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Звіт про управління ПрАТ «Лантманнен Акса» 

  

                                    за  2018 рік 

 

1. Повне найменування  

Приватне акцiонерне товариство "Лантманнен Акса" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

00378537 

4. Місцезнаходження 

Київська область, Бориспiльський район, 08300, м. Бориспiль, вул. Привокзальна, буд.3 

5. Міжміський код, телефон  

(044) 233-77-18  

6. Електронна поштова адреса 

postmaster@axa.ua 
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1. Загальні відомості  

1. Повне найменування 

Приватне акцiонерне товариство "Лантманнен Акса" 

2. Дата проведення державної реєстрації 

06.02.1996 

3. Територія (область) 

Київська область 

4. Статутний капітал (грн) 

63 262 257.45 

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0 

7. Середня кількість працівників (осіб) 

221 

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

             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 

9. Банки, що обслуговують Товариство: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує Товариство за поточним 

рахунком у національній валюті 

АТ"СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" у м. Києвi 

2) МФО банку 

380797 

3) поточний рахунок 

26006000200247 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує Товариство за поточним 

рахунком у іноземній валюті 

АТ"СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" у м. Києвi 

5) МФО банку 

380797 

6) поточний рахунок 

26006000200247 
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2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість 

акцій  

Найменування 

юридичної особи 

засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

засновника та/або 

учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, 

паїв), які належать 

засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

Лантманнен Варгарда 

Кварн АБ 
5560013178 

10425 Швецiя м. Стокгольм   

( мiсце реєстрацiї - м. 

Сьодертелье ) а/с 30192 

100.00 
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3. Інформація про випуски акцій Товариства 

 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

27.10.2016 104/1/2016 

Нацiональна 

комiсiя з цiнних 

паперiв та 

фондового ринку 

UA4000091854 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
0.05 1265245149 63262257.45 100.00 

Опис 

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 06 жовтня 2010 року № 847/1/10, видане 21 липня 2016 року  

Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку та Тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю випуску 

акцiй вiд 27 жовтня 2016 року № 104/1/2016-Т, видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового 

ринку, анульованi. 

У 2018 роцi Товариство не здiйснило розмiщення акцiй. Цiннi папери Товариства не проходили лiстингу. 
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4. 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 виконання роботи пiдвищеної небезпеки №186.14.32 22.01.2014 

Територiальне 

управлiння 

державної 

служби 

гiрн.нагляду 

та 

пром.безпеки 

України у 

Київ.обл.та 

м.Києвi 

21.01.2019 

Опис 

Дозвiл видано Товариству на проведення робiт 

пiдвищеної небезпеки та експлуатацiю обладнання 

пiдвищеної небезпеки, а саме: парових i водогрiйних 

котлiв теплопродуктивнiстю понад 0,1 Мвт та котла 

водогрiйного типу ELLPREX-760, 760 кВт, 2012 р., 

вир. Iталiя.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 виконання роботи пiдвищеної небезпеки №3515.14.32 06.10.2014 

Територiальне 

управлiння 

державної 

служби 

гiрн.нагляду 

та 

пром.безпеки 

України у 

Київ.обл.та 

м.Києвi 

05.10.2019 

Опис 

Дозвiл видано Товариству на проведення робiт 

пiдвищеної небезпеки, а саме:робiт в дiючих 

електроустановках напругою понад 1000В та 

зварювальнi роботи.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 виконання роботи пiдвищенної небезпеки №3816.14.32 03.11.2014 

Територiальне 

управлiння 

державної 

служби 

гiрн.нагляду 

та 

пром.безпеки 

України у 

Київ.обл.та 

м.Києвi 

02.11.2019 
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Опис 

Дозвiл видано Товариству на проведення робiт 

пiдвищеної небезпеки та експлуатацiю обладнання 

пiдвищенної небезпеки, а саме: технологiчного 

устаткування, систем газопостачання природним та 

зрiдженим газом,газовикористовуючого обладнання, 

електричного устаткування, парових котлiв, 

обладнання, що працює пiд 

тиском,електронавантажувачiв, автонавантажувачiв.  

