


 

Зміст 

1. Основні відомості про емітента: 

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X 

б) інформація про державну реєстрацію емітента X 

в) банки, що обслуговують емітента X 

г) основні види діяльності X 

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств X 

е) інформація про рейтингове агентство 
 

є) інформація про органи управління емітента 
 

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 

часток, паїв) 
X 

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X 

4. Інформація про посадових осіб емітента: 

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

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

6. Інформація про загальні збори акціонерів X 

7. Інформація про дивіденди 
 

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

9. Відомості про цінні папери емітента: 

а) інформація про випуски акцій емітента X 

б) інформація про облігації емітента 
 

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 
 

г) інформація про похідні цінні папери 
 

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду 
 



д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів 
 

10. Опис бізнесу X 

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента: 

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

в) інформація про зобов'язання емітента X 

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів 
 

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 

протягом звітного періоду 
X 

14. Інформація про стан корпоративного управління X 

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій 
 

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань 

за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів 

у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 
 

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 

іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів 

та інших активів на кінець звітного періоду  

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які 

складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які 

включено до складу іпотечного покриття 
 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 
 



19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 
 

20. Основні відомості про ФОН 
 

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 
 

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 
 

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 
 

24. Правила ФОН 
 

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського 

обліку  

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для 

акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)  

27. Аудиторський висновок 
 

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

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 

зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будівництва) 
 

30. Примітки 

Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, оскiльки рейтингування не проводилось та договорiв з рейтинговими 

агенствами не укладалось. 

Iнформацiя про органи управлiння емiтента вiдсутня, оскiльки Положенням про розкриття iнформацiї емiтентами 

цiнних паперiв не передбачено розкриття "Iнформацiї про органи управлiння емiтента" акцiонерними товариствами. 

Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента вiдсутня, оскiльки жодна посадова особа не 

володiє акцiями Товариства. 

Iнформацiя про дивiденди вiдсутня, оскiльки Товариство протягом звiтного року дивiденди не нараховувало i не 

виплачувало. 

Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, оскiльки Товариство випуск облiгацiй не здiйснювало. 

Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом,вiдсутня, оскiльки iншi цiннi папери не випускалися. 

Iнформацiя про похiднi цiннi папери протягом звiтного року вiдсутня, оскiльки похiднi цiннi папери Товариством не 

випускалися i не розмiщувалися. 

Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного року вiдсутня, оскiльки викупу протягом звiтного року не 

здiйснювалося. 

Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв вiдсутня, оскiльки у Товариства форма випуску цiнних паперiв є 

бездокументарною. 

Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня, оскiльки Товариство не 

здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв. 



3. Основні відомості про емітента 

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 

3.1.1. Повне найменування 

Публiчне акцiонерне товариство "Лантманнен Акса" 

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) 

ПуАТ "Лантманнен Акса" 

3.1.3. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3.1.4. Поштовий індекс 

08300 

3.1.5. Область, район 

Київська, Бориспiльський район 

3.1.6. Населений пункт 

м.Бориспiль 

3.1.7. Вулиця, будинок 

вул. Привокзальна, буд.3 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 

3.2.1. Серія і номер свідоцтва 

13541200000000172 

3.2.2. Дата державної реєстрації 

06.02.1996 

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво 

Виконавчий Комiтет Бориспiльської Мiської Ради Київської областi 

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 

20949820.80 

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 



20949820.80 

3.3. Банки, що обслуговують емітента 

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

ПАТ"СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" у м.Києвi 

3.3.2. МФО банку 

380797 

3.3.3. Поточний рахунок 

26002000200003 

  

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

ПАТ"СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" у м.Києвi 
 

3.3.5. МФО банку 
 

380797 
 

3.3.6. Поточний рахунок 
 

26002000200003 
 

3.4. Основні види діяльності 

10.61. Виробництво продуктiв борошномельно-круп'яної промисловостi 

10.85 Виробництво готової їжi та страв 

46.39 Неспецiалiзована оптова торгiвля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності* 

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Державний орган, 

що видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Дозвiл на початок експлуатацiї об'єкта 
№3588.10.30-

15.61.0 
19.10.2010 

Державний Комiтет 

України з 

промислової 

безпеки,охорони 

працi та гiрничого 

19.10.2013р. 



нагляду 

Опис 

Дозвiл видано Товариству на експлуатацiю обладнання 

основних виробництв для харчової промисловостi (лiнiя з 

виробництва макароних виробiв PAVAN (Iталiя)), за умови 

додержання вимог законiв та iнших нормативно-правових 

актiв з охорони працi та промислової безпеки.В зв'язку з 

припиненням виробництва макароних виробiв та реалiзацiєю 

вiдповiдного обладнання у 2011 роцi,даний дозвiл не буде 

подовжуватися. 

  

Придбання,зберiгання, вiдпуск прекурсорiв 
серiя АВ 

№340371 
26.04.2007 

Комiтет з контролю 

за наркотиками 
26.04.2012р. 

Опис 

Отримання лiцензiї Товариством пов'язано iз використанням 

прекурсорiв у лабораторних дослiжденнях якостi виробленої 

продукцiї.Строк дiї лiцензiї буде подовжено пiсля її 

закiнчення або буде отримуватися нова лiцензiя.З 06.09.12 

року отримано нову лiцензiю зi строком дiї до 06.09.2017 р. 

  

Дозвiл на продовження виконання роботи пiдвищеної небезпеки 
№1173.09.32-

15.61.0 
13.10.2009 

Територiальне 

управлiння 

Держгiрпромнагляду 

України по 

Київськiй областi та 

м. Києву 

13.10.2014р. 

Опис 

Дозвiл видано Товариству на проведення робiт пiдвищеної 

небезпеки та експлуатацiю обладнання пiдвищеної небезпеки 

системи газопостачання. Дозвiл отримано Товариством згiдно 

iз вимогами законiв та iнших нормативно-правових актiв з 

охорони працi та промислової безпеки.Строк дiї дозволу буде 

подовжено пiсля його закiнчення. 

  

Дозвiл на продовження виконання роботи пiдвищеної небезпеки 
№1174.09.32-

15.61.0 
13.10.2009 

Територiальне 

управлiння 

Держгiрпромнагляду 

України по 

Київськiй областi та 

м. Києву 

13.10.2014р. 

Опис 

Дозвiл видано Товариству на виконання робiт пiдвищеної 

небезпеки при виробництвi борошномельно- круп'яної 

промисловостi. Дозвiл отримано згiдно iз вимогами законiв та 



iнших нормативно-правових актiв з охорони працi та 

промислової безпеки. Строк дiї дозволу буде подовжено пiсля 

його закiнчення. 

  

Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами 
№3210500000-

64 
16.07.2009 

Державне 

управлiння охорони 

навколишнього 

природного 

середовища в 

Київськiй областi 

16.07.2014р. 

Опис 

Дозвiл видано Товариству на викиди забруднюючих речовин 

в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами забруднення. 

Товариство є платником екологiчного податку. Строк дiї 

дозволу буде подовжено пiсля його закiнчення або буде 

отримуватися новий дозвiл. 

  

Придбання,зберiгання, реалiзацiя (вiдпуск) прекурсорiв 
серiя АВ № 

585308 
09.06.2011 

Державний комiтет 

України з питань 

контролю за 

наркотиками 

26.04.2012 

Опис 

Дана лiцензiя була отримана в зв'язку зi змiною назви 

прiдприємства ( переоформлення лiцензiї вiд 26.04.2007 р. 

серiї АВ №340371). Отримання лiцензiї Товариством 

пов'язано iз використанням прекурсорiв у лабораторних 

дослiжденнях якостi виробленої продукцiї.Строк дiї лiцензiї 

буде подовжено пiсля її закiнчення або буде отримуватися 

нова лiцензiя. 

  

Дозвiл на продовження виконання роботи пiдвищеної небезпеки 
№796.11.32-

15.61.0 
02.06.2011 

Териториальне 

управлiння 

Держгiрпромнагляд 

по Київськiй областi 

та м.Києву 

13.10.2014 

Опис 

Дозвiл видано Товариству в зв'язку зi змiною назви замiсть 

дозвола №1173.09.32-15.61.0 вiд 13.10.2009р. (на проведення 

робiт пiдвищеної небезпеки та експлуатацiю обладнання 

пiдвищеної небезпеки системи газопостачання). Дозвiл 

отримано Товариством згiдно iз вимогами законiв та iнших 

нормативно-правових актiв з охорони працi та промислової 

безпеки.Строк дiї дозволу буде подовжено пiсля його 



закiнчення. 

  

Дозвiл на продовження виконання роботи пiдвищеної небезпеки 
№797.11.32-

15.61.0 
02.06.2011 

Териториальне 

управлiння 

Держгiрпромнагляд 

по Київськiй областi 

та м.Києву 

13.10.2014 

Опис 

Дозвiл видано Товариству в зв'язку зi змiною назви ( 

переоформлення дозвола №1174.09.32-15.61.0 вiд 13.10.2009р. 

на проведення робiт пiдвищеної небезпеки при виробництвi 

борошномельно-круп'яної промисловостi.Дозвiл отримано 

Товариством згiдно iз вимогами законiв та iнших нормативно-

правових актiв з охорони працi та промислової безпеки.Строк 

дiї дозволу буде подовжено пiсля його закiнчення. 

  

Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами 
№3210500000-

110 
10.11.2011 

Державне 

управлiння охорони 

навколишнього 

природного 

середовища в 

Київськiй областi 

10.11.2016 

Опис 

Дозвiл видано Товариству на викиди забруднюючих речовин 

в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами забруднення. 

Товариство є платником екологiчного податку.Строк дiї 

дозволу буде подовжено пiсля його закiнчення або буде 

отримуватися новий дозвiл. 

  

Придбання,зберiгання, реалiзацiя (вiдпуск), використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) "Перелiку 

наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв" 

Серiя АД № 

073797 
06.09.2012 

Державна служба 

України з контролю 

за наркотиками 

06.09.2017 

Опис 

Отримання лiцензiї Товариством пов'язано iз використанням 

прекурсорiв у лабораторних дослiжденнях якостi виробленої 

продукцiї.Строк дiї лiцензiї буде подовжено пiсля її 

закiнчення або буде отримуватися нова лiцензiя. 

  

Дозвiл на розмiщення вiдходiв на 2012 рiк №471-8 08.08.2011 

Державне 

управлiння охорони 

навколишнього 

природного 

31.12.2012 



середовища в 

Київськiй областi 

Опис 

Дозвiл виданий на розмiщення вiдходiв Товариства, дiйсний з 

01.01.2012 року по 31.12.2012 року на умовах своєчасного 

виконання умов укладених угод на передачу вiдходiв та 

дотримання правил ДСанПiН № 2.2.27.0.29-99 при 

тимчасовому накопиченнi вiдходiв.Строк дiї дозволу буде 

подовжено пiсля його закiнчення або буде отримуватися 

новий дозвiл. 

  

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств 

Найменування об'єднання Місцезнаходження об'єднання 

Асоцiацiя Товарної 

Нумерацiї України "ДжiЕс1 

Україна" 

04053, м. Київ, вул. Артема, 26 

Опис 

Члени Асоцiацiї Товарної нумерацiїї (ЄАН) мають право: маркувати свої товари штриховими кодами вiдповiдно до загальноприйнятих 

вимог;здiйснювати перевiрку якостi надрукованих штрихкодових позначок; здiйснювати електронний обмiн даними з партнерами у 

вiдповiдностi до всесвiтнiх стандартiв;унiкально iдентифiкувати пiддони та iншi логiстичнi одиницi, вiдповiдно до всесвiтнього стандарту 

(SSCC), та маркувати їх стандартними транспортними етикетками; користуватись електронним каталогом українських товарiв 

"Депозитарiй"; отримувати нормативно-технiчну документацiю системи GS1; брати участь в освiтнiх та впроваджувальних заходах з питань 

автоматичної iдентифiкацiї та електронного обмiну даними; отримувати допомогу щодо практичного застосування штрихового кодування 

та електронного обмiну даними. 

  

Торгово-промислова палата 

України 
01601, м. Київ, В. Житомирська,33 

Опис 

Торгово-промислова палата України - надiйна опора пiдприємництва.Спектр її дiяльностi дуже широкий i спрямований на встановлення 

дiлових контактiв мiж українськими й зарубiжними пiдприємницькими колами, освоєння нових форм спiвробiтництва, участь у здiйсненнi 

мiжнародних програм та проведення дiлових зустрiчей, бiзнес-мiсiй, конференцiй та презентацiй. Члени Торгово-промислової Палати 

України мають право: брати участь з вирiшальним голосом в роботi Загальних зборiв або обирати в порядку, що встановлюється Радою 

ТПП України - делегатiв на З'їзд ТПП України;обирати i бути обраними до керiвних органiв Палати, а також ТПП України;виносити на 

розгляд Загальних зборiв, президiї Палати, а також з'їзду, Ради i президiї ТПП України пропозицiї з питань, що входять у сферу їх 

дiяльностi;одержувати в Палатi i в ТПП України необхiдну допомогу у вирiшеннi питань, що входять у сферу їх дiяльностi; користуватись 

послугами Палати i ТПП України в першочерговому порядку i на пiльгових умовах, якi визначаються їх керiвними органами. Торгово-

промислова Палата України органiзує навчання та пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв пiдприємств-членiв Палати в Українi та за кордоном, 

вiдвiдування мiжнародних виставок, ярмаркiв та бiзнес-форумiв делегацiями українських пiдприємцiв, надає послуги Товариству, в т.р. 

проводить випробування зразкiв харчової продукцiї. 

  

4. 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) 

Лантманнен Варгарда Кварн АБ 5560013178 
д/нШвецiя м. Мальме ( мiсце реєстрацiї - м. 

Сьодертелье ) ВОХ 267, 201 22, Маlmo 
99.989600000000 

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) 

Фiзичнi особи у кiлькостi 122 особи 
 

0.010400000000 

Усього 100.000000000000 

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 

За 2012 рiк середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу склала 239 чол. У порiвняннi iз 2011 роком 

середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу зменшилась на 3,63%.  

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, що працювали за сумiсництвом, у звiтному перiодi склала 2 чол.  

Загальний фонд оплати працi у 2012 роцi склав 14276,0 тис. грн. У порiвняннi iз 2011 роком витрати на оплату працi збiльшились на 4,56%.  

З кожним роком зростають вимоги до квалiфiкацiйного рiвня працiвникiв. Кадрова програма Товариства спрямована на пiдвищення рiвня 

квалiфiкацiї працiвникiв. Своєчаснiсть виплати заробiтної плати працiвникiв, надання їм соцiальних i матерiальних пiльг, зацiкавлює 

персонал пiдвищувати рiвень квалiфiкацiї та отримувати додатковi знання. 

6. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

6.1.1. Посада 

Генеральний директор-одноособовий виконавчий орган 

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

Червак Iгор Iванович 

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

6.1.4. Рік народження** 

1967 

6.1.5. Освіта** 

Вища освiта.Львiвський державний унiверситет iм. I.Франка. Економiст. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 



19 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ВАТ "Бориспiльський завод продтоварiв".Виконавчий директор. 

6.1.8. Опис 

Вiдповiдно до Статуту на Товариствi утворений одноособовий Виконавчий орган Товариства - Генеральний  

директор.До повноважень посадової особи як Генерального директора вiдноситься керiвництво  

дiяльнiстю Товариства, представлення його iнтересiв у вiдносинах з iншими органiзацiями. Обов'язками 

Генерального директора є органiзацiя виконання завдань, наданих Загальними зборами та Наглядовою  

радою Товариства, забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для 

рентабельної дiяльностi пiдприємства. 

Згода посадової особи на розкриття паспортних даних не отримана.  

Згода посадової особи на розкриття iнформацiї стосовно розмiру виплаченої винагороди не отримана. 

Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.  

Обiймає посаду Генерального директора на ТОВ "Акса Трейд Україна" , яке знаходиться за адресою: 

м.Бориспiль, вул. Привокзальна, буд.3. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це 

зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Головний бухгалтер 

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

Мельничук Тетяна Володимирiвна 

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

6.1.4. Рік народження** 

1970 

6.1.5. Освіта** 

Вища освiта.Київський державний економiчний унiверситет.Економiст. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

11 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 



ТОВ "Торговельно-iнформацiйний Сервiс".Головний бухгалтер. 

