є такими, що були придбанi останнiми.
Компанiя застосовує дану формулу до всiх запасiв, що визнанi в залишках на 31
грудня 2015 року.
Балансова вартiсть запасiв, котрi реалiзованi, визнається витратами перiоду, в
якому визнається вiдповiдний дохiд. За 2015 рiк Компанiя визнає 67134 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 2015 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 2015 року компанiя визнає такi поточнi фiнансовi активи:
За станом на 31 грудня 2015 року Компанiя визнає поточну торговельну дебiторську
заборгованiсть в сумi 10711 тис. грн., котра виникла як контрактне право
отримувати грошовi кошти за реалiзовану продукцiю, реалiзованi товари, наданi
послуги.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть Компанiї складає 1247 тис. грн..
Поточна дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом складає на 31 грудня
2015 року 2 тис. грн..

Компанiя визнає за станом на 31 грудня 2015 року поточним фiнансовим активом
грошовi кошти, що знаходяться на поточних рахунках банкiвських установ та в касi
Компанiї в сумi 249 тис. грн.:
в нацiональнiй валютi - 249 тис. грн., в тому числi в касi - 29 тис. грн.
За станом на 31 грудня 2015 року грошовi кошти Компанiї зосередженi таким чином:
на поточному рахунку в банку - 220 тис. грн.
в касi - 29 тис. грн..
У "Звiтi про рух грошових коштiв" за 2015 рiк подається iнформацiя про суму
чистого надходження або чистого видатку грошової маси у Компанiї за рiк у розрiзi
операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi. Цей звiт характеризує
здатнiсть Компанiї своєю дiяльнiстю генерувати приток грошових коштiв,
використовується для оцiнювання потреб пiдприємства щодо напрямiв та обсягiв їх
витрачання. Дозволяє побачити реальну ефективнiсть кожного економiчного виду
дiяльностi пiдприємства - операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової.
По пiдприємству за 2015 рiк, чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi - чисте
надходження грошових коштiв, тобто перевищення суми надходження грошових коштiв
над сумою їх видаткiв складає - -31
тис. грн..
Рух коштiв вiд iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi не вiдбувався.
За станом на 31 грудня 2015 року iншi поточнi активи Компанiї складають 105 тис.
грн..
За станом на 31 грудня 2015 року компанiя визнає такi поточнi фiнансовi
зобов'язання :
За станом на 31 грудня 2015 року Компанiя визнає поточним фiнансовим зобов'язанням
торговельну кредиторську заборгованiсть, як контрактне зобов'язання надавати
грошовi кошти за придбанi товари, роботи, послуги в сумi 5712 тис. грн..
Компанiя визнає поточним фiнансовим зобов'язанням за станом на 31 грудня 2015 року
поточну заборгованiсть по податкам в сумi 672 тис. грн., у тому числi:
по податку на прибуток - 246 тис. грн.,
по податку з доходiв фiзичних осiб в сумi - 134 тис. грн.;
по податку на додану вартiсть - 279 тис. грн..
За станом на 31 грудня 2015 року Компанiя визнає поточними фiнансовими
зобов'язаннями поточну заборгованiсть з виплат працiвникам в сумi 583 тис. грн..
За станом на 31 грудня 2015 року Компанiя визнає поточними фiнансовими
зобов'язаннями поточну заборгованiсть по соцiальному внеску в сумi 12 тис. грн..
Iншi поточнi фiнансовi зобов'язання Компанiя на 31 грудня 2015 року визнає в сумi
145 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 2015 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 2015 року Компанiєю створено резерв на покриття можливих
збиткiв в сумi 3686 тис. грн..
Компанiя за станом на 31 грудня 2015 року визнає прибуток, як складову власного
капiталу,
в сумi 5472 тис. грн..
8. Дохiд.
Компанiя застосовує МСБО 18 "Дохiд" до облiку доходу, який виникає в результатi
звичайної та iншої дiяльностi та визнає за звiтний 2015 рiк такi доходи:
1. Дохiд вiд звичайної дiяльностi:
продаж товарiв 80639 тис. грн., у тому числi:
товари придбанi - 80639 тис. грн..