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 виконання роботи пiдвищенної небезпеки №5.15.32 05.01.2015 

Територiальне 

управлiння 

державної 

служби 

гiрн.нагляду 

та 

пром.безпеки 

України у 

Київ.обл.та 

м.Києвi 

04.01.2020 

Опис 

Дозвiл видано Товариству на проведення робiт 

пiдвищеної небезпеки та експлуатацiю обладнання 

пiдвищенної небезпеки, а саме: зберiгання балонiв iз 

стисненим, зрiдженим газом, їх спорожнення та 

газополум'янi роботи. 

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 виконання роботи пiдвищеної небезпеки №1407.15.32 25.05.2015 

Територiальне 

управлiння 

державної 

служби 

гiрн.нагляду 

та 

пром.безпеки 

України у 

Київ.обл.та 

м.Києвi 

24.05.2020 

Опис 

Дозвiл видано Товариству на експлуатацiю 

обладнання пiдвищеної небезпеки, а саме: парових 

котлiв теплопродуктивнiстю понад 0,1 Мвт - 

парового котла типу E-1.0-0.9 Р3, 2014р.в., 

Україна.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-

172 

28.01.2016 

Департамент 

екологiї та 

природних 

ресурсiв 

Київської 

обласної 

28.01.2026 
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державної 

адмiнiстрацiї 

Опис 

Дозвiл видано Товариству на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повiтря стацiонарними 

джерелами забруднення.Товариство є платником 

екологiчного податку. Пiсля закiнчення строку дiї 

Дозволу буде отримуватися новий Дозвiл. 

 

5. Інформація про осіб, послугами яких користується Товариство 

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  

Код за ЄДРПОУ 34727431 

Місцезнаходження 
03048 Україна м. Київ Солом'янський район м.Київ вул.Федора 

Ернста,16-Б, офiс 164 

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 0443619955 

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,  

рiшенням Аудиторської палати України вiд 27.10.2016 р. за номером 

332/3 термiн чинностi свiдоцтва подовжено до 27.10.2021 року; 

Свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi №0459 з  

термiном чинностi до 31.12.2019р. вiдповiдно до Рiшення 

Аудиторської палати України №291/4 вiд 27.03.2014р. у 

вiдповiдностi iз Договором № Ф 14147 про проведення аудиту  

(аудиторської перевiрки) вiд 29.11.2018 року, рiшенням Наглядової 

ради № 40 вiд 29 листопада 2018 р., здiйснила аудиторську перевiрку 

згiдно завдання з аудиту з метою висловлення думки про те, чи 

фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах  

фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2018 року вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та надала аудиторський 

висновок. 

Перевiрка була здiйснена незалежним аудитором Ткаченко А.П. 

(сертифiкат аудитора серiї А № 005492, 

виданий рiшенням Аудиторської палати України № 125 вiд 

22.07.2003р., термiн дiї сертифiкату подовжено рiшенням 

Аудиторської палати України № 273/2 вiд 04.07.2013р. до 

22.07.2018р., термiн дiї сертифiкату подовжено рiшенням 

Аудиторської палати України № 360/2 вiд 31.05.2018р. до 

22.07.2023р.) 
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Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної 

особи 

Приватне акцiонерне товариство "Страхова Компанiя "Колоннейд 

Україна" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 25395057 

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

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 "Страхова Компанiя "Колоннейд 

Україна" є: 

-страховиком автотранспортних засобiв Товариства вiдповiдно до 

Лiцензiї серiя АЕ №198840, дата прийняття та номер рiшення про 

видачу лiцензiї 16.04.2013 р.№1218, дата видачi лiцензiї 

30.07.2013р.;строк дiї лiцензiї  

з 04.03.2008р. безстроковий. 

-страховиком по обов'язковому страхуванню цивiльно-правової 

вiдповiдальностi власникiв наземних  

транспортних засобiв Товариства вiдповiдно до Лiцензiї серiя АЕ 

№198851, дата прийняття та номер рiшення 

про видачу лiцензiї 16.04.2013 №1218, дата видачi лiцензiї 

30.07.2013р.;строк дiї лiцензiї  

з 04.03.2008р. безстроковий. 