6.1.8. Опис 

До повноважень посадової особи як Головного бухгалтера вiдноситься органiзацiя i ведення  

бухгалтерського облiку на пiдприємствi. Обов'язками Головного бухгалтера є забезпечення ведення  

бухгалтерського облiку з дотриманням єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства 

i технологiї оброблення облiкових даних; органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках  

бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. 

Iншi посади на iнших пiдприємствах не обiймає. 

Згода посадової особи на розкриття паспортних даних не отримана. 

Згода посадової особи на розкриття iнформацiї стосовно розмiру виплаченої винагороди не отримана. 

Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це 

зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Голова Ревiзiйної комiсiї 

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

Корiнь Ольга Сергiївна 

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

6.1.4. Рік народження** 

1981 

6.1.5. Освіта** 

Вища освiта.Київський нацiональний економiчний унiверситет.Економiст. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

3 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ "Київ- Кетерiнг",менеджер. 

6.1.8. Опис 

Була обрана (призначена) Головою Ревiзiйної комiсiї 08.04.2011 року Загальними зборами акцiонерiв згiдно 



протоколу № 18 вiд 08.04.2011 р. 

Загальними зборами акцiонерiв згiдно протоколу № 19 вiд 18.04.2012 р. була вiдкликана з цiєї посади. 

Обiймає посаду фiнансового аналiтика ПуАТ "Лантманнен Акса" з 14.01.2010 р. 

До повноважень Голови Ревiзiйної комiсiї вiдноситься здiйснення контролю за фiнансово-господарською  

дiяльнiстю Товариства. Обов'язками голови Ревiзiйної комiсiї є забезпечення проведення своєчасних  

перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства шляхом складання висновкiв та актiв. 

Згода посадової особи на розкриття паспортних даних не отримана. 

Згода посадової особи на розкриття iнформацiї стосовно розмiру виплаченої винагороди не отримана. 

Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це 

зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Член Ревiзiйної комiсiї 

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

Яцина Оксана Iванiвна 

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

6.1.4. Рік народження** 

1973 

6.1.5. Освіта** 

Вища освiта.Київський державний торгово-економiчний унiверситет.Економiст 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

6 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ВАТ "Сiрiалiя Україна".Менеджер з маркетингу. 

6.1.8. Опис 

Була обрана (призначена) Членом Ревiзiйної комiсiїї 08.04.2011 року Загальними зборами акцiонерiв згiдно 

протоколу № 18 вiд 08.04.2011 р. 

Загальними зборами акцiонерiв згiдно протоколу № 19 вiд 18.04.2012 р. була переобрана членом Ревiзiйної 

комiсiї iз термiном повноважень на 5 рокiв, обiймає посаду начальника вiддiлу маркетингу ПуАТ "Лантманнен 

Акса" з 10.11.2008 р. 



До повноважень Члена Ревiзiйної комiсiї вiдноситься здiйснення контролю за фiнансово-господарською 

дiяльнiстю Товариства. Обов'язками Члена Ревiзiйної комiсiї є забезпечення проведення своєчасних перевiрок  

фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства шляхом складання висновкiв та актiв. 

Згода посадової особи на розкриття паспортних даних не отримана. 

Згода посадової особи на розкриття iнформацiї стосовно розмiру виплаченої винагороди не отримана. 

Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це 

зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Член Ревiзiйної комiсiї 

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

Куркчi Вiкторiя Костянтинiвна 

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

6.1.4. Рік народження** 

1980 

6.1.5. Освіта** 

Вища освiта.Київський нацiональний економiчний унiверситет.Фiнансист. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

5 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Київська фiлiя Корпорацiї "Науково-виробнича iнвестицiйна група "Iнтерпайп", спецiалiст з бюджетування Управлiння справами. 

6.1.8. Опис 

Була обрана (призначена) Членом Ревiзiйної комiсiїї 08.04.2011 року Загальними зборами акцiонерiв згiдно 

протоколу № 18 вiд 08.04.2011 р. 

Загальними зборами акцiонерiв згiдно протоколу № 19 вiд 18.04.2012 р. була переобрана Членом Ревiзiйної 

комiсiї iз термiном повноважень на 5 рокiв, обiймає посаду начальника вiддiлу планування ПуАТ "Лантманнен 

Акса" з 04.12.2006 р. 

До повноважень Члена Ревiзiйної комiсiї вiдноситься здiйснення контролю за фiнансово-господарською 

дiяльнiстю Товариства. Обов'язками Члена Ревiзiйної комiсiї є забезпечення проведення своєчасних перевiрок 

фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства шляхом складання висновкiв та актiв. 



Згода посадової особи на розкриття паспортних даних не отримана. 

Згода посадової особи на розкриття iнформацiї стосовно розмiру виплаченої винагороди не отримана. 

Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це 

зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Голова Ревiзiйної комiсiї 

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

Шумило Свiтлана Анатолiївна 

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

6.1.4. Рік народження** 

1970 

6.1.5. Освіта** 

Вища освiта. КНУХТ, iнженер-економiст 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

4 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

НВО КЦ "Макс-Велл".Бухгалтер. 

6.1.8. Опис 

Була обрана (призначена) Головою Ревiзiйної комiсiї 18.04.2012 року Загальними зборами акцiонерiв згiдно 

протоколу № 19 вiд 18.04.2012 р. 

Обiймає посаду економiста ПуАТ "Лантманнен Акса" з 21.07.2009 р. 

До повноважень Голови Ревiзiйної комiсiї вiдноситься здiйснення контролю за фiнансово-господарською  

дiяльнiстю Товариства. Обов'язками Голови Ревiзiйної комiсiї є забезпечення проведення своєчасних  

перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства шляхом складання висновкiв та актiв. 

Згода посадової особи на розкриття паспортних даних не отримана. 

Згода посадової особи на розкриття iнформацiї стосовно розмiру виплаченої винагороди не отримана. 

Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це 

зазначається у описі.  



** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Член Наглядової ради 

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

Лантманнен Варгарда Кварн АБ 

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

556001-3178 

6.1.4. Рік народження** 

0 

6.1.5. Освіта** 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

0 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

6.1.8. Опис 

До Наглядової ради було обрано акцiонера - юридичну особу "Лантманнен Варгарда Кварн АБ", резидента  

Швецiї (iдентифiкацiйний код 556001-3178) 18.04.2011 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв згiдно 

протоколу № 18 вiд 18.04.2011р., а Загальними зборами акцiонерiв згiдно протоколу № 19 вiд 18.04.2012 р. 

було переобрано до Наглядової ради юридичну особу "Лантманнен Варгарда Кварн АБ", резидента  

Швецiї (iдентифiкацiйний код 556001-3178) iз термiном повноважень 3 роки. 

Володiє часткою у статутному фондi товариства 99,9896% голосуючих акцiй. 

До повноважень Члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж 

проведенням Загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. 

Обов'язки Члена Наглядової ради - брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття 

Радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це 

зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Голова Наглядової ради 

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



Джим Трудслев 

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

6.1.4. Рік народження** 

1960 

6.1.5. Освіта** 

Вища освiта. Магiстр з науки i технiки. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

26 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Директор пiдроздiлу "Лантманнен". 

6.1.8. Опис 

Був обраний (призначений) 18.04.2011 року Загальними зборами акцiонерiв, протокол № 18 вiд 18.04.2011 р., 

а Загальними зборами акцiонерiв згiдно протоколу № 19 вiд 18.04.2012 р.був переобраний Головою 

Наглядової ради iз термiном повноважень 3 роки.  

До повноважень посадової особи як Голови Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв 

в перервi мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової  

ради. Обов'язками Голови Наглядової ради є координацiя дiяльностi Наглядової ради для належного 

виконання Радою своїх функцiй.  

Згода посадової особи на розкриття паспортних даних не отримана. 

Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 

Даних щодо зайняття iнших посад на iнших пiдприємствах немає. 

Винагороди не отримував. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це 

зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Член Наглядової ради 

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

Оле Соммерстад 

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



6.1.4. Рік народження** 

1962 

6.1.5. Освіта** 

Вища освiта.Лондонський iнститут.Економiст. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

28 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Виробничий директор пiдроздiлу "Лантманнен". 

6.1.8. Опис 

Був обраний (призначений) 18.04.2011 року Загальними зборами акцiонерiв, протокол № 18 вiд 18.04.2011 р., 

а Загальними зборами акцiонерiв згiдно протоколу № 19 вiд 18.04.2012 р.був переобраний Членом 

Наглядової ради iз термiном повноважень 3 роки.  

До повноважень посадової особи як Члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв  

в перервi мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової  

ради. Обов'язки Члена Наглядової ради - брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення  

прийняття Радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. 

Згода посадової особи на розкриття паспортних даних не отримана. 

Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 

Даних щодо зайняття iнших посад на iнших пiдприємствах немає. 

Винагороди не отримував. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це 

зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Член Наглядової ради 

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

Мiхаель Сiгсфорс 

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

6.1.4. Рік народження** 

1974 



6.1.5. Освіта** 

д/немає 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

6 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Фiнансовий директор "Сiрiалiя". 

6.1.8. Опис 

Був обраний (призначений) 18.04.2011 року Загальними зборами акцiонерiв, протокол № 18 вiд 18.04.2011 р.,  

а Загальними зборами акцiонерiв згiдно протоколу № 19 вiд 18.04.2012 р.був переобраний Членом 

Наглядової ради iз термiном повноважень 3 роки.  

До повноважень посадової особи як Члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв  

в перервi мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової  

ради. Обов'язки Члена Наглядової ради - брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення 

прийняття Радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. 

Згода посадової особи на розкриття паспортних даних не отримана. 

Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 

Даних щодо зайняття iнших посад на iнших пiдприємствах немає. 

Винагороди не отримував. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це 

зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

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

Найменування 

юридичної 

особи 

Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Дата 

внесення 

до реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на 

пред'явника 

Лантманнен 

Варгарда Кварн 

АБ 

5560013178 

д/н Швецiя д/н м. 

Мальме (мiсце 

реєстрацiї-

м.Сьодертелье) ВОХ 

267,201 22 Malmo 

25.02.2000 418953063 99.98960000000 418953063 0 0 0 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

фізичної особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав 

паспорт** 

Дата 

внесення 

до реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості прості на привілейовані привілейовані 



іменні пред'явника іменні на 

пред'явника 

Усього 418953063 99.98960000000 418953063 0 0 0 

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.  

** Не обов'язково для заповнення. 

8. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X 
 

Дата 

проведення 
18.04.2012 

Кворум 

зборів** 
99.989700000000 

Опис 

Щодо оголошеного Порядку денного зборiв акцiонерiв ПуАТ "Лантманнен Акса" виступила Голова Органiзацiйного комiтету з проведення Загальних 

зборiв акцiонерiв ПуАТ "Лантманнен Акса" Пронiна Iрина Євгенiвна. Порядок денний: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї. 2. Прийняття рiшення за 

наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2011 рiк. 3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора за 2011 рiк. 4. 

Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк. 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2011 рiк. 6. Розподiл збиткiв 

Товариства з урахуванням вимог, передбачених дiючим законодавством України. 7. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у 

новiй редакцiї. 8. Визначення уповноваженої особи для пiдписання Статуту в новiй редакцiї i проведення його державної реєстрацiї. 9. Вiдкликання 

(дострокове припинення повноважень) голови та членiв Наглядової ради. 10. Вiдкликання (дострокове припинення повноважень) голови та членiв 

Ревiзiйної комiсiї. 11. Про утворення Наглядової ради Товариства, визначення її кiлькiсного складу та обрання голови та членiв Наглядової ради 

Товариства. 12. Про затвердження умов договорiв iз членами Наглядової ради, визначення особи,уповноваженої на їх пiдписання з боку Товариства. 13. 

Про утворення Ревiзiйної комiсiї Товариства, обрання голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.Затвердження умов договорiв iз членами Ревiзiйної 

комiсiї, визначення особи, уповноваженої на їх пiдписання з боку Товариства. 14. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi 

можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше як одного року.Визначення характеру та граничної вартостi. 15. Прийняття рiшення про попереднє 

надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть. 16. Визначення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних 

зборiв згiдно iз Статутом Товариста. 17. Органiзацiйнi питання. За всiма питаннями рiшення були прийнятi 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах. 

 

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та 

по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Незалежний аудит" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34727431 

Місцезнаходження 02090 Україна м. Київ Днiпровський район м. Київ вул.Празька, б.6, оф.28 



Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності свiдоцтво №3916 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 21.12.2006 

Міжміський код та телефон 0445582280 

Факс 0443619955 

Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть 

Опис ТОВ "Аудиторська фiрма "Незалежний аудит", яка здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про 

включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, № 3916 вiд 21.12.2006 року, видане рiшенням 

Аудиторської палати України та зроблено запис в реєстрi за номером 169/4, свiдоцтво чинне до 

21.12.2011 року, подовжене рiшенням Аудиторської палати України 03.11.2011 року та зроблено запис 

в реєстрi за номером 240/4, свiдоцтво подовжено до 03.11.2016 року, на пiдставi Свiдоцтва про 

внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки 

фiнансових установ,що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв, серiя АВ №000066 вiд 

06.03.2012 року, видане рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №377 вiд 

06.03.2012 року, у вiдповiдностi iз Договором № Ф 43 вiд 19.03.2012 року та Додаткiв до нього 

здiйснила аудиторську перевiрку згiдно завдання з аудиту з метою надання вiдповiдного, але не 

абсолютного рiвня обгрунтованої впевненостi щодо фiнансової iнформацiї Товариства станом на 31 

грудня 2012 року та надала аудиторський висновок. Перевiрка була здiйснена незалежним аудитором 

Ткаченко А.П. (свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi 

перевiрки фiнансових установ, серiя А №001669 вiд 05.01.2010р., строк дiї - до 22.07.2013р.,виданий 

Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України,сертифiкат аудитора серiї А № 

005492, виданий рiшенням Аудиторської палати України № 125 вiд 22.07.2003р., дiю сертифiкату 

подовжено рiшенням Аудиторської палати України № 191/2 вiд 26.06.2008р. до 22.07.2013р.) 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та 

по батькові фізічної особи 

Приватне акцiонерне товариство з iноземними iнвестицiями Страхова компанiя "К'Ю БI I Україна" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25395057 

Місцезнаходження 02094 Україна м. Київ Днiпровський район м.Київ вул.Працi,буд.2/27 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серiя АВ №396258 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.03.2008 

Міжміський код та телефон 0445375390 

Факс 0445375399 



Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 

Опис Приватне акцiонерне товариство з iноземними iнвестицiями Страхова компанiя "К'Ю БI I Україна" є 

страховиком автотранспортних засобiв Товариства, страховиком по обов'язковому страхуванню 

цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв,страховиком по 

обов'язковому особистому страхуванню вiд нещасних випадкiв на транспортi та обов'язковому 

особистому страхуванню працiвникiв вiдомчої та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних 

пожежних дружин (команд), страховиком по страхуванню вантажоперевезень Товариства. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та 

по батькові фізічної особи 

Приватне акцiонерне товариство Страхова компанiя "АХА Страхування" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20474912 

Місцезнаходження 04070 Україна м. Київ Подiльський район м.Київ вул.Iллiнська, буд.8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серiя АВ №483288 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.09.2009 

Міжміський код та телефон 0443911122 

Факс 0443911121 

Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 

Опис Приватне акцiонерне товариство Страхова компанiя "АХА Страхування" є страховиком майна 

Товариства (будiвель та споруд,виробничого обладнання, ТМЦ). 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та 

по батькові фізічної особи 

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ Шевченкiвський район м.Київ вул.Б.Грiнченка, буд.3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серiя АВ №581322 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006 

Міжміський код та телефон 0442796540 



Факс 0442791322 

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв 

Опис Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" ( скорочене найменування-ПАТ 

"НДУ") обслуговує випуск цiнних паперiв Товариства, щодо якого прийнято рiшення про 

дематерiалiзацiю вiдповiдно до Договору №Е-1429 вiд 15.09.2010 року. Директор Операцiйного 

департаменту-Адамовська М.О.,яка дiє на пiдставi Довiренностi №528/09 вiд 06.05.2010 року. Данi 

свiдоцтва про державну реєстрацiю юридичної особи:серiя А01 №795373, дата проведення державної 

реєстрацiї - 17.05.1999 року, номер запису - 1 074 105 0016 010655, виданий Шевченкiвською районною 

у мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та 

по батькові фізічної особи 

Публiчне акцiонерне товариство "Енергобанк" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 19357762 

Місцезнаходження 01025 Україна м. Київ Подiльський район м.Київ вул.Воздвиженська,буд.56 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серiя АГ №399148 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.08.2010 

Міжміський код та телефон 0442016955 

Факс 0442016954 

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв 

Опис Публiчне акцiонерне товариство "Енергобанк" ( скорочена назва-ПАТ "Енергобанк") є зберiгачем 

цiнних паперiв Товариства вiдповiдно до Договору №А -296-11/10 вiд 29.10.2010р. про вiдкриття 

рахункiв у цiнних паперах власникам iмених цiнних паперiв випуску що дематерiалiзується. Заступник 

Голови правлiння -Директор з операцiйних питань - Сакунов С.В., який дiє на пiдставi Довiреностi. 