надання послуг - 594 тис. грн., у тому числi:
операцiйна оренда - 594 тис. грн..
2. Прибуток вiд iнших операцiй становить за 2015 рiк 50 тис. грн..
Компанiя розкриває та подає iнформацiю у звiтi про сукупний дохiд за 2015 рiк у
вiдповiдностi до МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" за методом "функцiї витрат"
в порiвняннi:
Доходи i витрати За 2015 рiк За 2014 рiк
Дохiд вiд продажу 81233 67598
Собiвартiсть реалiзацiї 67144 55926
Валовий прибуток 14089 11672
Iнший дохiд 50
20
Фiнансовий дохiд Адмiнiстративнi витрати 3376 2881

Витрати на збут
6630 6100
Фiнансовi витрати 8
Iншi витрати
157
190
Податок на прибуток
726
480
Прибуток за рiк
3250 2033
До складу iнших витрат Компанiї за 2015 рiк увiйшли:
нестачi, втрати вiд псування цiнностей - 129 тис. грн.;
витрати вiд iнших операцiй - 28 тис. грн..
Компанiя розкриває додаткову iнформацiю про характер витрат за 2015 рiк:
матерiальнi витрати та послуги - 71112 тис. грн.;
витрати на виплати працiвникам - 4468 тис. грн.;
витрати на соцiальнi заходи - 1101 тис. грн.;
витрати на амортизацiю - 364 тис. грн.;
податок на прибуток - 726 тис. грн.;
iншi податки - 105 тис. грн.;
iншi витрати - 157 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 2015 року у складi поточних зобов'язань
Компанiя визнає
заборгованiсть з податку на прибуток в сумi 246 тис. грн..
За 2015 рiк Компанiя нарахувала поточного податку на прибуток в сумi 726 тис.
грн..
Компанiя у вiдповiдностi до МСБО 12 "Податки на прибуток" визнає, що за станом
на 31 грудня 2015 року майбутнi податковi наслiдки вiдсутнi.
10. Прибуток на акцiю.
У вiдповiдностi до МСБО 33 "Прибуток на акцiю" компанiя обчислює за 2015 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 2015 року.
Прибуток, який вiдноситься до утримувачiв звичайних акцiй, компанiя визнає за
результатами 2015 року в сумi 3250 тис. грн.. Середньозважена кiлькiсть звичайних
акцiй, що перебували в обiгу протягом 2015 року, становить 8849320 штук.
Базисний прибуток на акцiю компанiя визнає за 2015 рiк, що закiнчився, в сумi
0,36726 грн.
Компанiя у 2015 роцi не нараховувала та не виплачувала дивiденди за 2014 рiк.
11. Виплати працiвникам.
У вiдповiдностi до МСБО 19 "Виплати працiвникам" компанiя розкриває iнформацiю
стосовно короткострокових виплат працiвникам за 2015 рiк , таких як заробiтна
плата, оплаченi щорiчнi вiдпустки та премiї, а також виплати на соцiальне
забезпечення.
Заробiтної плати, оплати щорiчних вiдпусток та премiй за 2015 рiк нараховано 4468
тис. грн., єдиний соцiальний внесок за 2015 рiк нараховано 1101 тис. грн..
За станом на 31 грудня 2015 року у звiтi про фiнансовий стан Компанiї визначено
поточну заборгованiсть за виплатами працiвникам в сумi 583 тис. грн.
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв Компанiї за 2015 рiк складає 55 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 2015 рiк.
Зв'язаними особами Компанiї є акцiонери:

Юридична особа - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Центрально-Європейська
кондитерська компанiя" (Україна), що утримує 68,4521% акцiй Компанiї.
Зв'язаними особами Компанiї є члени провiдного управлiнського персоналу:
Генеральний директор - Яворський Iгор Олегович.
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 2015 рiк до випуску.
Компанiя стверджує, що не вiдбувалось нiяких подiй пiсля звiтної дати, якi могли б
вплинути на фiнансову звiтнiсть за 2015 рiк. Також не вiдбувалося нiяких подiй,
якi могли б вимагати коригування фiнансової звiтностi за 2015 рiк.
15. Прийняття нових та переглянутi стандарти.
МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" щодо професiйного судження при прийняттi
рiшень про вiдображення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi.