-страховиком по обов'язковому особистому страхуванню вiд 

нещасних випадкiв на транспортi вiдповiдно до 

Лiцензiї серiя АЕ №198835, дата прийняття та номер рiшення про 

видачу лiцензiї 16.04.2013 №1218, дата  

видачi лiцензiї 30.07.2013р.;строк дiї лiцензiї з 04.03.2008р. 

безстроковий. 

-страховиком по обов'язковому особистому страхуванню працiвникiв 

вiдомчої (крiм тих,якi працюють в  

установах i органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету 

України) та сiльської пожежної охорони i  

членiв добровiльних пожежних дружин (команд) вiдповiдно до 

Лiцензiї серiя АЕ №198834, дата прийняття  

та номер рiшення про видачу лiцензiї 16.04.2013 №1218, дата видачi 

лiцензiї 30.07.2013р.;строк дiї лiцензiї  

з 04.03.2008р. безстроковий. 

-страховиком по страхуванню вантажоперевезень Товариства 

вiдповiдно до Лiцензiї серiя АЕ №198848,  

дата прийняття та номер рiшення про видачу лiцензiї 16.04.2013 

№1218,дата видачi лiцензiї 30.07.2013р.; 

строк дiї лiцензiї з 04.03.2008р. безстроковий. 

 

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 

Код за ЄДРПОУ 20474912 

Місцезнаходження 04070 Україна м. Київ Подiльський район м.Київ вул.Iллiнська, буд.8 
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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) в т.р. вiд 

вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ  

вiдповiдно до Лiцензiї серiя АВ №483289, дата прийняття та номер 

рiшення про переоформлення лiцензiї  

17.09.2009 №490-пл, дата видачi лiцензiї 17.09.2009р., строк дiї 

лiцензiї з 17.09.2009р. безстроковий. 

 

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 

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 
04071 Україна м. Київ Подiльський район м.Київ вул.Нижнiй Вал, 

буд.17/8 

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 21.09.2006 

Міжміський код та телефон 0445910400 

Факс 0444825201 

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 та є зберiгачем 

цiнних паперiв акцiонерiв - фiзичних осiб  

ПрАТ "Лантманнен Акса" ( всього 122 особи). 

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 Подiльською районною у мiстi Києвi 

державною адмiнiстрацiєю. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної 

особи 

Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Альянс Україна"  

Організаційно-правова форма Товариство з додатковою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 32253696 
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Місцезнаходження 
04119 Україна м. Київ Шевченкiвський район м.Київ 

вул.Дегтярiвська,б.21г 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 
серiя АЕ №284467 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi 

ринкiв фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 13.04.2006 

Міжміський код та телефон 0444997700 

Факс 0444997701 

Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 

Опис 

Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Альянс Україна" є 

страховиком вiдповiдальностi 

ПрАТ "Лантманнен Акса" за шкоду життю, здоров'ю та майну третiх 

осiб. 

Дата прийняття та номер рiшення про видачу лiцензiї 01.04.2014 

№925,строк дiї лiцензiї з 13.04.2006р. 

безстроковий. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної 

особи 

Приватне акцiонерне товариство "Європейське туристичне 

страхування"  

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 34692526 

Місцезнаходження 
01071 Україна м. Київ Подiльський район м.Київ вул.Спаська, 

буд,5,офiс 15 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 
серiя АГ №569336 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон 0442200007 

Факс 0442200007 

Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 

Опис 

Приватне акцiонерне товариство "Європейське туристичне 

страхування" є страховиком працiвникiв  

Товариства, якi перебувають у трудових вiдносинах зi 

Страхувальником, пiд час їх дiлових поїздок на 

пiдставi наказiв про вiдрядження вiдповiдно до Лiцензiї серiя АГ 

№569336 (страхування  

медичних витрат), строк дiї лiцензiї з 19.12.2006р. безстроковий; 

вiдповiдно до Лiцензiї  

серiя АГ №569337 (страхування вiд нещасних випадкiв),строк дiї 

лiцензiї з 19.12.2006р.  