Данi свiдоцтва про державну реєстрацiю юридичної особи:серiя А01 №301022, дата проведення 

державної реєстрацiї -31.10.1991 року, номер запису-1 070 107 0011 8008489, видане Печерською 

районною у мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю. 

 

11. Відомості про цінні папери емітента 

11.1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма 

існування та 

форма випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 



реєстрацію 

випуску 

випуск (грн.) відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

06.10.2010 847/1/10 

Нацiональна 

комiсiя з цiнних 

паперiв та 

фондового ринку 

UA4000091854 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
0.050 418996416 20949820.800 100.000000000000 

Опис 
У 2012 роцi Товариство цiннi папери не випускало.Цiннi папери не проходили лiстингу.Товариство проходить процедуру включення до 

Бiржевого списку ПФТС. 

  

12. Опис бізнесу 

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 

ПуАТ "Лантманнен Акса" створено на базi Бориспiльського заводу продтоварiв. У 1992 роцi завод набув статусу акцiонерного товариства. У 

2006 роцi назва Товариства була змiнена на назву ВАТ "Лантманнен Акса".  

19.04.2011 року була проведена перереєстрацiя Товариства у зв'язку з приведенням його дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог Закону України 

"Про акцiонернi товариства" та змiнена назва на ПуАТ "Лантманнен Акса".  

Протягом звiтного перiоду злиття, подiлу,приєднання, перетворення та видiлу не було. 

Головнi подiї 2012 року: 

1. В жовтнi був проведений запуск виробництва нових видiв продукцiї - "Каша мультизлакова" 40г. та  

"Мюслi De Lux.Мюслi з фруктами i горiхами" 300г.  

2. Проведено покращення органолептичних параметрiв,смакових якостей наступних продуктiв: 

"Веселий Роджер.Готовий зерновий снiданок","Шоколаднi кульки","Кукурудзянi пластiвцi медовi", солодових та  

рисових кульок, мультезернових пластiвцiв збагачених мiнералами, подушечок з молочною та шоколадною  

начинкою. 

3. Проведено розширення асортименту готової продукцiї за рахунок формату пакування для привернення уваги  

споживачiв по наступних продуктах: "Кукурудзянi пластiвцi глазурованi"(850г), кашi миттєвого приготування ТМ  

"АМО" у шоу-боксах,"Мультезерновi пластiвцi збагаченi мiнералами" в пакетах по 500г, "Кукурудзянi пластiвцi  

глазурованi"(280г), "Кукурудзянi пластiвцi натуральнi"(850г). 

4. В жовтнi 2012 року в м.Борисполi вiдбувся четвертий щорiчний конкурс якостi продукцiї мiсцевого виробництва  

"Бориспiльська марка". Участь у конкурсi взяли 30 суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi м.Борисполя та  

Бориспiльського району. Переможцем конкурсу у номiнацiї "Продовольчi товари" стало наше пiдприєство ПуАТ  

"Лантманнен Акса".  

5. В 2012 роцi вiдбулося незначне зростання обсягу продажу в порiвняннi з 2011 роком. 

Загальний обсяг реалiзацiї готової продукцiї становив 6012 тонн, що на 2% бiльше нiж в 2011 роцi. 

При цьому продажi сухих снiданкiв зросли на 7% порiвняно з 2011 роком. 

Обсяги реалiзацiї макаронних виробiв склали лише 36 тонн у зв’язку iз закриттям лiнiї виробництва макаронних  



виробiв у 2011 року та продажем вiдповiдного обладнання. 

Навеснi 2012 р. в Українi були проведенi акцiї в роздрiбних мережах з метою рекламування продукцiї Товариства.  

Продаж сухих снiданкiв на українському ринку склав 2993 тонни, що на 4% бiльше нiж в 2011 роцi. 

Частка експорту в структурi реалiзацiї збiльшилась до 50%. Лiдером експортних продажiв як i ранiше є Росiя  

(1136 тонни), на другому мiсцi – Казахстан (442 тонн) i на третьому – Молдова (357 тонн).  

В структурi продажiв по категорiях продуктiв значних змiн не вiдбувалось, при цьому збiльшилась доля продажу  

фiгурних виробiв та мультизернових пластiвцiв «АХА Гармонiя» за рахунок зменшення продажiв макаронних виробiв  

та в незначнiй мiрi хрустких медових мюслiв та каш. 

В загальному обсягу продажiв кукурудзянi пластiвцi, як i в 2011р., займають перше мiсце з 2283 тоннами (що  

складає 38% вiд загального обсягу продажiв), на другому мiсцi знаходяться фiгурнi вироби (1504 тонни) i на  

третьому – хрусткi медовi мюслi Акса (913 тонн).  

Найбiльший прирiст продаж в 28% або 327 тонн в порiвняннi в 2011 р. спостерiгався по фiгурним виробам ТМ Start. 

 

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із 

зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з 

попереднім звітним періодом 

Протягом звiтного перiоду змiн в органiзацiйнiй структурi Товариства не було. Дочiрнi пiдприємства,фiлiї, представництва та iншi 

вiдокремленi структурнi пiдроздiли вiдсутнi. Рiшень про створення дочiрнiх пiдприємств, представництв та iншiх вiдокремлених структурних 

пiдроздiлiв не приймалось. 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих 

пропозицій 

Нiяких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило. 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості 

фінансових інвестицій тощо) 

Товариство веде бухгалтерський облiк та складає фiнансову звiтнiсть згiдно iз вимогами Закона України "Про бухгалтерський облiк i 

фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року №996-XIV зi змiнами та доповненнями, в т.р. Законом України вiд 12.05.2011 року №3332-

VI.Товариство обрало датою переходу на МСФЗ - 01.01.2012 року та з цiєї дати складає фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами 

фiнансової звiтностi. 

Облiкова полiтика Товариства затверджена наказом вiд 03.01.2012р. за № 001. 

Основними засадами облiкової полiтики Товариства є: 

1.Основнi засоби вiдображаються в балансi по собiвартостi, зменшенiй на накопичену амортизацiю. Матерiальнi активи, термiном корисного 

використання бiльше одного року та вартiстю вище 2500 грн., вiдносяться до складу основних засобiв, а вартiстю до 2500 грн. - до витрат 

поточного перiоду. Нематерiальнi активи вiдображаються в балансi по собiвартостi, зменшенiй на накопичену амортизацiю. Нарахування 

амортизацiї ОЗ та НА здiйснюється щомiсячно за прямолiнiйним методом. При цьому термiни корисного використання становлять: 

- для будинкiв,споруд та передавальних пристроїв - вiд 10 до 20 рокiв; 



- для машин i обладнання – вiд 2 до 5 рокiв; 

- для транспортних засобiв – до 5 рокiв; 

- для iнструментiв, приладiв, iнвентаря – до 4 рокiв; 

- iнших основних засобiв – до 12 рокiв; 

Лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв ОЗ та НА визначається на рiвнi 0,00 грн. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї вiдображаються в балансi по 

собiвартостi. Довгостроковi iнвестицiї облiковуються за методом участi в капiталi.  

2.Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування. Придбанi або виробленi запаси вiдображаються в балансi по собiвартостi. 

Вiдпуск готової продукцiї у продаж та iнше вибуття здiйснюється за методом середньозваженої собiвартостi. Вартiсть МШП при вiдпуску в 

експлуатацiю виключається зi складу активiв. 

3.Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання Товариством майбутнiх економiчних вигод. Поточна 

дебiторська заборгованiсть за продукцiю , товари, роботи, послуги облiковується за сумою, що не перевищує суми її очiкуваного 

вiдшкодування. Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi за продукцiю , товари, роботи зменшується до оцiненої суми очiкуваного 

вiдшкодування через створення резерву сумнiвних та безнадiйних боргiв. Величина резерву сумнiвних та безнадiйних боргiв розраховується 

виходячи з питомої ваги безнадiйних боргiв у чистому доходi вiд реалiзацiї продукцiї, що здiйснена на умовах наступної оплати за попереднiй 

календарний рiк.  

Всi iшi види довгострокової i поточної заборгованостi, якi не є заборгованiстю за продукцiю, товари, послуги, оцiнюються за балансовою 

вартiстю. По ним резерв сумнiвних та безнадiйних боргiв не створюється.  

4.Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов’язання формуються та розкриваються у рiчнiй фiнансовiй звiтностi. 

5.Зобов'язання вiдображаються тiльки тодi , коли актив отримано.  

6.Резервування коштiв на забезпечення оплати вiдпусток проводиться щомiсячно шляхом створення Резерву. Величина забезпечення на 

виплату вiдпусток визначається як добуток фактично нарахованої працiвникам заробiтної плати й норми резервування, обчисленої як 

вiдношення рiчної планової суми на оплату вiдпусток до загального рiчного планового фонду оплати працi.  

7.Вiдсотки за користування позиками нараховуються щомiсячно. 

8.Доходи i витрати включаються до Звiту про фiнансовi результати на пiдставi принципiв нарахування та вiдповiдностi i вiдображаються в 

звiтностi тих перiодiв, до яких вони вiдносяться. 

9.Об’єктом калькулювання встановлюється окрема одиниця виробленої готової продукцiї. Калькулювання виробничої собiвартостi готової 

продукцiї проводиться щомiсячно в останнiй календарний день мiсяця. Метод калькулювання виробленої готової продукцiї - розрахунково-

аналiтичний: вiднесення прямих витрат на одиницю виробленої продукцiї проводиться прямим розрахунком на базi встановлених норм витрат, 

а вiднесення загальновиробничих витрат проводиться пропорцiйно базi розподiлу. 

10.Фiнансовий результат дiяльностi Товариства визначається щомiсячно в останнiй календарний день мiсяця. 

Текст аудиторського висновку 

У вiдповiдностi iз Договором № Ф 43 вiд 19.03.2012 року та Додатками до нього, ТОВ "Аудиторська фiрма "Незалежний аудит", яка здiйснює 

свою дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, № 3916 вiд 21.12.2006 року, видане 

рiшенням Аудиторської палати України та зроблено запис в реєстрi за номером 169/4, подовжене до 03.11.2016 року рiшенням Аудиторської 

палати України 03.11.2011 року та зроблено запис в реєстрi за номером 240/4, на пiдставi Свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторiв та 

аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв, 



серiя АВ №000066 вiд 06.03.2012 року, видане рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №377 вiд 06.03.2012 року, 

здiйснила аудиторську перевiрку iсторичної фiнансової iнформацiї ПуАТ "Лантманнен Акса" (далi - "Товариства"), згiдно завдання з аудиту, 

за 2012 рiк. Перевiрка була здiйснена незалежним аудитором Ткаченко А.П. (свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв, якi можуть 

проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, серiя А №001669 вiд 05.01.2010р., строк дiї - до 22.07.2013р.,виданий Державною 

комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України,сертифiкат аудитора серiї А № 005492, виданий рiшенням Аудиторської палати 

України № 125 вiд 22.07.2003р., дiю сертифiкату подовжено рiшенням Аудиторської палати України № 191/2 вiд 26.06.2008р. до 22.07.2013р.). 

Аудиторську перевiрку розпочато 13 грудня 2012 року та закiнчено 17 квiтня 2013 року. Дата видачi висновку - 17 квiтня 2013 року. 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного 

товариства «Лантманнен Акса» 

ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

Ми провели аудит повного комплекту фiнансової звiтностi ПуАТ «Лантманнен Акса» (далi – Товариство) на 31 грудня 2012 р., який додається, 

що включає: 

-Звiт про фiнансовий стан на 31.12.2012 р. (баланс);  

-Звiт про прибуток або збиток та iнший сукупний прибуток за рiк, що закiнчився 31.12.2012 р. (звiт про фiнансовi результати пiдприємства за 

2012 рiк); 

-Звiт про змiни в капiталi за рiк, що закiнчився 31.12.2012 р.(звiт про власний капiтал за 2012 рiк);  

-Звiт про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився 31.12.2012 р.;  

-Примiтки, що складаються з короткого огляду основних принципiв облiкової полiтики, з порiвняльною та iншою пояснюючою iнформацiєю, 

яка пояснює особливостi переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ (далi — Фiнансова звiтнiсть). 

Фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз використанням описаної у примiтках до фiнансової звiтностi ПуАТ 

«Лантманнен Акса» за 2012 рiк основи бухгалтерського облiку, якою є МСФЗ, з урахуванням обмежень, що накладаються МСФЗ 1 «Перше 

застосування МСФЗ», включаючи: 

-розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ;  

-вiдсутнiсть порiвняльної iнформацiї (крiм Звiту про фiнансовий стан); 

-допущення, прийнятi керiвництвом щодо стандартiв та iнтерпретацiй, якi, як очiкується, вступлять в силу, i полiтик, якi, як очiкується, будуть 

прийнятi на дату пiдготовки керiвництвом першого повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ за станом на 31.12.2013 р.  

Ця Фiнансова звiтнiсть складена з метою формування iнформацiї, яка буде використана у якостi порiвняльної при пiдготовцi першої 

фiнансової звiтностi за МСФЗ на 31.12.2013 р. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть. 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання Фiнансової звiтностi, що додається, згiдно з вищезазначеною основою 

бухгалтерського облiку, описаною в 3 абзацi примiток до фiнансової звiтностi ПуАТ «Лантманнен Акса» за 2012 рiк. Це визначає той факт, що 

основа Фiнансової звiтностi є прийнятною з метою складання повного комплекту фiнансової звiтностi ПуАТ «Лантманнен Акса» на 31 грудня 

2012 р. в iснуючих обставинах. Управлiнський персонал також бере на себе вiдповiдальнiсть за подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який вiн вважає потрiбним для забезпечення складання 

Фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.  

Вiдповiдальнiсть аудитора. 

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо Фiнансової звiтностi на основi результатiв нашого аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно 

до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання 



аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. 

Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриття у вхiдному Звiтi про фiнансовий стан. Вибiр 

процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансового звiту внаслiдок шахрайства або 

помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання суб’єктом 

господарювання вхiдного Звiту про фiнансовий стан, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою 

висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi 

використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання 

Фiнансової звiтностi. 

Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. 

Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки. 

Через обмеження масштабiв нашої перевiрки ми не могли спостерiгати за iнвентаризацiєю наявних активiв та не мали можливостi виконати 

альтернативнi процедури для пiдтвердження iнформацiї про фактичну наявнiсть активiв та їх оцiнку станом на 31 грудня 2012 року.  

У Товариства на балансi iснують будiвлi та споруди з строком користування бiльше нiж 10 рокiв. Для визначення справедливої вартостi цих 

будiвель керiвництво не залучало незалежних професiйних оцiнювачiв. Товариство на пiдставi своєї облiкової полiтики необоротнi активи 

вiдображало за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченого зносу та збиткiв вiд зменшення корисностi. 

У Товариства iснує не вирiшене у судi питання по акту перевiрки Бориспiльської об’єднаної державної податкової iнспекцiї Київської областi 

(далi – «Податкова») на суму 566844,52 грн. з урахуванням штрафiв та без урахування пенi.  

При розглядi цього питання у судi першої iнстанцiї та апеляцiї Товариство отримало Постанову, яка задовольнила вимоги ПуАТ «Лантманнен 

Акса» та вiдмiнила повiдомлення-рiшення Податкової. Очiкується касацiя зi сторони Бориспiльської об’єднаної державної податкової 

iнспекцiї Київської областi.  