Фактор суттєвостi повинен застосовуватися до всiєї звiтностi в цiлому, i додаткове
включення несуттєвої iнформацiї не тiльки не приносить користi, а й може, навпаки,
завдати шкоди. Професiйне судження повинно застосовуватися компанiями для
визначення того, де саме в звiтах i в якiй послiдовностi розкрити iнформацiю.
Зазначенi змiни набирають чинностi для звiтiв, починаючи з 01.01.2016 р.
Керiвництво оцiнює характер та масштаб необхiдних правок до фiнансової звiтностi.
МСБО 16 "Основнi засоби" щодо амортизацiї (п. 62А).
Забороняється застосування амортизацiї на основi виручки щодо основних засобiв,
так як метод вiдображає характер економiчних вигод, що генеруються активом, а не
споживання майбутнiх економiчних вигод вiд цього активу.
Зазначенi змiни набирають чинностi для звiтiв, починаючи з 01.01.2016 р. Зазначенi
змiни не вплинуть на фiнансову звiтнiсть, тому що товариство не застосовує такого
методу амортизацiї.
МСБО 16 "Основнi засоби" щодо строку корисного використання (п. 56 С).
Очiкуване майбутнє зменшення цiни продажу продукцiї, виробленої з використанням
активiв, може вказувати на очiкуваний моральний або комерцiйних знос активу, що, в
свою чергу, може свiдчити про зменшення майбутнiх економiчних вигод, втiлених у
даному активi.
Зазначенi змiни набирають чинностi для звiтiв, починаючи з 01.01.2016 р.
Керiвництво оцiнює характер та масштаб необхiдних правок до фiнансової звiтностi.
МСБО 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть" щодо розкриття iнформацiї в iнших
компонентах промiжної фiнансової звiтностi (п.16 А)
Iнформацiя повинна розкриватися в промiжних фiнансових звiтах або промiжнi
фiнансовi звiти повиннi мiстити посилання на будь-який iнший звiт (наприклад, звiт
керiвництва або звiт про ризики). При цьому такий звiт повинен бути доступний
користувачам фiнансової звiтностi на тих же умовах i в той же час, що i промiжнi
фiнансовi звiти.
Зазначенi змiни набирають чинностi для звiтiв, починаючи з 01.01.2016 р.
Керiвництво оцiнює характер та масштаб необхiдних правок до фiнансової звiтностi.
МСБО 38 "Нематерiальнi активи" щодо амортизацiї (п. 98А, 98В, 98С).
Забороняється застосування методу амортизацiї на основi виручки щодо об'єктiв
нематерiальних активiв, крiм двох випадкiв: коли нематерiальний актив виражається
як мiра виручки, а також коли виручка i споживання економiчних вигод вiд
використання нематерiального активу тiсно взаємопов'язанi.
Зазначенi змiни набирають чинностi для звiтiв, починаючи з 01.01.2016 р. Зазначенi
змiни не вплинуть на фiнансову звiтнiсть, тому що товариство не застосовує такого
методу амортизацiї.
МСБО 38 "Нематерiальнi активи" щодо строку корисного використання (п. 92).
Зважаючи на швидкi змiни, що вiдбуваються в областi технологiй, комп'ютерне
програмне забезпечення та багато iнших нематерiальних активiв схильнi до
технологiчного старiння. Таким чином, найчастiше їх строк корисного використання
буде коротким. Очiкуване майбутнє зменшення цiни продажу продукцiї, виробленої з
використанням нематерiального активу, може вказувати на очiкуване моральний або
комерцiйний знос активу, що, в свою чергу, може свiдчити про зменшення майбутнiх
економiчних вигод, укладених в даному активi.
Зазначенi змiни набирають чинностi для звiтiв, починаючи з 01.01.2016 р.
Керiвництво оцiнює характер та масштаб необхiдних правок до фiнансової звiтностi.
МСФЗ 5 "Довгостроковi активи, призначенi для продажу, та припинена дiяльнiсть"
(п.26, 26А).