безстроковий; вiдповiдно до Лiцензiї серiя АГ №569332 (страхування 

вантажiв та багажу),  

строк дiї лiцензiї з 19.12.2006р. безстроковий.  

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної 

особи 

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "УНIКА" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 
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Код за ЄДРПОУ 20033533 

Місцезнаходження 
01032 Україна м. Київ Шевченкiвський район м.Київ 

вул.Саксаганського, буд.70-А 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 
серiя АЕ №293982 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi 

ринкiв фiнансових послуг  

Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.08.2014 

Міжміський код та телефон 0442256000 

Факс 0442256000 

Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 

Опис 

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "УНIКА" є 

страховиком з добровiльного медичного  

страхування (безперервного страхування здоров'я) працiвникiв 

Товариства вiдповiдно до Лiцензiї серiя  

АЕ №293982, дата прийняття та номер рiшення про видачу лiцензiї 

24.07.2014 №2204, дата видачi лiцензiї 07.08.2014р.,строк дiї лiцензiї 

з 30.11.2006р. безстроковий. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної 

особи 

Публiчне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Унiверсальна" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 20113829 

Місцезнаходження 
01133 Україна м. Київ Печерський район м. Київ бульвар Л.Українки, 

буд.9 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 
серiя АГ №569720 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.07.2008 

Міжміський код та телефон 0442816150 

Факс 0442816155 

Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 

Опис 

Публiчне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Унiверсальна" 

є страховиком з добровiльного медичного страхування 

(безперервного страхування здоров'я) працiвникiв Товариства 

вiдповiдно до Лiцензiї серiя серiя АГ №569720, дата прийняття та 

номер рiшення про видачу лiцензiї 23.03.2011 №829-пл, дата видачi 

лiцензiї 23.03.2011р.,строк дiї лiцензiї з 24.07.2008р. безстроковий. 
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6. Опис бізнесу 

ПрАТ "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 Публiчне акцiонерне товариство "Лантманнен Акса".  

У 2016 роцi Товариство змiнило тип та назву на Приватне акцiонерне товариство "Лантманнен 

Акса" ( протокол позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Лантманнен Акса" вiд 

07.06.2016р. та Виписка з ЄДРПОУ вiд 07.06.2016р.)  

Підприємство входить до скандинавського харчового холдингу Lantmannen. Продукція групи 

компаній продається у 45 країнах світу, тобто у кожній четвертій країні світу. Річний оборот 

Lantmannen становить понад 3 мільярди доларів США, представництва концерну відкрито у 18 

країнах світу, кількість співробітників становить близько 10 000 осіб. 

 

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

 

Головнi подiї 2018 року: 

1.У 2018 роцi загальний обсяг реалiзацiї сухих снiданкiв (готової продукцiї та iмпортованих 

товарiв) становив 8 348 тонн ( в т.ч. готової продукцiї - 8 063 тонн, iмпортованих товарiв - 285 

тонн), що на 2 023 тонн бiльше нiж у 2017 роцi та на 2 158 тонн бiльше нiж в 2016 роцi за 

рахунок новинок, зростання попиту на українському ринку та виходу на новi експортнi ринки. 

2.У 2018 роцi продаж сухих снiданкiв в Українi склав 5 746 тонн, що на 26,6% бiльше нiж в 2017 

роцi та на 31,8% бiльше нiж в 2016 роцi. 

3.Частка експорту в структурi реалiзацiї у 2018 роцi склала 24,8%. Лiдерами експортних продажiв 

є Росiя (700 тонн у 2018 роцi в порiвняннi з 459 тоннами за 2017 рiк), Молдова (373 тонни у 2018 

роцi в порiвняннi з 313 тоннами за 2017 рiк), Грузiя ( 243 тонни за 2018 рiк у порiвняннi з 195 

тоннами за 2017 рiк). 