Також, у Товариства iснує не вирiшене у судi питання про визнання недiйсними та вiдмiни податкового повiдомлення-рiшення Бориспiльської 

державної податкової iнспекцiї Київської областi вiд 09 лютого 2012 року № 0001852310, яким ПуАТ «Лантманнен Акса» донараховано 

податкове зобов’язання з податку на додану вартiсть на загальну суму 47 361,88 грн., та штрафнi санкцiї у розмiрi 11 840,47 грн. Загальна сума 

цього позову становить 59 202,35 грн. Товариство пройшло розгляд у Київському апеляцiйному адмiнiстративному судi 28.11.2012 г. по справi 

№ 2а-3284/12/1070, яким вiдмовлено у задоволеннi апеляцiйної скарги Бориспiльської ОДПI. Очiкується касацiя зi сторони Бориспiльської 

об’єднаної державної податкової iнспекцiї Київської областi. 

Умовно-позитивна думка. 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки» 

фiнансова звiтнiсть на 31 грудня 2012 року надає достовiрну та справедливу iнформацiю про фiнансовий стан Товариства та її фiнансовi 

результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до основи бухгалтерського облiку, описаної в 3 абзацi 

примiток до фiнансової звiтностi Товариства за 2012 рiк. 

Пояснювальний параграф.  

Не модифiкуючи нашу думку, ми звертаємо увагу на абзац 3 Примiток до фiнансової звiтностi, який пояснює обмеження, накладенi МСФЗ 1 

«Перше застосування МСФЗ», на концептуальну основу фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2012 р., в частинi вiдсутностi 

порiвняльної iнформацiї за попереднi перiоди, окрiм Звiту про фiнансовий стан.  

Не модифiкуючи нашу думку, ми звертаємо увагу на Примiтку «Товариство обрало датою переходу на МСФЗ - 01.01.2012 рiк.», яка пояснює 

ймовiрнiсть внесення коригувань у вхiдний Звiт про фiнансовий стан до складання остаточного вхiдного Звiту про фiнансовий стан за МСФЗ. 

Також звертаємо увагу на те, що тiльки повний пакет фiнансової звiтностi за МСФЗ, який включає Звiт про фiнансовий стан на дату закiнчення 



перiоду, Звiт про прибуток або збиток та iнший сукупний прибуток за перiод, Звiт про змiни в капiталi за перiод, Звiт про рух грошових коштiв 

за перiод, Примiтки, що складаються з короткого огляду основних принципiв облiкової полiтики та iншої iнформацiї., з порiвняльною та 

iншою пояснювальною iнформацiєю, може забезпечити достовiрне вiдображення фiнансового положення Товариства, а саме, iнформацiї про 

економiчнi ресурси i вимогах до неї, а також наслiдки операцiй та iнших подiях, якi змiнюють економiчнi ресурси та вимоги до неї.  

ЗВIТ ПРО IНШI ПРАВОВI ТА РЕГУЛЯТОРНI ВИМОГИ. 

У звiтному роцi викуп акцiй власної емiсiї Товариством не проводився.  

Протягом 2012 року Товариство не здiйснювало операцiї з iпотечними облiгацiями. 

Станом на 31 грудня 2012 року Товариство не має на балансi облiгацiй. 

Товариство немає об'єктiв основних засобiв щодо яких iснує передбачене чинним законодавством обмеження володiння та користування. 

Змiна складу посадових осiб в звiтному роцi проводилась у складi Ревiзiйної комiсiї та Наглядової ради. 

Змiна власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй не здiйснювалась. 

Товариство не приймало рiшення про зменшення статутного капiталу. 

У Товариства не має рiшень вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство емiтента. 

Вартiсть чистих активiв Товариства. 

Вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам законодавства, тому що на кiнець перiоду розмiр чистих активiв бiльший за розмiр статутного 

фонду. Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснено за Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв Товариства, 

затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 17 листопада 2004 року № 485. 

Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом 

цiнних паперiв.  

Параграфом 1 Мiжнародного стандарту аудиту 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену 

аудитором фiнансову звiтнiсть" встановлено вiдповiдальнiсть аудитора стосовно зазначеної iнформацiї. Аудитор ознайомлюється з нею, 

оскiльки суттєвi невiдповiдностi мiж перевiреною аудитором фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю ставлять пiд сумнiв достовiрнiсть 

перевiреної фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть Товариства входить до складу Додатку 37 до Положення про розкриття iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006 р. N 1591 та 

зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 05.02. 2007 р. за N 97/13364. Вона також подається до органiв державної статистики. 

Аудитором розглянуто зазначену iншу iнформацiю i жодних суттєвих невiдповiдностей не iдентифiковано. 

Виконання товариством значних правочинiв. 

За приписами пункту 4 частини першої статтi 2 Закону України "Про акцiонернi товариства" - значний правочин - правочин (крiм правочину з 

розмiщення товариством власних акцiй), учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його 

предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. За приписами частини 

першої статтi 70 того ж закону рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, 

становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, приймається 

наглядовою радою. Статутом акцiонерного товариства можуть бути визначенi додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного 

правочину. У разi неприйняття наглядовою радою рiшення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може 

виноситися на розгляд загальних зборiв. 

Товариства станом на 31 грудня 2012 року має непогашений короткостроковий кредитний договiр з ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» 

для поповнення обiгових коштiв, у розмiрi 7 090 тис. грн., та непогашенi довгостроковi кредити у розмiрi 37 604 тис. грн., якi були отриманi 

вiд Lantmannen Finance Ireland. У 2012 роцi Товариство пiдписало з Lantmannen Finance Ireland протоколи про намiр продовження кредитних 



договорiв до 2014 року.  

Загальний розмiр всiх непогашених кредитiв станом на 31 грудня 2012 року становить 44 694 тис. грн. 

Стан корпоративного управлiння. 

Товариство за минулi три роки проводило по одному загальному збору на рiк для затвердження рiчної звiтностi та узгодження планiв ведення 

господарської дiяльностi на наступний рiк, позачерговi збори Товариство не здiйснювало. Реєстрацiю акцiонерiв для участi в останнiх 

загальних зборах Товариства здiйснював секретар загальних зборiв ПуАТ «Лантманнен Акса». Контроль за ходом реєстрацiї акцiонерiв та їх 

представникiв для участi в останнiх зборах здiйснювали акцiонери, якi володiють у сукупностi бiльше нiж 10 вiдсоткiв. Голосування з питань 

порядку денного на загальних зборах останнього року вiдбувалось шляхом таємного голосування. На останнiх загальних зборах Товариство 

затвердило нову редакцiю статуту, переобрало наглядову раду у кiлькостi 4 осiб у старому складi на 3 роки, достроково припинило 

повноваження голови та членiв ревiзiйної комiсiї, утворила ревiзiйну комiсiю Товариства у складi 3 осiб з термiном повноваження 5 рокiв. 

Доручило генеральному директору Товариства з правом передоручення здiйснювати будь-якi значнi правочини, якi можуть вчиняти 

Товариство у зв’язку з веденням господарської дiяльностi, протягом одного року починаючи з 18.04.2012 року i до 18.04.2013 року без 

обмежень суми. Товариство не визначало винагороди для членiв наглядової ради. Протягом останнiх трьох рокiв у середньому проводило 4 

разiв на рiк засiдання наглядової ради де визначалась органiзацiйна дiяльнiсть Товариства, приймались рiшення про вчинення значних 

правочинiв. Протоколи засiдань наглядової ради зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства. Ревiзiйна комiсiя в межах власних 

повноважень проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства раз на рiк напередоднi скликання загальних зборiв 

Товариства. Висновки ревiзiйної комiсiї оголошуються та подаються на затвердження на засiданнi загальних зборiв Товариства. 

З огляду на вимоги Принципiв корпоративного управлiння України, затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 

ринку вiд 11.12.2003 N 571 аудитор визначає стан корпоративного управлiння в Товариствi як посереднiй.  

Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.  

Мiжнародним стандартом аудиту 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi" передбачено 

виконання аудитором низки процедур, характер, час та обсяг яких вiдповiдають оцiненим ризикам суттєвого викривлення внаслiдок 

шахрайства на рiвнi фiнансової звiтностi. За результатами зазначеного виконання в акцiонерному товариствi не iдентифiковано ризикiв 

суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму. 

Аудиторська фiрма „Незалежний аудит” у виглядi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, код за ЄДРПОУ 34727431. 

Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi за N 3916 видано вiдповiдно до рiшення Аудиторської палати України 

вiд 21.12.2006 р. N 169/4 та чинне до 03.11.2016 р.) 

Мiсцезнаходження: юридична адреса: вул. Празька, буд.6, кв. 28, м. Київ, 02090 (фактична адреса: вул. Ф. Ернста, буд. 16-Б, оф. 164 м. Київ, 

03048) 

Телефон 044-569-76-39, 361-99-55 електронна адреса t_tonya@mail.ru.  

Дату i номер договору на проведення аудиту – договiр вiд 19.03.2012 р. № Ф 43. 

Дата початку та дата закiнчення аудиту – вiдповiдно з 13.12.2012 по 17.04.2013 року 

Незалежний аудитор, директор фiрми „Незалежний аудит” Ткаченко А.П.(Сертифiкат АПУ серiї А № 005492 вiд 22.07.2003 р. строком дiї - 

22.07.2013 р.)  

Дата аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора) – 17.04. 2013 р. 

17.04.2013 року 

03048, м. Київ вул. Ф. Ернста, буд. 16-Б, оф. 164  



Аудитор Ткаченко А.П. 

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, 

виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в 

діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про 

особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових 

товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні 

плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в 

загальному об'ємі постачання 

Основними видами продукцiї, що виробляє Товариство є сухi снiданки торгової марки "START", "AXA" та кашi миттєвого приготування 

торгової марки "AXA", "АМО".  

Асортимент продукцiї складають рiзнi види хлоп'їв, подушек, мюслiв,каш,фiгурних виробiв. 

Продукцiя Товариства вiдрiзняється високою якiстю. Щомiсячно проводяться експерименти щодо покращення органолептичних показникiв та 

смакових властивостей продуктiв,збiльшення її користностi, постiйно ведеться ретельна розробка нових видiв готової продукцiї. 

На пiдприємствi впроваджується система LEAD- система, яка спрямована на пiдвищення ефективностi роботи пiдприємства шляхом 

вдосконалення його роботи та зниження витрат, пов'язаних з його дiяльнiстю, з метою пiдвищення прибутковостi пiдприємства.  

Постiйно проводиться модернiзацiя виробництва, поточний ремонт та закупка нових машин та обладнання. 

В 2012 роцi були проведенi наступнi ремонти та реконструкцiя виробничого обладнання, а саме: 

- замiна блокiв газових пальникiв на сушцi Термоглайд ( загальна вартiсть обладнання та проведених робiт склала  

близько 700 тис.грн.); 

- замiна шнекiв на екструдерi МПФ-100 ( вартiсть обладнання i робiт склала близько 380 тис.грн.); 

- замiна металодетектора на екструдерi МПФ-100 ( вартiсть обладнання i робiт склала близько 82 тис.грн.); 

- проведена реконструкцiя системи опалення Товариства вартiстю близько 150 тис.грн. 

- встановленi новi барабани рiзальника на екструдерi МПФ-50 вартiстю 150 тис.грн. 

Введена в експлуатацiю нова клеєва станцiя на Картонере великої пакувальної лiнiї вартiстю 140 тис.грн., нова миюча машина високого тиску 

вартiстю 38 тис.грн., придбаний новий водогрiйний котел для системи опалення. 

Загальна сума капiтальних вкладень в 2012 роцi склала понад 4 млн.грн. 

Своєчасний та якiсний догляд за обладнанням дозволив пiдвищити продуктивнiсть роботи обладнання та якiсть виробленої продукцiї. 

На зростання продуктивностi також вплинула спланована i целеспрямована робота з навчання персоналу. 

Протягом року проводилося регулярне навчання операторiв i наладчикiв цеху сухих снiданкiв за наступними напрямами: 

- охорона працi i технiка безпеки; 

- санiтарiя i ХАССП; 

- правила експлуатацiї пакувального устаткування; 

- технологiчний процес i операцiйнi iнструкцiї. 

Систематично проводиться атестацiя працiвникiв. 

Основним ринком збуту продукцiї Товариства є Україна. Збут продукцiї здiйснюється через мережу дистрибьюторiв.Основними покупцями 

продукцiї Товариства в Українi є АТ"Крим", "Рошен", "Фоззi- фуд","Фудторг","Союз","СТВ- Центр","Нова Справа", "ТДК","Довбуш Трейд 



Сервiс",ТФ "Веста"," Рiал Iстейт Ф.К.А.У.", ТОВ "Метро кеш енд керi Україна","Фудмаркет", "Золотий орлан", ПАТ «Свiточ», ТД «Вiлар», 

«Всесвiт-Фудз», «Лiм-Сервiс», «ПАККО Холдинг», «Продуктовий рай» та iншi. Швидкими темпами розвивається експорт. На сьогоднi 

"Лантманнен Акса" поставляє продукцiю до Данiї, Росiї, Естонiї, Молдови, Казахстану, Узбекiстану, Киргiзiї, Грузiї, Азербайджану, 

Бiлорусiї,Арменiї, Китаю.  

Головним завданням 2013 року є подальший прибутковий розвиток.Товариство планує використати сприятливу кон'юнктуру, що склалася на 

ринку зерна,для того,щоб суттєво збiльшити рентабiльнiсть готової продукцiї. Товариство очiкує зберегти лiдерськi позицiї в Українi, Росiї, 

Молдовi, Грузiї та Казахстанi, а також нарощувати експорт до країн Закавказзя. 

У 2013 роцi у фокусi керiвництва Товариства будуть передусiм питання ефективностi, зростання продуктивностi та зменшення витрат,в першу 

чергу непродуктивних.  

У виробництвi готової продукцiї Товариство використовує переважно вiтчизняну сировину та пакувальнi матерiали.На жаль, значне 

пiдвищення цiн вiтчизняними постачальниками, скорочення виробництва в Українi,невiдповiдна якiсть, змушує Товариство вести пошук 

постачальникiв сировини та пакувальних матерiалiв в iнших країнах.Це в свою чергу впливає на собiвартiсть готової продукцiї.  

Основними конкурентами Товариства є фiрма "Nestle" Швецiя ( хлоп'я, подушечки, фiгурнi вироби),"Bruggen" Нiмеччина ( мюслi), 

Днiпропетровський комбiнат харчових концентратiв ( хлоп'я, подушечки, фiгурнi вироби), «Кунцево» (Росiя), «Вiтьба» (Бiлорусь).Основним 

видом сировини, що використовується у виробництвi є крупи, а саме: кукурудза, пшениця, овес, ячмiнь, рис. Крiм того у виробництвi 

використовуються: сахар, рослина олiя, пальмова олiя,сухе молоко, солод, фруктовi добавки, горiхи, насiння, ароматизатори та iнше.  

Протягом 2012 року на 10% пiдвищились цiни на основну сировину та на 5% - на пакувальнi матерiали - у порiвняннi iз 2011 роком, через що 

Товариство вимушене було пiдняти цiни на готову продукцiю на 5%. 

Серед основних постачальникiв сировини та пакувальних матерiалiв можно видiлити: ТОВ "Природнi продукти", ПП "Альфа-Фенiкс", 

"Фермер" СФГ, "Агрос- К-н К", ТОВ "Корнiкс", ТОВ ТД "Крахмалопродукт", ТОВ "Укртранспорт Хауз", "Софiя Ленд","Агрос- Нова", "Бест-

Фуд","Брама ВК", "ТД Iнтерстарч Україна","Українське дитяче харчування", ПАТ "Луганськ - Нива", "Натсi" ТД,"Баришiвказернопродукт" 

ТОВ, "Катеринопiльський Агропродукт" ТОВ, "Крок ЛТД" ТОВ, "Тандем" ПП, "Укрпектин" НВК ТОВ,"Фрутiка" ПрАТ,"Шевченкiвський з-д 

продтоварiв", "Луна-Пак" Торг.група ТОВ, "Наргус" , ТОВ "Профi-Прес", "Трипiльський пакувальний комбiнат", "Ластiнг", "Мрiя-

94","Київський КПК","Ворма", "Золотий екватор" та iншi. 

Інформація про 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, її вартість і спосіб фінансування 

За перiод з 2008 року по 2012 рiк, тобто за останнi 5 рокiв,Товариством було придбано,реконструйовано та модернiзовано основних 

засобiв,нематерiальних активiв та iнших необоротних активiв на загальну суму понад 31 млн.грн.,а саме: придбана земельна дiлянка, на який 

розташовуються виробничi та офiснi примiщення Товариства  

вартiстю 2,4 млн.грн., проведенi будiвництво та реконструкцiї виробничих та офiсних будiвель Товариства на загальну суму понад 3,7 

млн.грн., придбанi новi автомобiлi на загальну суму понад 1,8 млн.грн., придбанi новi навантажувачi та реконструйованi тi, що вже 

використовуються, на загальну суму понад 835 тис.грн., придбано нове та реконтруйоване обладнання для лiнiї сухих снiданкiв, пакувальне 

обладнання та iнше. 

