
Звіт Ревізійної комісії ПуАТ «Лантманнен Акса»  
за результатами діяльності у 2011 році 

 
 
Ревізійною комісією документально перевірена фінансово-господарська діяльність 

ПуАТ „Лантманнен Акса” за 2011 рік з метою визначення відповідності фінансової 
звітності Товариства вимогам діючого законодавства, обліковій політиці.  
Аналіз фінансових результатів був проведений на підставі даних балансу підприємства на 
31.12.2011 рік і звіту про фінансові результати за 2011 рік. 

Облік прибутку, витрат, активів, розрахунків ведеться з дотриманням вимог 
національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.  
Їх облік заведено відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків 
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій 
підприємств і організацій, затверджених наказом Мінфіну України № 291 від 30.11.1999 р.  
Система бухгалтерського обліку, що використовується Товариством (журнально-ордерна) 
відповідає законодавчим та нормативним вимогам.  

В 2011 році були введені в експлуатацію основні фонди, нематеріальні активи та 
інші необоротні активи на суму – 12607 тис. грн.  

З урахуванням зносу і вибуттям морально застарілих основних фондів, основні 
засоби, нематеріальні активи і незавершені капітальні вкладення на 31.12.2011р. склали – 
34171 тис. грн. 

Усього необоротні активи склали – 34171 тис. грн.  
Залишки виробничих запасів на 31.12.2011 р. склали 4696 тис. грн., готової продукції 

- 6163 тис. грн., товарів – 0 тис. грн. 
Дебіторська заборгованість за відвантажену продукцію на 31.12.2011 р. 18414 тис. 

грн. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – 6058 тис. грн., дебіторська 
заборгованість за виданими авансами – 360 тис. грн. Інша поточна дебіторська 
заборгованість –78 тис. грн. Термін погашення дебіторської заборгованості по Україні - 56 
днів, за межами України - 60 днів, в середньому – 60 днів.  

Грошові кошти в національній валюті - 67 тис. грн., іноземній валюті - 92 тис. грн.  
Усього оборотні активи склали на 31.12.2011 р. - 36027 тис. грн. 
Активи підприємства склали – 70406 тис. грн. у порівнянні з 2010 р. актив балансу 

зменшився на – 2756 тис. грн. Зменшення активів відбулося за рахунок зменшення 
незавершених капітальних інвестицій, зменшення дебіторської заборгованості за товари, 
роботи, послуги, зменшення дебіторської заборгованості за виданими авансами. 

Статутний капітал підприємства складає 20950 тис. грн.  
Разом з тим, слід зазначити, що відповідно до частини 3 статті 158 Цивільного 

кодексу України акціонерне товариство не має права оголошувати та виплачувати 
дивіденди при зменшенні вартості чистих активів акціонерного товариство до розміру, 
меншого, ніж розмір статутного капіталу і резервного фонду.  

Інший додатковий капітал –2667 тис. грн. Непокритий збиток на 31.12.2011 р. склав 
10861 тис. грн. В цілому власний капітал зменшився на 4937 тис. грн. Разом власний 
капітал склав 12756 тис. грн. 

Довгострокові фінансові зобов'язання – 37401 тис. грн. складаються з заборгованості 
перед Lantmannen Finance Ireland. 

Відстрочені податкові зобов’язання – 200 тис.грн.  
Поточні зобов'язання – 19376 тис. грн. 
Разом пасив балансу – 70406 тис. грн. 
За 2011 рік виручка від реалізації товарів, робот, послуг склала 134524 тис. грн. 

Податок на додану вартість – (15041) тис. грн. Чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) – 118915 тис. грн. Собівартість реалізованої продукції – (83814) 
тис. грн. Валовий прибуток 35101 тис. грн. Інші операційні доходи – 55706 тис. грн. Інші 



операційні витрати – (57723) тис.грн. Фінансовий результат від операційної діяльності –
збиток 3941 тис.грн. Інші доходи – 3067 тис.грн. Фінансові витрати – (2360) тис.грн. Інші 
витрати – (1040) тис. грн. Витрати з податку на прибуток складають 0 тис. грн.  

Елементи операційних витрат: матеріальні затрати – 70847 тис.грн., витрати на 
оплату праці – 13654 тис.грн., відрахування на соціальні заходи – 4024 тис.грн., 
амортизація – 4231 тис.грн., інші операційні витрати – 85806 тис. грн. 

 
За результатами аналізу Ревізійна комісія підтверджує, що фінансовий звіт достовірно і 
повно представляє фінансову інформацію про Товариство станом на 31.12.2011 у 
відповідності з нормативними вимогами відносно організації бухгалтерського обліку і 
фінансової звітності в Україні. 
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