У Кiтай в 2018 роцi було вiдвантажено 237 тонн сухих снiданкiв, а за 2017 рiк - тiльки 34 тонни. 

4.У 2018 роцi суттєво зросли продажi каш ТМ АХА - до 812 тонн, що на 226 тонн бiльше, нiж у 

2017 роцi.  

5.Загальний обсяг реалiзацiї зернових батончикiв пiд ТМ AXA у 2018 роцi склав 59 тонн, що на 

10 тонн бiльше, нiж у 2017 роцi. 

6.Загальний обсяг реалiзацiї зернових хлiбцiв та сухарикiв пiд ТМ Finn Crisp у 2018 роцi склав 

214 тонн, що на 84 тонни бiльше, нiж у 2017 роцi. 

7.У 2018 р. проводилась рекламна кампанiя в мережi iнтернет та на ТБ на пiдтримку торгової 

марки "АХА" та Start! з одночасним проведенням рекламних акцiй та дегустацiй в торгових 

мережах.  

8.У 2018 р. постiйно проводилась робота по покращенню органолептичних параметрiв та 

смакових якостей готової продукцiї. 

9.У 2018 роцi ПрАТ "Лантманнен Акса" визнано кращим партнером року серед виробникiв в 

Українi у категорiї "Продукти здорового харчування" у рамках 9-ї щорiчної Всеукраїнської 

практичної конференцiї "FoodMaster-2018 & CatManMaster-2018". 

10.У 2018 роцi ПрАТ "Лантманнен Акса" увiйшло в ТОП- 10 номiнацiй "НR - команда" та 

"Краща соцiальна програма". 

11.У 2018 роцi ПрАТ "Лантманнен Акса" взяло участь у iнновацiйнiй професiйнiй конференцiї в 

сферi управлiння персоналом "SHARETHON 2018", яка проходила з метою спiвпрацi та обмiну 

досвiдом серед топ-лiдерiв найбiльших українських та мiжнародних компанiй - роботодавцiв. 

12.У 2018 роцi ПрАТ "Лантманнен Акса" пройшло аудит на вiдповiднiсть мiжнароднiй схемi 

сертифiкацiї FSSC 22000_v.4.1. 

Схема сертифiкацiї FSSC 22000_v.4.1. схвалена мiжнародною Глобальною iнiцiативою харчової 

безпеки Global Food Safeti initiative (GFSI) та має високий рiвень визнання в свiтових торгових 
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мережах. 

Впровадження мiжнародної схеми сертифiкацiї FSSC 22000_v.4.1. дає наступнi переваги для 

компанiї: 

- пiдвищення конкурентоспроможностi; 

- вихiд на новi ринки збуту; 

- пiдвищення довiри i впевненостi в безпечностi та якостi готової продукцiї. 

 

На 2018 рік Товариство ставило перед собою мету досягти наступних показникiв: 

- операцiйний прибуток не менше 33 млн.грн.; 

- зростання продажу сухих снiданкiв в Українi на 10 % у порiвняннi iз 2017 роком; 

- зростання % експорту до 34 % вiд загального продажу сухих снiданкiв; 

- продаж обсмажених мюслiв у 2018 роцi - не менше 1500 тон. 

- продуктивнiсть виробництва - 42,4 кг/л год. 

Фактично за 2018 рік було досягнуте наступне: 

- операцiйний прибуток 35,6 млн.грн.; 

- зростання продажу сухих снiданкiв в Українi на 27 % у порiвняннi iз 2017 роком; 

- зростання % експорту до 24,8 % вiд загального продажу сухих снiданкiв; 

- продаж обсмажених мюслiв у 2018 роцi - 1487 тон. 

- продуктивнiсть виробництва - 45,3 кг/л год. 

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. 

  

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за 2018 рiк склала 221 чол. 

У порiвняннi iз 2017 та 2016 роками вона збiльшилась вiдповiдно на 8,3% i на 13,3%. 