За останнi 5 рокiв вибуло активiв на суму понад 3,3 млн.грн. за залишковою вартiстю. Значне вибуття активiв вiдбулося в кiнцi 2011 року - 

невдалим виявився проект з виробництва макаронних виробiв, в зв'язку з чим Товариство вимушене було демонтувати i продати виробниче 

обладнання по виробництву макаронних виробiв. 



У 2013 роцi Товариство планує здiйснити капiтальнi витрати на загальну суму понад 7,2 млн.грн., а саме  

оновлення та модернiзацiя виробничого та пакувального обладнання - до 4,0 млн.грн., оновлення та модернiзацiя обслуговуючої процес 

виробництва iнфраструктури (налагодження системи вентиляцiї виробничих примiщень) - понад 2,0 млн.грн.,оновлення парку машин ( 

придбання нового автобусу) - понад 0,9 млн.грн.,iнше- 0,3 млн.грн. 

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. Екологічні питання, 

що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або 

удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення 

На кiнець звiтного перiоду Товариству належать основнi засоби за залишковою вартiстю на загальну суму 33431,0 тис. грн., в т.р. земельна 

дiлянка - 2437,0 тис.грн.,будинки,споруди та передавальнi пристрої - 11696,0 тис.грн.,машини та обладнання - 17128,0 тис.грн.,транспортнi 

засоби - 1370,0 тис. грн.,iнструменти, прилади, iнвентар - 759,0 тис. грн.,iншi основнi засоби - 41,0 тис. грн. 

Основнi засоби знаходяться за мiсцем здiйснення дiяльностi Товариством ( юридичною адресою ): 08300, Київська область,м.Бориспiль, 

вул.Привокзальна, буд.3. 

Потужнiсть головного виробничого обладнання: лiнiя зернових - 900-1100кг/год; лiнiя мюслiв - 1100 кг/год; лiнiя подушечок - 240 кг/год.Знос 

обладнання на кiнец 2012 року складає 43,5%.  

Товариство у 2013 роцi планує здiйснити багаточисленi реконструкцiї виробничого обладнання, наприклад, замiну частини екструдера МПФ-

100 на лiнiї по виробництву сухих снiданкiв, придбати новий автобус для перевезення виробничого персоналу Товариства, втiлити в життя i 

налагодити у виробничих примiщеннях потужну вентиляцiйну систему, що дозволить пiдвищити обсяги виробництва продукцiї, покращити 

якiсть продукцiї, покращити умови працi, пiдвищити продуктивнiсть працi та роботи обладнання.  

З точки зору екологiчностi, виробнича дiяльнiсть Товариства є достатньо екологiчною. Викиди стацiонарними джерелами забруднення є 

незначними. Товариство є платником екологiчного податку. 

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень 

Серед основних факторiв, що в значнiй мiрi впливають на дiяльнiсть Товариства є полiтичнi та фiнансово-економiчнi фактори, а саме: змiна 

уряду, змiна законодавства, податковий прес, несвоєчасне вiдшкодування ПДВ, пiдвищення цiн на основну сировину, пакувальнi матерiали, 

енергоносiї, паливо, тощо. Серед факторiв, що мають середнiй вплив на дiяльнiсть Товариства, є моральний та технiчний знос обладнання, 

квалiфiкацiя персоналу. Основними дiями Товариства по зменьшенню вплива вищевказаних факторiв є замiна та модернiзацiя виробничого 

обладнання, навчання виробничого та технiчного персоналу, пiдвищення якостi продукцiї. 

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства 

У звiтному перiодi Товариством було сплачено 64,0 т.грн. штрафних санкцiй, а саме:  

63,5 т.грн.- штраф за порушення податкового законодавства та iнших нормативно правових актiв України; 

0,5 т.грн.- штраф за порушення умов договорiв з покупцями та постачальниками. 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи 

покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента 

Товариство не має достатньої кiлькостi грошових коштiв для забеспечення поточних потреб. Ситуацiя значно ускладнюється несвоєчасним 



вiдшкодованого ПДВ з бюджету. На кiнець 2012 року сума ПДВ до вiдшкодування iз бюджету склала понад 3,2 млн. грн. Товариство залучає 

банкiвськi короткостроковi кредити та кредити вiд нерезидента. 

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та 

про очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Укладених, але не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду не було. 

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення 

фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

Подальший прибутковий розвиток Товариства. Пiдвищення продажу сухих снiданкiв в Українi,пiдвищення експорту сухих снiданкiв. 

Розширення перелiку країн-експортерiв.Пiдвищення експорту сухих снiданкiв у країни Закавказзя. Розширення асортименту готової продукцiї. 

Пiдвищення ефективностi, зростання продуктивностi та зменшення витрат, в першу чергу непродуктивних. Зменшення постiйних витрат у 

порiвняннi iз 2012 роком. Збереження чисельностi персоналу.  

Виробничий департамент. Забезпечення стабiльної якостi готової продукцiї.Навчання персоналу. Пiдтримка НАССР та ISO.Пiдтримка 

системи заходiв LEAD.  

Департамент продаж. Збереження iснуючого рiвня дистриб'юцiї та його поступове розширення.  

Департамент персоналу. Пiдтримка корпоративної культури концерну "Лантманнен" згiдно Кодексу дiлової етики. Забезпечення задовiльного 

рiвня iнформованостi персоналу. Подальший розвиток корпоративної газети.  

Фiнансовий департамент. Забезпечення постiйного та планового управлiння активами i пасивами Товариства. Впровадження проектного 

методу в управлiннi iнвестицiями. Впровадження нової версiї програми облiку та планування 1С версiя 8.2.  

Вiддiл планування. Розробка та впровадження стандартного виробничого розкладу. Розробка та впровадження планування закупок сировини 

та матерiалiв на базi безпечного рiвня зберiгання. Розробка схеми бiзнес-процессiв. Впровадження нової програми облiку та планування 1С 

версiя 8.2. 

Вiддiл закупок. Проведення переговорiв iз постачальниками щодо отримання бiльш вигiдних умов закупiвлi сировини та матерiалiв. 

Монiторинг ринку та пошук нових постачальникiв. 

Вiддiл складiв. Стандартизацiя та регламентування операцiй. Управлiння запасами готової продукцiї. Впровадження нової програми облiку та 

планування 1С версiя 8.2. 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік 

Дослiджень та розробок протягом звiтного перiоду Товариство не проводило. 

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття 

провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан 

розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 

Станом на 31.12.2012р. Товариство отримало наступнi претензiї та мало наступнi вiдкритi судовi справи: 

1.Адмiнiстративний процес.  

Позивач: ПуАТ «Лантманнен Акса» 

Вiдповiдач: Бориспiльська об’єднана державна податкова iнспекцiя Київської областi  

Суть позову:  



1.Визнати недiйсними та вiдмiнити податковi повiдомлення-рiшення Бориспiльської державної податкової iнспекцiї Київської областi № 

0048612320/0 вiд 23.09.2010, № 048612320/1 вiд 01.12.2010 та № 0000862320/ вiд 09.02.2011 у частинi донарахування податку на прибуток у 

сумi 322 108,00 грн. та нарахування штрафних санкцiй у розмiрi 193 264,97 грн. 

2.Визнати недiйсними та вiдмiнити податковi повiдомлення-рiшення Бориспiльської державної податкової iнспекцiї Київської областi № 

0048602320/0 вiд 23.09.2010, № 0048602320/1 вiд 01.12.2010, № 0048622320/0 вiд 23.09.2010, № 0048622320/1 вiд 01.12.2011 у повному об’ємi. 

Сума позову: 566844,52 грн.  

Стадiя: отримано Постанову Київського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 16.05.2012 г. № 2а-2076/11/1070, яким вiдмовлено у 

задоволеннi апеляцiйної скарги Бориспiльської ОДПI. 

Очiкується касацiя зi сторони Бориспiльської об’єднаної державної податкової iнспекцiї Київської областi. 

Товариство оцiнює результати розгляду судових справ та претензiй наступним чином:  

Результати розгляду справи у судi першої та другої iнстанцiї позитивнi.  

Товариство оцiнює можливi фiнансовi наслiдки та витрати наступним чином: 

у випадку виграшу справи фiнансовi наслiдки для Товариства вiдсутнi. У випадку програшу у судi вищої iнстанцiй, Позивач оплатить суму 

позову та пенi згiдно Податкового кодексу України.  

2.Адмiнiстративний процес.  

Позивач: ПуАТ «Лантманнен Акса» 

Вiдповiдач: Бориспiльська об’єднана державна податкова iнспекцiя Київської областi  

Суть позову:  

1.Визнати недiйсними та вiдмiнити податкове повiдомлення-рiшення Бориспiльської державної податкової iнспекцiї Київської областi вiд 09 

лютого 2012 року № 0001852310, яким ПуАТ «Лантманнен Акса» донараховано податкового зобов’язання з податку на додану вартiсть на 

загальну суму 59 202,35 грн., у тому числi за основним платежем 47 361,88 грн. та за штрафними санкцiями у розмiрi 11 840,47 грн. 

Сума позову: 59 202,35 грн.  

Стадiя: пройшов розгляд у Київському апеляцiйному адмiнiстративному судi 28.11.2012 г. по справi № 2а-3284/12/1070, яким вiдмовлено у 

задоволеннi апеляцiйної скарги Бориспiльської ОДПI. Очiкується Постанова.  

Очiкується касацiя зi сторони Бориспiльської об’єднаної державної податкової iнспекцiї Київської областi. 

Товариство оцiнює результати розгляду судових справ та претензiй наступним чином:  

результати розгляду справи у судi першої та другої iнстанцiї позитивнi.  

Товариство оцiнює можливi фiнансовi наслiдки та витрати наступним чином: 

вiрогiднiсть виграшу справи досить висока, у такому випадку фiнансовi наслiдки для Товариства вiдсутнi. 

У випадку програшу у судi вищої iнстанцiй Позивач, оплатить суму позову та пенi згiдно Податкового кодексу України.  

3.Господарськi вимоги до контрагентiв, що лiквiдуються.  

Кредитор: ПуАТ «Лантманнен Акса» 

Дебiтори:ТОВ «ХЕРСОНСКИЙ ОПТОВЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ - 02»,  

ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ ОПТОВИЙ ТОРГОВИЙ ДIМ - 97»  

Суть:  

1.Визнати дебiторську заборгованiсть та включити кредитора до перелiку кредиторiв, пiдприємств, що лiквiдуються, з метою отримання 

заборгованостi.  

Сума:  



ТОВ «ХЕРСОНСКИЙ ОПТОВЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ - 02» - основна сума заборгованостi - 43 076,32 грн. та пеню 2318,98 грн. 

ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ ОПТОВИЙ ТОРГОВИЙ ДIМ - 97» - основна сума заборгованостi - 57828,53 грн. та пеню 2014.52 грн. 

Стадiя: направлена вимога-претензiя кредитора. Очiкується вiдповiдь.  

Очiкується включення кредитора до перелiку кредиторiв. 

Товариство оцiнює результати розгляду судових справ та претензiй наступним чином:  

очiкується визнання кредитора, хоча можливi недобросовiснi ухилення з метою зменшення зобов’язань дебiторiв.  

Товариство оцiнює можливi фiнансовi наслiдки та витрати наступним чином: 

вiрогiднiсть отримання коштiв згiдно зобов’язань низька, оскiльки на дату прийняття рiшення про лiквiдацiю у дебiторiв зобов’язання значно 

перевищували їх активи. Наприклад, згiдно повiдомлення ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ ОПТОВИЙ ТОРГОВИЙ ДIМ - 97» на сайтi 

http://stockmarket.gov.ua/db/news/145847/show - Дата розмiщення: 29.10.2012 19:01:00 Вартiсть чистих активiв, сума зобов'язань й розмiр 

власного капiталу за даними рiчної фiнансової звiтностi,пiдтвердженої аудиторським висновком, за рiк, який передував датi ухвалення 

рiшення про  

лiквiдацiю емiтента. 

Розрахункова вартiсть чистих активiв 14432.000 тис.грн. 

Сума зобов'язань 251611.00 тис.грн. 

Розмiр власного капiталу 14432 тис.грн. 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за 

наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній 

формі 

Iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi Товариства, немає. 

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

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

Найменування 

основних засобів 

Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.) 

на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
33231 33431 0 0 33231 33431 

будівлі та споруди 10920 11696 0 0 10920 11696 

машини та 

обладнання 
17220 17128 0 0 17220 17128 

транспортні засоби 1785 1370 0 0 1785 1370 

інші 869 800 0 0 869 800 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 



машини та 

обладнання 
0 0 0 0 0 0 

транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 33231 33431 0 0 33231 33431 

Опис На початок звiтного перiоду первiсна вартiсть основних засобiв Товариства складає 55646 тис.грн.,а саме: земельна дiлянка - 2437 тис.грн., 

будiвлi,споруди та передавальнi пристрої - 16268 тис.грн., машини та обладнання - 30798 тис.грн., транспортнi засоби - 4061 тис.грн., 

iнструменти,прилади,iнвентар - 2002 тис.грн., iншi основнi засоби - 80 тис.грн. Знос основних засобiв Товариства на початок звiтного перiоду 

складає 22415 тис.грн., а саме: земельна дiлянка - 0 грн., будiвлi,споруди та передавальнi пристрої - 5348 тис.грн., машини та обладнання - 13578 

тис.грн., транспортнi засоби - 2276 тис.грн., iнструменти,прилади,iнвентар - 1180 тис.грн., iншi основнi засоби - 33 тис.грн. На кiнець звiтного 

перiоду первiсна вартiсть основних засобiв Товариства складає 59211 тис.грн.,а саме: земельна дiлянка - 2437 тис.грн., будiвлi,споруди та 

передавальнi пристрої - 17570 тис.грн., машини та обладнання - 33126 тис.грн., транспортнi засоби - 4061 тис.грн., iнструменти,прилади,iнвентар - 

1938 тис.грн., iншi основнi засоби - 79 тис.грн. Знос основних засобiв Товариства на кiнец звiтного перiоду складає 25780 тис.грн., а саме: земельна 

дiлянка - 0 грн., будiвлi,споруди та передавальнi пристрої - 5874 тис.грн., машини та обладнання - 15998 тис.грн., транспортнi засоби - 2691 тис.грн., 

iнструменти,прилади,iнвентар - 1179 тис.грн., iншi основнi засоби - 38 тис.грн. За 2012 рiк було нараховано амортизацiї по основним засобам 

Товариства 3926 тис.грн. Обмежень на використання основних засобiв Товариства немає. 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 

чистих активів (тис. грн) 
21159 12384 

Статутний капітал (тис. 

грн.) 
20950 20950 

Скоригований статутний 

капітал (тис. грн) 
20950 20950 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв визначався вiдповiдно до Методичних рекомендацiй ДКЦПФР, затверджених Рiшенням вiд 17.11.2004р. № 

485. Визначення вартостi чистих активiв здiйснюється за формулою: Чистi активи=Необоротнi активи+Оборотнi активи+Витрати майбутнiх 

перiодiв-Довгостроковi зобов'язання-Поточнi зобов'язання -Забеспечення наступних виплат i платежiв-Доходи майбутнiх перiодiв. 