Рекласифiкацiї (замiсть продажу - розподiл на користь власникiв або навпаки) не
повиннi розглядатися як вiдмова вiд плану продати або розподiлити на користь

власникiв актив (лiквiдацiйної групи). Змiна способу вiдчуження не перериває i не
змiнює спочатку певний термiн виконання плану вiдчуження.
Зазначенi змiни набирають чинностi для звiтiв, починаючи з 01.01.2016 р.
Керiвництво оцiнює характер та масштаб необхiдних правок до фiнансової звiтностi.
МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї" щодо контрактiв на
обслуговування фiнансових активiв (п.30 А).
У випадках, коли компанiя пiсля передачi фiнансового активу iншiй особi зберiгає
за собою право обслуговувати такий актив, необхiдно оцiнити, чи припускає договiр
на обслуговування цього активу наявнiсть подальшої участi. Зокрема, компанiя, що
обслуговує фiнансовий актив, матиме подальшу участь у такому фiнансовому активi,
якщо її винагорода залежить вiд суми отриманих вiд боржника грошових коштiв або
вiд термiнiв отримання грошей з фiнансового активу. Також компанiя матиме подальшу
участь i в тому випадку, коли, вiдповiдно до умов контракту, фiксована сума
винагороди не виплачується їй у повному обсязi, якщо боржник з фiнансового активу
не виконує свої зобов'язання.
Зазначенi змiни набирають чинностi для звiтiв, починаючи з 01.01.2016 р. Зазначенi
змiни не вплинуть на фiнансову звiтнiсть, тому що у товариства вiдсутнi такi
активи.
МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї" щодо розкриття iнформацiї в
скороченiй промiжнiй фiнансовiй звiтностi (п. 44г).
Iнформацiю про згортання фiнансових активiв та зобов'язань в загальному випадку не
потрiбно розкривати у всiх промiжних перiодах, але розкриття такої iнформацiї
повинно вiдповiдати вимогам МСБО 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть"
Зазначенi змiни набирають чинностi для звiтiв, починаючи з 01.01.2016 р.
Керiвництво оцiнює характер та масштаб необхiдних правок до фiнансової звiтностi.
МСФЗ 15 "Виручка вiд контрактiв з клiєнтами".
Введено п'ятиступеневу модель визнання виручки. Величина виручки визначається у
сумi очiкуваної оплати за переданий товар або надану послугу (а не за справедливою
вартiстю вiдшкодування).
Стандарт набирає чинностi для звiтiв, починаючи з 01.01.2016 р. Керiвництво оцiнює
характер та масштаб необхiдних правок до фiнансової звiтностi.
Генеральний директор
Яворський I.О.
Головний бухгалтер
Сидорова М.О .
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Текст аудиторського висновку ( звіту ) :
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 2015 року
Адресат - власники цінних паперів, керівництво емітента, НКЦПФР.
Звіт щодо фінансової звітності
Ми провели аудит повного комплекту фінансової звітності Публічного акціонерного
товариства "Укропткульттовари", що додається, за станом на 31 грудня 2015 року, що
включає:
- Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2015 року;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)за 2015 рік;
- Звіт про власний капітал за 2015 рік;
- Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік;
- Примітки, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші
пояснювальні примітки за 2015 рік.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал Публічного акціонерного товариства "Укропткульттовари"
несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї фінансової
звітності на 31 грудня 2015 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.
Відповідальність аудитора.
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо фінансової звітності Публічного
акціонерного товариства "Укропткульттовари" на 31 грудня 2015 року на основі
результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних
стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних
вимог, а також планування виконання аудиту для отримання достатньої впевненості,
що фінансова звітність 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 прийнятні аудиторські докази для висловлення
нашої думки.
Висловлення думки.

На нашу думку фінансова звітність Публічного акціонерного товариства
"Укропткульттовари" відображає
достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий
стан на
31 грудня 2015 року та його фінансові результати і рух грошових коштів
за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до застосованої концептуальної
основи - Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Директор
ТОВ АФ "Аналітик-Аудит"
Гриценко О.І.
сертифікат серії А №004236
Аудитор
Митецька О.В
сертифікат серії А №004241
Дата аудиторського висновку :
30 березня 2016 року
Адреса аудиторської фірми: м. Кіровоград, вул. Ушакова, 1А, к. 511