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, що працювали за сумiсництвом, у 

звiтному перiодi склала 1 чол. У порiвняннi iз 2017 роком вона не змiнилась, а у 2016 роцi 

позаштатнi працiвники та особи – сумiсники на Товариствi були вiдсутнi. 

Загальний фонд оплати працi у 2018 роцi склав 53 556,3 тис. грн. У порiвняннi iз 2017 i 2016 

роками витрати на оплату працi працiвникiв Товариства збiльшились вiдповiдно на 49,5%, i на 

88,6 %. 

З кожним роком зростають вимоги до квалiфiкацiйного рiвня працiвникiв.Кадрова програма 

Товариства спрямована на пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв, їх особистого зростання та 

зростання ефективностi їх працi. Своєчаснiсть виплати заробiтної плати працiвникiв, надання їм 

соцiальних i матерiальних пiльг, мотивацiя працiвникiв, насамперед нематерiальна, зацiкавлює 

персонал пiдвищувати рiвень квалiфiкацiї та отримувати додатковi знання, працювати над своїм 

особистим зростанням.  

  

Товариство приймає участь у роботi об'єднань пiдприємств, а саме: 

 

1.Асоцiацiя Товарної Нумерацiї України "ДжiЕс1 Україна" з мiсцезнаходженням за адресою: 

Україна,04053, м. Київ, вул. Артема, 26. 

Асоцiацiя Товарної Нумерацiї України "ДжiЕс1 Україна" є некомерцiйною неурядовою 

органiзацiєю. Дiяльнiсть Асоцiацiї "ДжiЕс1 Україна" спрямована на впровадження в Українi 

всесвiтньої багатогалузевої системи iдентифiкацiї, штрихового кодування та електронних 

комунiкацiй, що базується на всесвiтнiх стандартах GS1.Стандарти GS1 широко застосовуються 

у виробництвi, постачаннi, торгiвлi, медицинi та транспортi. Користувачами стандартiв є понад 1 

000 000 компанiй у всьому свiтi. GS1 Україна є єдиним офiцiйним представником в Українi 
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мiжнародної органiзацiї GS1 - провiдної свiтової органiзацiї з розробки та впровадження 

всесвiтнiх стандартiв i рiшень, якi пiдвищують ефективнiсть i прозорiсть виробництва, 

постачання та торгiвлi. Члени Асоцiацiї 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. 

 

2.Торгово-промислова палата України з мiсцезнаходженням за адресою: Україна, 01601, м. Київ, 

В. Житомирська,33. 

Торгово-промислова палата України - недержавна неприбуткова самоврядна органiзацiя, яка на 

добровiльних засадах об`єднує юридичних осiб та громадян України, зареєстрованих як 

пiдприємцi, а також їх об`єднання.Торгово-промислова палата України надає практичну 

допомогу пiдприємцям у проведеннi торговельно-економiчних операцiй на внутрiшньому та 

зовнiшньому ринках, сприяє розвитку експорту українських товарiв та послуг, для чого надає 

своїм членам широкий спектр професiйних послуг, в тому числi консультацiйних з питань 

зовнiшньої торгiвлi та оцiнки ринкiв, проводить незалежну експертизу товарiв, здiйснює оцiнку 

рухомого i нерухомого майна, нематерiальних активiв, надає послуги з штрихового кодування 

товарiв, патентно-лiцензiйнi послуги, оформляє документацiю з метою забезпечення захисту прав 

на iнтелектуальну власнiсть.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. 

 

3.Європейська Бiзнес Асоцiацiя з мiсцезнаходженням за адресою:Україна, 04070, м.Київ, 

Андрiївський узвiз, 1А. 

Європейська Бiзнес Асоцiацiя є провiдною органiзацiєю мiжнародного бiзнесу в Українi та 

об'єднує близько 900 європейських, українських та мiжнародних компанiй, пропонуючи їм 

колективний захист iнтересiв у центральних та мiсцевих органах державного управлiння 

України, в iноземних та мiжнародних органiзацiях; можливiсть брати участь у процесi прийняття 

рiшень на рiвнi Європейського Союзу через тiснi робочi стосунки з Європейською Комiсiєю та 

посольствами країн Європейського Союзу у Києвi; регулярну iнформацiйну пiдтримку щодо 

процесiв, якi впливають на ведення бiзнесу в Українi, а також семiнари та презентацiї.  