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає вимогам законодавства, тому що на кiнець звiтного перiоду розмiр чистих активiв 

бiльший за розмiр статутного капiталу. 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань Дата виникнення 
Непогашена частина боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за користування коштами (відсоток 

річних) 
Дата погашення 

Кредити банку X 44694 X X 

у тому числі:   

Довгостроковий кредит "Lantmannen 09.01.2008 15986 4.246 22.07.2013 



Finance Ireland" 

Довгостроковий кредит "Lantmannen 

Finance Ireland" 

03.03.2008 13188 4.227 09.09.2013 

Довгостроковий кредит "Lantmannen 

Finance Ireland" 

12.04.2010 8430 4.685 08.04.2013 

Короткостроковий кредит ПАТ "СЕБ 

КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" 

27.09.2011 7090 5 10.09.2013 

Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами)(за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 0 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання X 7849 X X 

Усього зобов'язань X 52543 X X 

Опис: Станом на 31.12.2012 року зобов'язання Товариства складаються з наступних статтей: iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання - 

кредити вiд нерезидента в доларах США та Євро - 37604 тис. грн. У 2012 роцi Товариство пiдписало з Lantmannen Finance Ireland 

протоколи про намiр продовження даних кредитних договорiв до 2014 року; короткостроковий кредит ПАТ «СЕБ 

КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» в доларах США - 7090 тис. грн.; кредиторська заборгованiсть за товари,роботи,послуги - 6612 

тис.грн.; поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв - 197 тис.грн.; поточнi зобов'язання за розрахунками з 

бюджетом - 91 тис.грн.; поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування - 177 тис.грн.; поточнi зобов'язання за розрахунками з 

оплати працi - 559 тис.грн.; iншi поточнi зобов'язання - 213 тис.грн. 

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ Основний вид Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 



з/п продукції у натуральній формі 

(фізична од. вим.) 

у грошовій 

формі (тис.грн.) 

у відсотках до всієї 

виробленої продукції 

у натуральній формі 

(фізична од. вим.) 

у грошовій 

формі (тіс. грн.) 

у відсотках до всієї 

реалізованої продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 сухi снiданки 5950 т. 91104 100 6012 т. 132900 100 

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) 

1 2 3 

1 Сировина 58.00 

2 Пакувальнi матерiали 19.00 

3 Заробiтна плата,нарахування на заробiтну плату 10.00 

5 Електрична енергiя, природний газ, паливо,iнше 10.00 

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції. 

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

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації 

1 2 3 

07.03.2012 14.03.2012 Відомості про проведення загальних зборів 

13.03.2012 14.03.2012 Відомості про проведення загальних зборів 

14.03.2012 15.03.2012 Спростування 

18.04.2012 19.04.2012 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? 

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2012 1 0 

2 2011 1 0 

3 2010 1 0 

 



Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? 

 
Так Ні 

Реєстраційна комісія X 
 

Акціонери 
 

X 

Реєстратор 
 

X 

Депозитарій 
 

X 

Інше (запишіть): Iншої iнформацiї немає. Ні 

 

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

наявності контролю)? 

 
Так Ні 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
 

X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X 
 

 

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

 
Так Ні 

Підняттям карток 
 

X 

Бюлетенями (таємне голосування) X 
 

Підняттям рук 
 

X 

Інше (запишіть): Iншої iнформацiї немає. Ні 

 

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

 
Так Ні 

Реорганізація 
 

X 

Внесення змін до статуту товариства 
 

X 

Прийняття рішення про зміну типу товариства 
 

X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства 
 

X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства 
 

X 

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

X 



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

X 

Інше (запишіть): Iншої iнформацiї немає. Ні 

 

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 
(осіб) 

Кількість членів наглядової ради 4 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0 

Кількість представників держави 0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0 

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 1 

 

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

 

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) Iнших комiтетiв не створено 

Інші (запишіть) Iнших комiтетiв не створено 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) Ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 
Так Ні 



Винагорода є фіксованою сумою 
 

X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій 
 

X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства 
 

X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди X 
 

Інше (запишіть) Iншої iнформацiї немає. 

 

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): Iншої iнформацiї немає. 
 

X 

 

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

 
Так Ні 

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

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

X 

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

менеджменту)  
X 

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

X 

Інше (запишіть) Iншої iнформацiї немає. 

 

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

 

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1.00 



 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової 

ради та засідань правління? 

 

Загальні збори 

акціонерів 

Засідання наглядової 

ради 
Засідання правління 

Члени правління (директор) Ні Ні Ні 

Загальний відділ Ні Ні Ні 

Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Ні Ні 

Юридичний відділ (юрист) Так Так Так 

Секретар правління Ні Ні Ні 

Секретар загальних зборів Ні Ні Ні 

Секретар наглядової ради Ні Ні Ні 

Корпоративний секретар Ні Ні Ні 

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні Ні Ні 

Інше(запишіть): Iншої посадової особи Товариства, яка вiдповiдає за зберiгання протоколiв, 

немає. 
Ні Ні Ні 

 

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? 

 

Загальні 

збори 

акціонерів 

Наглядова 

рада 

Виконавчий 

орган 

Не належить до 

компетенції жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Ні Так Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання голови правління Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання членів правління Ні Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання голови наглядової ради Ні Так Ні Ні 

Обрання та відкликання членів наглядової ради Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні Так Ні Ні 



Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні 

Затвердження аудитора Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів 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) Ні 

 

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? 

 
Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів X 
 

Положення про наглядову раду X 
 

Положення про виконавчий орган (правління) X 
 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства 
 

X 

Положення про ревізійну комісію X 
 

Положення про акції акціонерного товариства 
 

X 

Положення про порядок розподілу прибутку 
 

X 

Інше (запишіть): У Товариствi також iснує "Кодекс корпоративного 

управлiння". 

 

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

 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Публікується у пресі, 

оприлюднюється в 

загальнодоступній 

інформаційній базі даних 

ДКЦПФР про ринок 

цінних паперів 

Документи 

надаються для 

ознайомлення 

безпосередньо в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується на 

власній інтернет- 

сторінці 

акціонерного 

товариства 



Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу 
Так Так Так Так Так 

Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так 

Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Так 

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Так 

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні 

 

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

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом 

останніх трьох років? 

 
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 Ні 

Загальні збори акціонерів 
 

X 

Наглядова рада X 
 

Правління або директор 
 

X 

Інше (запишіть) Iншої iнформацiї немає. 

 

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

 

З якої причини було змінено аудитора? 

 
Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень 
 

X 



Не задовольняли умови договору з аудитором 
 

X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів 
 

X 

Інше (запишіть) Iнших причин не має 

 

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

 
Так Ні 

Ревізійна комісія X 
 

Наглядова рада 
 

X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства 
 

X 

Стороння компанія або сторонній консультант X 
 

Перевірки не проводились 
 

X 

Інше (запишіть) Iнший орган не здiйснював перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства в 2012 роцi. 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу? 

 
Так Ні 

З власної ініціативи X 
 

За дорученням загальних зборів 
 

X 

За дорученням наглядової ради 
 

X 

За зверненням виконавчого органу 
 

X 

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

X 

Інше (запишіть) Iншої iнформацiї немає. 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного 

управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

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

 
Так Ні 

Випуск акцій 
 

X 

Випуск депозитарних розписок 
 

X 



Випуск облігацій 
 

X 

Кредити банків X 
 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів 
 

X 

Інше (запишіть): Iншої iнформацiї немає.  
 

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 протягом 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) Не визначились 

 

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

трьох років? Ні 

 

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

 
Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень особи 
 

X 

Не задовольняли умови договору з особою 
 

X 

Особу змінено на вимогу: 
 

акціонерів 
 

X 

суду 
 

X 

Інше (запишіть) Iнших причин не має. 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так 

 



У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 

18.04.2011 ; яким органом управління прийнятий: Прийнятий (затверджений) черговими Загальними зборами акцiонерiв Товариства 

вiдповiдно до Протоколу №18 вiд 18.04.2011 року. Загальнi збори акцiонерiв Товариства уповноважили Голову загальних зборiв 

акцiонерiв-Червака I.I. та Секретаря загальних зборiв акцiонерiв-Пронiну I.Є. пiдписати "Кодекс корпоративного управлiння". 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? 

(так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено: Iнформацiю про прийняття Товариством "Кодексу корпоративного управлiння" 

оприлюднено шляхом розмiщення на власнiй iнтернет-сторiнцi Товариства (http://start-ukraine.com/lantmannen/uk/for_shareholders). 

Інформація 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 Товариство у своїй роботi 

дотримується принципiв "Кодексу корпоративного управлiння", який оприлюднений на власнiй iнтернет-сторiнцi Товариства за 

наступною адресою: http://start-ukraine.com/lantmannen/uk/for_shareholders. Iнформацiї вiдносно недотримання (порушень) 

Товариством принципiв "Кодексу корпоративного управлiння" немає. 

Звіт про корпоративне управління* 

Мета провадження діяльності фінансової установи 

Товариство не є фiнансовою установою. 

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність 

встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік. 

Товариство не є фiнансовою установою. 

Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх 

правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг. 

Товариство не є фiнансовою установою. 

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради 

та виконавчого органу, або відсутність таких заходів. 

Товариство не є фiнансовою установою. 

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи. 

Товариство не є фiнансовою установою. 

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю). 

Товариство не є фiнансовою установою. 

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх 

відсутність. 

Товариство не є фiнансовою установою. 



Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової 

установи розмір. 

Товариство не є фiнансовою установою. 

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, 

проведені протягом року, або їх відсутність. 

Товариство не є фiнансовою установою. 

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо 

аудиторського висновку. 

Товариство не є фiнансовою установою. 

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року. 

Товариство не є фiнансовою установою. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності. 

Товариство не є фiнансовою установою. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі. 

Товариство не є фiнансовою установою. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом 

року. 

Товариство не є фiнансовою установою. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 

внутрішнього аудитора. 

Товариство не є фiнансовою установою. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років. 

Товариство не є фiнансовою установою. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, 

та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які 

здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. 

Товариство не є фiнансовою установою. 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг. 

Товариство не є фiнансовою установою. 



Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника 

фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги. 

Товариство не є фiнансовою установою. 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом 

року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг). 

Товариство не є фiнансовою установою. 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання 

фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду. 

Товариство не є фiнансовою установою. 

   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, число) 2012 | 12 | 31 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Лантманнен Акса" за ЄДРПОУ 00378537 

Територія 
 

за КОАТУУ 3210500000 

Організаційно-правова 

форма господарювання 
Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Орган державного 

управління  
за КОДУ 06024 

Вид економічної діяльності 
 

за КВЕД 10.61 

Середня кількість 

працівників 
241 

 

Одиниця виміру: тис.грн. 
 

Адреса 08300, Київська обл., м.Бориспiль, вул. Привокзальна, буд.3 
 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):     

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) 
  

за міжнародними стандартами фінансової звітності V 
 

Баланс 

на 31.12.2012 р. 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 

1 2 3 4 



I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 

- залишкова вартість 010 1313 1288 

- первісна вартість 011 1800 1909 

- накопичена амортизація 012 ( 487 ) ( 621 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0 

Основні засоби: 

- залишкова вартість 030 33231 33431 

- первісна вартість 031 55646 59211 

- знос 032 ( 22415 ) ( 25780 ) 

Довгострокові біологічні активи: 

- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 

- первісна вартість 036 0 0 

- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0 

- інші фінансові інвестиції 045 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0 

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0 

Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0 

Відстрочені податкові активи 060 839 473 

Гудвіл 065 0 0 

Інші необоротні активи 070 0 0 

Гудвіл при консолідації 075 0 0 

Усього за розділом I 080 35383 35192 

II. Оборотні активи 

Виробничі запаси 100 4201 4091 

Поточні біологічні активи 110 0 0 



Незавершене виробництво 120 52 25 

Готова продукція 130 6163 5933 

Товари 140 0 0 

Векселі одержані 150 0 0 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 

- чиста реалізаційна вартість 160 18414 24050 

- первісна вартість 161 18450 24050 

- резерв сумнівних боргів 162 ( 36 ) ( 0 ) 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

- за бюджетом 170 6058 4076 

- за виданими авансами 180 283 597 

- з нарахованих доходів 190 0 0 

- із внутрішніх розрахунків 200 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 78 162 

Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти: 

- в національній валюті 230 67 187 

- у т.ч. в касі 231 1 1 

- в іноземній валюті 240 92 0 

Інші оборотні активи 250 47 137 

Усього за розділом II 260 35455 39258 

III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0 

IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 

Баланс 280 70838 74450 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал 

Статутний капітал 300 20950 20950 

Пайовий капітал 310 0 0 



Додатковий вкладений капітал 320 0 0 

Інший додатковий капітал 330 0 0 

Резервний капітал 340 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -8566 209 

Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 ) 

Накопичена курсова різниця 375 0 0 

Усього за розділом I 380 12384 21159 

Частка меншості 385 0 0 

II. Забезпечення наступних виплат та платежів 

Забезпечення виплат персоналу 400 673 748 

Інші забезпечення 410 0 0 

Сума страхових резервів 415 0 0 

Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0 

Цільове фінансування 420 0 0 

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0 

Усього за розділом II 430 673 748 

ІІІ. Довгострокові зобов’язання 

Довгострокові кредити банків 440 0 0 

Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 37401 37604 

Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0 

Усього за розділом III 480 37401 37604 

ІV. Поточні зобов’язання 

Короткострокові кредити банків 500 11107 7090 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0 

Векселі видані 520 0 0 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 6809 6612 

Поточні зобов’язання за розрахунками: 



- з одержаних авансів 540 265 197 

- з бюджетом 550 574 91 

- з позабюджетних платежів 560 0 0 

- зі страхування 570 190 177 

- з оплати праці 580 500 559 

- з учасниками 590 0 0 

- із внутрішніх розрахунків 600 0 0 

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для 

продажу 
605 0 0 

Інші поточні зобов'язання 610 935 213 

Усього за розділом IV 620 20380 14939 

V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 

Баланс 640 70838 74450 

Примітки Товариство здiйснює ведення бухоблiку та складає фiнансову звiтность у вiдповiдностi iз Законом України " Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi " та МСФЗ, керуючись принципами автономностi 

пiдприємства, безперервностi дiяльностi пiдприємства, перiодичностi, iсторичної (фактичної) собiвартостi, 

прiоритетностi оцiнки активiв, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання, нарахування та вiдповiдностi 

доходiв i витрат, повного висвiтлення, послiдовностi, обачностi, превалювання змiсту над формою, єдиного 

грошового вимiрника. 

Дата переходу на МСФЗ – 1 сiчня 2012 року. 

Валюта звiтностi за МСФЗ – українська гривня. 

Товариством у 2012 роцi було обрано наступний метод трансформацiї даних української фiнансової звiтностi у 

формат МСФЗ: 

трансформацiя фiнансової звiтностi у формат МСФЗ вiдбувалася через перекласифiкацiю облiкової iнформацiї у 

МСФЗ шляхом проведення вiдповiдних коригувань та пiдготовки вiдповiдних трансформацiйних таблиць. 

Методика поетапної трансформацiї даних української фiнансової звiтностi у формат МСФЗ була розроблена та 

викладена Товариством в Додатку №6 до Наказу " Про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку у 

2012 роцi". 

Для складання фiнансової звiтностi за МСФЗ в 2012 роцi використовувався Робочий план рахункiв ПуАТ 

«Лантманнен Акса» , викладений в Додатку №2 до Наказу " Про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського 

облiку у 2012 роцi". 

Для складання фiнансової звiтностi в 2012 роцi за МСФЗ проводився аналiз фiнансової звiтностi за ПСБУ з метою 

виявлення статей та операцiй, якi потребували коригування та складання системи трансформацiйних таблиць, в 

яких вiдображалися: 



1.Виправлення помилок, в т. р. через невiрне застосування ПСБУ; 

2.Трансформацiйнi коригувальнi проводки ( ПСБУ у МСФЗ), а саме: 

- коригувальнi проводки, якi були пов’язанi з перекласифiкацiєю статей; 

- коригувальнi проводки, якi стосувалися доходiв та витрат звiтного перiоду; 

- коригувальнi проводки, якi стосувалися нерозподiленого прибутку. 

У пiдготовленiй вiдповiдно до МСФЗ фiнансовiй звiтностi за 2012 рiк Товариство сформувало вступний баланс на 

дату переходу на МСФЗ, у Примiтках до фiнансової звiтностi розкрило вплив переходу на МСФЗ на фiнансовий 

стан, фiнансовий результат дiяльностi та грошовi потоки Товариства, в т. р. на змiну капiталу Товариства, а саме: 

- узгодження капiталу за нацiональними стандартами та МСФЗ на дату переходу на МСФЗ та на дату останнього 

звiту, складеного за нацiональними стандартами, тобто на 31.12.2011р.; 

- узгодження прибутку за нацiональними стандартами з прибутком за МСФЗ за 2011 рiк. 

Керівник Червак I.I. 

Головний бухгалтер Мельничук Т.В. 

   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, число) 2012 | 12 | 31 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Лантманнен Акса" за ЄДРПОУ 00378537 

Територія 
 

за КОАТУУ 3210500000 

Організаційно-правова 

форма господарювання 
Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Орган державного 

управління  
за СПОДУ 06024 

Вид економічної діяльності 
 

за КВЕД 10.61 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):     

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) 
  

за міжнародними стандартами фінансової звітності V 
 

 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

за 31.12.2012 р. 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 



Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 149522 0 

Податок на додану вартість 015 -15996 0 

Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 ) 

 
025 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші вирахування з доходу 030 ( 626 ) ( 0 ) 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 132900 0 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 86426 ) ( 0 ) 

Валовий: 

- прибуток 050 46474 0 

- збиток 055 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні доходи 060 572 0 

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у 

наслідок сільськогосподарської діяльності 
061 0 0 

Адміністративні витрати 070 ( 5125 ) ( 0 ) 

Витрати на збут 080 ( 27546 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 090 ( 996 ) ( 0 ) 

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у 

наслідок сільськогосподарської діяльності 
091 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансові результати від операційної діяльності: 

- прибуток 100 13379 0 

- збиток 105 ( 0 ) ( 0 ) 

Доход від участі в капіталі 110 0 0 

Інші фінансові доходи 120 0 0 

Інші доходи 130 0 0 

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0 

Фінансові витрати 140 ( 2385 ) ( 0 ) 

Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 160 ( 339 ) ( 0 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 



- прибуток 170 10655 0 

- збиток 175 ( 0 ) ( 0 ) 

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи 

вибуття у наслідок припинення діяльності 
176 0 0 

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття 

у наслідок припинення діяльності 
177 ( 0 ) ( 0 ) 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 1889 ) ( 0 ) 

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності: 

- прибуток 190 8766 0 

- збиток 195 ( 0 ) ( 0 ) 

Надзвичайні: 

- доходи 200 85 0 

- витрати 205 ( 76 ) ( 0 ) 

Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 ) 

Частка меншості 215 0 0 

Чистий: 

- прибуток 220 8775 0 

- збиток 225 ( 0 ) ( 0 ) 

Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 230 75214 0 

Витрати на оплату праці 240 14276 0 

Відрахування на соціальні заходи 250 4006 0 

Амортизація 260 3926 0 

Інші операційни витрати 270 22671 0 

Разом 280 120093 0 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 



Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 300 418996416 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 418996416 0 

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.02 0 

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.02 0 

Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0 

Примітки Вiдповiдно до Листа Мiнфiну, Нацiонального банку, Державної служби статистики України "Про застосування 

мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" за № 12-208/1757-14830, № 31-08410-06-5/30523, № 04/4-07/702 вiд 

07.12.2011 року, у фiнансовiй звiтностi за 2012 рiк не наводиться порiвняльна iнформацiя за 2011 рiк (крiм 

балансу).  

Керівник Червак I.I. 

Головний бухгалтер Мельничук Т.В. 

   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, число) 2012 | 12 | 31 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Лантманнен Акса" за ЄДРПОУ 00378537 

Територія 
 

за КОАТУУ 3210500000 

Організаційно-правова 

форма господарювання 
Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Орган державного 

управління  
за СПОДУ 06024 

Вид економічної діяльності 
 

за КВЕД 10.61 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):     

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) 
  

за міжнародними стандартами фінансової звітності V 
 

 

Звіт про рух грошових коштів 

за 31.12.2012 р. 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період 



попереднього року 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 125759 0 

Погашення векселів одержаних 015 0 0 

Покупців і замовників авансів 020 12761 0 

Повернення авансів 030 494 0 

Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 0 0 

Бюджету податку на додану вартість 040 5851 0 

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 173 0 

Отримання субсидій, дотацій 050 0 0 

Цільового фінансування 060 22 0 

Борників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0 

Інші надходження 080 44702 0 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 090 ( 91911 ) ( 0 ) 

Авансів 095 ( 19673 ) ( 0 ) 

Повернення авансів 100 ( 1 ) ( 0 ) 

Працівникам 105 ( 11683 ) ( 0 ) 

Витрат на відрядження 110 ( 490 ) ( 0 ) 

Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 541 ) ( 0 ) 

Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 2786 ) ( 0 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 5177 ) ( 0 ) 

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 ( 2440 ) ( 0 ) 

Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 145 ( 44302 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 10758 0 

Рух коштів від надзвичайних подій 160 85 0 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 10843 0 



II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Реалізація: 

- фінансових інвестицій 180 0 0 

- необоротних активів 190 0 0 

- майнових комплексів 200 0 0 

Отримані: 

- відсотки 210 0 0 

- дивіденди 220 0 0 

Інші надходження 230 0 0 

Придбання: 

- фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 ) 

- необоротних активів 250 ( 4697 ) ( 0 ) 

- майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 270 ( 172 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -4869 0 

Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -4869 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження власного капіталу 310 0 0 

Отримані позики 320 19022 0 

Інші надходження 330 1 0 

Погашення позик 340 ( 23045 ) ( 0 ) 

Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 360 ( 1939 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -5961 0 

Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -5961 0 

Чистий рух коштів за звітній період 400 13 0 

Залишок коштів на початок року 410 159 0 



Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 15 0 

Залишок коштів на кінець року 430 187 0 

Примітки Вiдповiдно до Листа Мiнфiну, Нацiонального банку, Державної служби статистики України "Про застосування 

мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" за № 12-208/1757-14830, № 31-08410-06-5/30523, № 04/4-07/702 вiд 

07.12.2011 року, у фiнансовiй звiтностi за 2012 рiк не наводиться порiвняльна iнформацiя за 2011 рiк (крiм 

балансу).  

Грошовими коштами та їх еквiвалентами у фiнансовiй звiтностi Товариства згiдно з Наказом "Про облiкову 

полiтику у 2012 роцi" та МСФЗ прийнятi грошовi кошти на розрахунковому рахунку, грошовi кошти в касi 

пiдприємства,грошовi кошти в дорозi. 

У звiтi Товариства "Звiт про рух грошових коштiв за 2012 рiк": 

До складу статтi "Iншi надходження"(стр.080) входять наступнi надходження: 

1.Надходження вiд операцiйної оренди активiв - 17 тис.грн. 

2.Надходження вiд продажу валюти - 44651 тис.грн. 

3.Надходження вiд реалiзацiї оборотних активiв (запасiв) - 24 тис.грн. 

4.Повернення пiдзвiтних сум - 10 тис.грн. 

До складу статтi "Iншi витрачання"(стр.145) входить наступне: 

1.Виплата алiментiв - 45 тис.грн. 

2.Оплата штрафiв - 1 тис.грн. 

2.Собiвартiсть реалiзованої валюти - 44244 тис.грн. 

3.Оплата комiсiї банку за купiвлю валюти - 2 тис.грн. 

4.Рiзниця мiж курсом МВБ та НБУ по операцiям по купiвлi валюти - 10 тис.грн. 

До складу статтi "Iншi платежi"(стр.270) входить наступне: 

1.Видача ссуд працiвникам - 172 тис.грн.  

До складу статтi "Iншi надходження"(стр.330) входять наступнi надходження: 

1.Вiдсотки за розмiщення грошових коштiв на депозит - 1 тис.грн. 

До складу статтi "Iншi платежi"(стр.360) входить наступне: 

1.Вiдсотки за користування кредитами - 1939 тис.грн. 

Керівник Червак I.I. 

Головний бухгалтер Мельничук Т.В. 

   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, число) 2012 | 12 | 31 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Лантманнен Акса" за ЄДРПОУ 00378537 

Територія 
 

за КОАТУУ 3210500000 

Організаційно-правова Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 230 



форма господарювання 

Орган державного 

управління  
за СПОДУ 06024 

Вид економічної діяльності 
 

за КВЕД 10.61 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):     

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) 
  

за міжнародними стандартами фінансової звітності V 
 

 

Звіт про власний капітал 

за 31.12.2012 р. 

Стаття Код 
Статутний 

капітал 

Пайовий 

капітал 

Додатковий 

вкладений 

капітал 

Інший 

додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Залишок на початок року 010 20950 0 0 2667 0 -10861 0 0 12756 

Коригування: 

Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок 030 0 0 0 -144 0 0 0 0 -144 

Інші зміни 040 0 0 0 -2523 0 2295 0 0 -228 

Скоригований залишок на початок року 050 20950 0 0 0 0 -8566 0 0 12384 

Переоцінка активів: 

Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка незавершеного будівництва 090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

 
120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 8775 0 0 8775 

Розподіл прибутку: 



Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників: 

Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу: 

Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплений акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі: 

Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 8775 0 0 8775 

Залишок на кінець року 300 20950 0 0 0 0 209 0 0 21159 

Примітки В 2012 роцi нiяких змiн в Статутному капiталi Товариства не вiдбувалося та Резервний капiтал не створювався. 

В 2012 роцi у складi нерозподiленого прибутку (збитку) знайшли своє вiдображення виправлення помилок за 

попереднi перiоди та рiзницi, якi виникли внаслiдок застосування вимог МСФЗ до операцiй та подiй при складаннi 

балансу на дату переходу на МСФЗ (детальнi пояснення вiдображенi у Примiтках до фiнансової звiтностi за 2012 

рiк).  

Керівник Червак I.I. 

Головний бухгалтер Мельничук Т.В. 

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 



ПуАТ "Лантманнен Акса" створено на базi Бориспiльського заводу продтоварiв. У 1992 роцi завод набув статусу акцiонерного товариства. У 

2006 роцi назва Товариства була змiнена на назву ВАТ "Лантманнен Акса". 19.04.2011 року була проведена перереєстрацiя Товариства у 

зв'язку з приведенням його дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" та змiнена назва на ПуАТ 

"Лантманнен Акса". 

До основної дiяльностi Товариства вiдноситься виробництво продуктiв борошномельно-круп'яної промисловостi - сухих снiданкiв торгової 

марки "START", "AXA", каш миттєвого приготування торгової марки "AXA", "АМО", а саме: кукурудзяних пластiвцiв рiзних видiв; каш 

вiвсяних миттєвого приготування з рiзноманiтними ягодами та фруктами – журавлиною, яблуком, полуницею,чорницею, курагою, 

чорносливом, грушею, родзинками, персиком, вишнею; багато видiв рiзноманiтних мюслiв; фiгурних зернових виробiв, в т.р. з додаванням 

какао – кульок, кiлець; подушечок з молочним або шоколадним наповнювачем. 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за 2012 рiк склала 239 чол. У порiвняннi iз 2011 роком 

середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу зменшилась на 3,63%. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв 

та осiб, що працювали за сумiсництвом, у звiтному перiодi склала 2 чол. Загальний фонд оплати працi у 2012 роцi склав 14276,0 тис. грн. У 

порiвняннi iз 2011 роком витрати на оплату працi збiльшились на 4,56%. З кожним роком зростають вимоги до квалiфiкацiйного рiвня 

працiвникiв. Кадрова програма Товариства спрямована на пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв. Своєчаснiсть виплати заробiтної плати 

працiвникiв, надання їм соцiальних i матерiальних пiльг, зацiкавлює персонал пiдвищувати рiвень квалiфiкацiї та отримувати додатковi 

знання.  

Товариство веде бухгалтерський облiк та складає фiнансову звiтнiсть згiдно iз вимогами Закона України "Про бухгалтерський облiк i 

фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року №996-XIV зi змiнами та доповненнями, в т.р. Законом України вiд 12.05.2011 року 

№3332-VI. Товариство використовує журнально-ордерну форму бухгалтерського облiку та веде бухгалтерський облiк за допомогою 

бухгалтерської програми 1С. 

Товариство обрало датою переходу на МСФЗ - 01.01.2012 року.  

Вiдповiдно до Листа Мiнфiну, Нацiонального банку, Державної служби статистики України "Про застосування мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi" за № 12-208/1757-14830, № 31-08410-06-5/30523, № 04/4-07/702 вiд 07.12.2011 року, у фiнансовiй звiтностi за 2012 рiк 

не наводилась порiвняльна iнформацiя за 2011 рiк (крiм балансу), для складання попередньої фiнансової звiтностi за МСФЗ за 2012 рiк 

застосовувались МСФЗ, що будуть чиннi на 31.12.2013 року, з урахуванням виняткiв, визначених у МСФЗ 1, рiзницi, якi виникли внаслiдок 

застосування вимог МСФЗ до операцiй та подiй при складаннi балансу на дату переходу на МСФЗ, вiдображались у складi нерозподiленого 

прибутку (збитку).  

Товариством була затверджена облiкова полiтика на пiдставi наказу № 001 вiд 03.01.2012р.Бухгалтерський облiк та складання фiнансових 

звiтiв Товариства здiйснюється безперервно з дотриманням таких принципiв: 

- обачностi; 

- повного висвiтлення; 

- автономностi Товариства; 

- послiдовностi; 

- безперервностi дiяльностi; 

- нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат; 

- превалювання змiсту над формою; 

- iсторичної (фактичної) собiвартостi; 

- єдиного грошового вимiрника; 

- перiодичностi.  



Основними засадами облiкової полiтики Товариства є: 

1.Основнi засоби вiдображаються в балансi по собiвартостi, зменшенiй на накопичену амортизацiю.  

Матерiальнi активи, термiном корисного використання бiльше одного року та вартiстю вище 2500 грн., вiдносяться до складу основних 

засобiв, а вартiстю до 2500 грн. - до витрат поточного перiоду.  

Нематерiальнi активи вiдображаються в балансi по собiвартостi, зменшенiй на накопичену амортизацiю.  

Нарахування амортизацiї ОЗ та НА здiйснюється щомiсячно за прямолiнiйним методом. При цьому термiни корисного використання 

становлять: 

- для будинкiв,споруд та передавальних пристроїв - вiд 10 до 20 рокiв; 

- для машин i обладнання – вiд 2 до 5 рокiв; 

- для транспортних засобiв – до 5 рокiв; 

- для iнструментiв, приладiв, iнвентаря – до 4 рокiв; 

- iнших основних засобiв – до 12 рокiв; 

Лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв ОЗ та НА визначається на рiвнi 0,00 грн.  

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї вiдображаються в балансi по собiвартостi.  

Довгостроковi iнвестицiї облiковуються за методом участi в капiталi.  

2.Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування. Придбанi або виробленi запаси вiдображаються в балансi по собiвартостi. 

Вiдпуск готової продукцiї у продаж та iнше вибуття здiйснюється за методом середньозваженої собiвартостi. Вартiсть МШП при вiдпуску в 

експлуатацiю виключається зi складу активiв. 

3.Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання Товариством майбутнiх економiчних вигод. Поточна 

дебiторська заборгованiсть за продукцiю , товари, роботи, послуги облiковується за сумою, що не перевищує суми її очiкуваного 

вiдшкодування. Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi за продукцiю , товари, роботи зменшується до оцiненої суми очiкуваного 

вiдшкодування через створення резерву сумнiвних та безнадiйних боргiв. Величина резерву сумнiвних та безнадiйних боргiв розраховується 

виходячи з питомої ваги безнадiйних боргiв у чистому доходi вiд реалiзацiї продукцiї, що здiйснена на умовах наступної оплати за 

попереднiй календарний рiк.  

Всi iншi види довгострокової i поточної заборгованостi, якi не є заборгованiстю за продукцiю, товари, послуги, оцiнюються за балансовою 

вартiстю. По ним резерв сумнiвних та безнадiйних боргiв не створюється.  

4.Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов’язання формуються та розкриваються у рiчнiй фiнансовiй звiтностi. 

5.Зобов'язання вiдображаються тiльки тодi , коли актив отримано.  

6.Резервування коштiв на забезпечення оплати вiдпусток проводиться щомiсячно шляхом створення Резерву. Величина забезпечення на 

виплату вiдпусток визначається як добуток фактично нарахованої працiвникам заробiтної плати й норми резервування, обчисленої як 

вiдношення рiчної планової суми на оплату вiдпусток до загального рiчного планового фонду оплати працi.  

7.Вiдсотки за користування позиками нараховуються щомiсячно. 

8.Доходи i витрати включаються до Звiту про фiнансовi результати на пiдставi принципiв нарахування та вiдповiдностi i вiдображаються в 

звiтностi тих перiодiв, до яких вони вiдносяться. 

9.Об’єктом калькулювання встановлюється окрема одиниця виробленої готової продукцiї. Калькулювання виробничої собiвартостi готової 

продукцiї проводиться щомiсячно в останнiй календарний день мiсяця. Метод калькулювання виробленої готової продукцiї - розрахунково-

аналiтичний: вiднесення прямих витрат на одиницю виробленої продукцiї проводиться прямим розрахунком на базi встановлених норм 

витрат, а вiднесення загальновиробничих витрат проводиться пропорцiйно базi розподiлу. 

10.Фiнансовий результат дiяльностi Товариства визначається щомiсячно в останнiй календарний день мiсяця. 



Негрошовi операцiї iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi: 

1.Реалiзацiя необоротних активiв – 0 грн.  

2.Придбання необоротних активiв – 0 грн.  

Призначення та умови використання елементiв власного капiталу: 

Резервний капiтал Товариства використовується для покриття витрат, пов’язаних з вiдшкодуванням збиткiв та позапланових витрат. 

Товариство може використовувати кошти Резервного капiталу на додатковi витрати для розробки i впровадження нових перспективних 

програм. Рiшення про використання коштiв Резервного капiталу приймається Вищим органом управлiння Товариством. 

До складу Iншого додаткового капiталу входить сума iндексацiї основних засобiв, якi використовуються Товариством для проведення своєї 

господарської дiяльностi.  

Акцiї Товариства: 

Всi акцiї Товариства, випущенi на весь розмiр Статутного капiталу, є простими iменними в бездокументарнiй формi. Номiнальна вартiсть 

акцiї складає 0,05 грн. Самому Товариству та членам Виконавчого органу Товариства акцiї не належать. До осiб,яким належить бiльше 5% 

акцiй, вiдноситься юридична особа "Лантманнен Варгарда Кварн АБ", резидент Швецiї (iдентифiкацiйний код 556001-3178). 

Виправлення помилок, якi мали мiсце в попереднiх перiодах: 

В 2012 роцi були виправленi помилки за поперiднi перiоди в сумi 831,0 тис.грн., що призвело до змiн Нерозподiленого прибутку на 

31.12.2011 року, а саме: 

1.Сторно зайво нарахованих амортизацiйних вiдрахувань по нематерiальних активах в сумi 29,0 тис.грн.; 

2.Донарахування витрат за попереднiй перiод в сумi 519,0 тис грн.; 

3.Сторно податку на прибуток за попереднiй перiод в сумi 24,0 тис.грн.; 

4.Донарахованi податок на прибуток та ПДФО згiдно з актом перевiрки ДПА в сумi 509,0 тис.грн.; 

5.Списана iндексацiя по лiквiдованим ОФ в сумi 144 тис.грн. 

Розкриття впливу переходу на МСФЗ на Власний капiтал(Нерозподiлений прибуток(непокритий збиток)та фiнансовий результат 2011 року: 

В зв’язку з переходом на МСФЗ з 01.01.2012 року були проведенi наступнi коригування, що призвели до збiльшення Нерозподiленого 

прибутку на 31.12.2011 року на суму 2295 тис.грн., а саме: 

1.Виправлення помилок за поперiднi перiоди в сумi 831,0 тис.грн.( зменшення прибутку),а саме: 

- сторно зайво нарахованих амортизацiйних вiдрахувань по нематерiальних активах в сумi 29,0 тис.грн.; 

- донарахування витрат за попереднiй перiод в сумi 519,0 тис грн.; 

- сторно податку на прибуток за попереднiй перiод в сумi 24,0 тис.грн.; 

- донарахований податок на прибуток та ПДФО згiдно з актом перевiрки ДПА в сумi 509,0 тис.грн.; 

- списана iндексацiя по лiквiдованим ОФ в сумi 144 тис.грн. 

2. Вiдповiдно до використання критерiю суттєвостi проведення списання з балансу основних засобiв, первiсною вартiстю менше 2500 грн. в 

сумi 79,0 тис.грн. (зменшення прибутку). 

3. Коригування прибутку на суму 2166 тис.грн.( збiльшення прибутку), а саме: 

- донарахованi амортизацiйнi вiдрахування по НА (за 2011 р.),по яким не отриманi реєстрацiйнi документи в сумi 70 тис.грн.; 

- донарахованi амортизацiйнi вiдрахування по НА (до 2011 р.),по яким не отриманi реєстрацiйнi документи в сумi 57 тис.грн.; 

- списанi на витрати поперiднiх перiодiв НА в сумi 230 тис.грн.; 

- списана iндексацiя по ОФ (з використанням критерiю суттєвостi) в сумi 2523 тис.грн. 

4. Коригування на вiдкладенi податки на суму 1039 тис.грн. (збiльшення прибутку), а саме: 

- нарахованi вiдкладенi податки станом на 31.12.2011 року в сумi 1039 тис.грн. 



В зв’язку з переходом на МСФЗ з 01.01.2012 року були проведенi наступнi коригування, що призвели до зменшення Власного капiталу на 

31.12.2011 року на суму 372 тис.грн., а саме: 

1.Виправлення помилок за попереднi перiоди в сумi 144,0 тис.грн. (зменшення Власного капiталу),а саме: 

- списана iндексацiя по лiквiдованим ОФ в сумi 144 тис.грн. 

2.Використання критерiю суттєвостi в сумi 2523 тис.грн. (зменшення Власного капiталу), а саме: 

- списана iндексацiя по ОФ в сумi 2523 тис.грн. 

3. Коригування прибутку на суму 2295 тис.грн. (збiльшення Власного капiталу), а саме: 

- донарахованi амортизацiйнi вiдрахування по НА (за 2011 р.),по яким не отриманi реєстрацiйнi документи в сумi 70 тис.грн.; 

- донарахованi амортизацiйнi вiдрахування по НА (до 2011 р.),по яким не отриманi реєстрацiйнi документи в сумi 57 тис.грн.; 

- сторно зайво нарахованих амортизацiйних вiдрахувань по нематерiальних активах в сумi 29,0 тис.грн.; 

- донарахування витрат за попереднiй перiод в сумi 519,0 тис.грн.; 

- списанi на витрати попереднiх перiодiв НА в сумi 230 тис.грн.; 

- сторно податку на прибуток за попереднiй перiод в сумi 24,0 тис.грн.; 

- донарахований податок на прибуток та ПДФО згiдно з актом перевiрки ДПА в сумi 509,0 тис.грн.; 

- нарахованi вiдкладенi податки на суму 619 тис.грн.; 

- списана iндексацiя по лiквiдованим ОФ в сумi 144 тис.грн.; 

- списана iндексацiя по ОФ (з використанням критерiю суттєвостi) в сумi 2523 тис.грн; 

- списанi з балансу основнi засобi, первiсною вартiстю менше 2500 грн. в сумi 79,0 тис.грн.  

Розкриття впливу переходу на МСФЗ на Власний капiтал(Нерозподiлений прибуток(непокритий збиток)та фiнансовий результат 2012 року: 

В зв’язку з переходом на МСФЗ з 01.01.2012 року були проведенi наступнi коригування, що призвели до збiльшення Нерозподiленого 

прибутку на 31.12.2012 року на суму 2307 тис.грн., а саме: 

1. Коригування прибутку на суму 1268 тис.грн. (збiльшення прибутку), а саме: 

- донарахованi амортизацiйнi вiдрахування по НА (за 2011 р.), по яким не отриманi реєстрацiйнi документи в сумi 70 тис.грн.; 

- донарахованi амортизацiйнi вiдрахування по НА (до 2011 р.), по яким не отриманi реєстрацiйнi документи в сумi 57 тис.грн.; 

- списаний знос по списаним на витрати поперiднiх перiодiв НА в сумi 29 тис.грн.; 

- списана iндексацiя по ОФ (з використанням критерiю суттєвостi) в сумi 2523 тис.грн.; 

- списанi з балансу основнi засобi, первiсною вартiстю менше 2500 грн. в сумi 79,0 тис.грн.  

- донарахованi амортизацiйнi вiдрахування по НА ( за 2012 р.), по яким не отриманi реєстрацiйнi документи в сумi 70 тис.грн.; 

- коригування на залишкову вартiсть лiквiдованих в 2012 роцi ОФ, первiсною вартiстю менше 2500 грн. в сумi 6 тис.грн.; 

- нарахованi витрати з податку на прибуток за 2012 рiк в сумi 200 тис.грн.; 

- нарахованi витрати з податку на прибуток за 2012 рiк за рахунок вiдстрочених податкових активiв в сумi 839 тис.грн.; 

- коригування амортизацiї за 2012 рiк по ОФ, первiсною вартiстю менше 2500 грн. в сумi 25 тис.грн. 

2. Коригування на вiдкладенi податки на суму 1039 тис.грн. (збiльшення прибутку), а саме: 

- нарахованi вiдкладенi податки в сумi 1039 тис.грн. 

В зв’язку з переходом на МСФЗ з 01.01.2012 року були проведенi наступнi коригування, що призвели до зменшення Власного капiталу на 

31.12.2012 року на суму 216 тис.грн., а саме: 

1. Використання критерiю суттєвостi в сумi 2523 тис.грн. (зменшення Власного капiталу), а саме: 

- списана iндексацiя по ОФ в сумi 2523 тис.грн. 

2. Коригування прибутку на суму 2307 тис.грн. (збiльшення Власного капiталу), а саме: 



- донарахованi амортизацiйнi вiдрахування по НА (за 2011 р.), по яким не отриманi реєстрацiйнi документи в сумi 70 тис.грн.; 

- донарахованi амортизацiйнi вiдрахування по НА (до 2011 р.), по яким не отриманi реєстрацiйнi документи в сумi 57 тис.грн.; 

- списаний знос по списаним на витрати поперiднiх перiодiв НА в сумi 29 тис.грн.; 

- нарахованi вiдкладенi податки в сумi 1039 тис.грн.; 

- списана iндексацiя по ОФ з використанням критерiю суттєвостi в сумi 2523 тис.грн.; 

- списанi з балансу основнi засобi, первiсною вартiстю менше 2500 грн. в сумi 79,0 тис.грн.  

- донарахованi амортизацiйнi вiдрахування по НА (за 2012 р.), по яким не отриманi реєстрацiйнi документи в сумi 70 тис.грн.; 

- коригування на залишкову вартiсть лiквiдованих в 2012 роцi ОФ, первiсною вартiстю менше 2500 грн. в сумi 6 тис.грн.; 

- нарахованi витрати з податку на прибуток за 2012 рiк в сумi 200 тис.грн.; 

- нарахованi витрати з податку на прибуток за 2012 рiк за рахунок вiдстрочених податкових активiв в сумi 839 тис.грн.; 

- коригування амортизацiї за 2012 рiк по ОФ, первiсною вартiстю менше 2500 грн. в сумi 25 тис.грн. 

Змiни в облiковiй полiтицi: 

В 2012 роцi змiн в облiковiй полiтицi не вiдбувалося. 

Необоротнi активи: 

В 2012 роцi Товариство: 

- не передавало основнi засоби у заставу для забезпечення своїх зобов'язань та немає обмежень на права власностi; 

- не здiйснювало видаткiв, визнаних у балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв у ходi його будiвництва; 

- не має суму контрактних зобов'язань, пов'язаних iз придбанням основних засобiв; 

- не отримувало компенсацiї вiд третiх сторiн за об'єкти основних засобiв, кориснiсть яких зменшилася, або якi були втраченi чи переданi, 

що  

включається до прибутку чи збитку; 

- не має основних засобiв, кориснiсть яких зменшилась; 

- не має основних засобiв, якi тимчасово не використовують у його господарськiй дiяльностi; 

- використовувало основнi засоби, якi повнiстю амортизованi станом на 31.12.2012 року та їх балансова вартiсть дорiвнює 105,7 тис.грн.; 

- не має основних засобiв, якi вибули з активного використання та не класифiкованi як утримуванi для продажу вiдповiдно до МСФЗ 5; 

- не застосовує модель собiвартостi. 

Дебiторська заборгованнiсть: 

До складу статтi балансу Товариства "Iнша поточна дебiторська заборгованнiсть"(стр.210) вiдносяться: 

1. Розрахунки з працiвниками за iншими операцiями ( виданими ссудами ) - 71 тис.грн.  

2.Розрахунки за соцiальним страхуванням ( по листах з тимчас.втрати працездат.) - 91 тис.грн.  

До складу статтi балансу Товариства "Iншi оборотнi активи" (стр.250) вiдносяться: 

1.Податковi зобов'язання- 13 тис.грн. 

2.Податковий кредит – 124 тис.грн. 

Юридичний вiддiл повiдомил про те, що: 

1. Покупець Товариства ТОВ «Херсонський Оптовий Торговий дiм-02» лiквiдуються та за ним станом на 31.12.2012 року облiковується борг 

в сумi 43076,32 грн. 

2. Покупець Товариства ПАТ «Херсонський Оптовий Торговий дiм – 97» лiквiдуються та за ним станом на 31.12.2012 року облiковується 

борг в сумi 57828,53 грн. 

3. Покупець Товариства «Новий вєк» припинив проводити оплату за вiдвантажену продукцiю та за ним станом на 31.12.2012 року 



облiковується борг в сумi 5643,18 грн. 

Але ж вище зазначенi Покупцi Товариства не вiдмовляються вiд виконання своїх зобов’язань.  

Тому, в зв’язку з неможливiстю достовiрно визначити суми можливих втрат Товариства, Резерв сумнiвних боргiв пiд цю суму дебiторської 

заборгованостi не нараховувався.  

Зобов’язання: 

До складу статтi балансу Товариства " Iншi довгостроковi зобов'язання" (стр.450) вiдносяться: 

1. Довгостроковi кредити вiд нерезидента "Лантманнен Файненс Айеленд"в доларах США та Євро - 37604 тис. грн.; 

До складу статтi балансу Товариства "Iншi поточнi зобов'язання" (стр.610) вiдносяться: 

1.Розрахунки за нарахованими вiдсотками - 7 тис.грн. 

2.Розрахунки з iншими кредиторами -144 тис. грн. 

3.Податковий кредит - 62 тис.грн. 

Iнформацiя щодо пов’язаних сторiн: 

Станом на 31.12.2012 року пов'язаними особами щодо ПуАТ "Лантманнен Акса" є: 

Юридичнi особи: 

1. Компанiя «Лантманнен Варгарда Кварн АБ» 

2. Компанiя «Лантманнен Файненс Айеленд» 

3. ТОВ «Акса Трейд Україна». 

Управлiнський персонал ПуАТ "Лантманнен Акса": 

1. Червак I.I., генеральний директор 

2. Ситнiченко Я.М., фiнансовий директор 

3. Пiскун О.М., директор з виробництва 

4. Макаренко М.М., комерцiйний директор 

5. Кононевич В.М., начальник вiддiлу ЗЕД 

6. Глiбка Л.О., начальник вiддiлу постачання  

Члени Наглядової ради 

В бухгалтерських записах Товариства мiститься наступна iнформацiя щодо стосункiв з пов'язаними особами: 

«Лантманнен Файненс Айеленд» станом на 31.12.2012 року надало ПуАТ "Лантманнен Акса" довгостроковi кредити у розмiрi 37604 тис.грн. 

з термiном погашення кредитiв у 2014 роцi. В 2012 роцi Товариству були нарахованi вiдсотки за користування цими кредитами у розмiрi 

1595,0 тис.грн. В фiнансовiй звiтностi Товариство вiдобразило вищезазначенi зобов'язання наступним чином:  

- iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання - 37604 тис.грн.;  

- сума нарахованих вiдсоткiв за 2012 рiк - 1595,0 тис.грн. 

ПуАТ "Лантманнен Акса" в 2012 роцi надало в оренду ТОВ "Акса Трейд Україна" частину примiщення - обсяг реалiзацiї послуг за 2012 рiк 

становив 1,0 тис. грн. 

У 2012 роцi управлiнському персоналу була нарахована: 

- заробiтна плата та премiї у розмiрi 2 822, 7 тис. грн.; 

- обов'язковi внески до фондiв соцiального страхування – 402,6 тис. грн. 

Iншi виплати, а саме,вiдрахування, що вiдносяться до пенсiйних планiв зi встановленими внесками,виплати у зв'язку з розiрванням 

трудового договору, позики за рахунок компанiї та iнше - не проводилися. 

В 2012 роцi проводився вiдпуск готової продукцiї Пiдприємства пов’язаним особам ПуАТ «Лантманнен Акса» ( спiвробiтникам 



Пiдприємства) на суму 17,0 тис.грн.  

Вiдпуск готової продукцiї Пiдприємства всiм спiвробiтникам ПуАТ «Лантманнен Акса» проводиться вiдповiдно до наказу по пiдприємству 

та затвердженого прайсу. 

 

Генеральний директор Червак I.I. 

Головний бухгалтер Мельничук Т.В.  

 