 

4.Рада незалежних бухгалтерiв та аудиторiв (РНБА) з мiсцезнаходженням за 

адресою:Україна,01054, м. Київ, вул. Воровського, 29 Е, оф. 10. 

Рада незалежних бухгалтерiв та аудиторiв (РНБА) - неприбуткова органiзацiя, яка має на метi 

об'єднання зусиль бухгалтерiв пiдприємств та аудиторiв для сприяння реформування та розвитку 

бухгалтерського облiку та аудиту в Українi з урахуванням процесiв Європейської iнтеграцiї. 

Основними завданнями РНБА є сприяння щодо гармонiзацiї українського законодавства iз 

законодавством Європейського Союзу та його реформуванню з використанням досвiду 

розвинених демократичних держав; участi у формуваннi та виконаннi нацiональних програм 

соцiально-економiчного розвитку, здiйснення спiвробiтництва з органами державної влади, 

мiсцевого самоврядування; забезпечення членiв Ради необхiдними видами iнформацiйних, 

консультативних та iнших послуг; захисту законних прав та iнтересiв членiв Ради та змiцнення 

iснуючих правових норм щодо правової захищеностi бухгалтерiв та аудиторiв та членiв Ради.  
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5.Київська обласна громадська органiзацiя "КАЙДЗЕН Клуб в Українi" з мiсцезнаходженням за 

адресою:Україна,  

03056, м.Київ, пр. Перемоги, буд.37, НТБ НТУУ «КПI», 4 этаж. 

Київська обласна громадська органiзацiя "КАЙДЗЕН Клуб в Українi"- неприбуткова органiзацiя, 

яка має на метi поширення фiлософiї та практики KАЙДЗЕН серед представникiв українського 

бiзнесу, органiв державного управлiння, мiсцевого самоврядування та громадських органiзацiй 

для пiдвищення iнвестицiйної привабливостi українського бiзнесу та країни в цiлому i, як 

наслiдок, пiдвищення конкурентоздатностi України в свiтовому спiвтовариствi.  

Ця органiзацiя надає допомогу у впровадженнi методiв та iнструментiв KАЙДЗЕН в практичну 

дiяльнiсть пiдприємств та органiзацiй з метою пiдвищення ефективностi виробництва. 

  

Товариство не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, 

установами. 

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

  

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 за № 001 вiд 02.01.2018р. 

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 6000 грн. вiдносяться до складу основних засобiв, а вартiстю до 6000 грн. 

вiдносятся 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 20 рокiв; 

- для транспортних засобiв – вiд 5 до 10 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. Безоплатно отриманi 

основнi засоби визнаються в доходах пiдприємства негайно при оприбуткуваннi. 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 методом 

застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi у рiчнiй фiнансовiй звiтностi, а у разi 

необхiдностi – протягом року.  

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 



17 

 

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 в останнiй календарний день 

мiсяця. 

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 баз розподiлу. 

10.Фiнансовий результат дiяльностi Товариства визначається щомiсячно в останнiй календарний 

день мiсяця. 

  

Основними видами продукцiї, що виробляє Товариство є сухi снiданки ТМ "START", ТМ "AXA" 

та кашi миттєвого приготування ТМ "AXA".  

Продукція виготовляється із застосуванням технології екструзії, яка поєднує вплив високої 

температури та різкої зміни тиску при обробці зерна. Термообробка проводиться настільки 

швидко, що всі вітаміни та інші корисні речовини повністю зберігаються у готовому продукті. 

Завдяки екструзії в результаті виробництва отримується якісний натуральний продукт, який не 

містить холестерину і має ідеальний баланс поживних речовин та клітковини. Асортимент 

продукцiї складають рiзнi види пластiвцiв, подушек, мюслiв, каш, фiгурних виробiв. 

Особливу увагу Підприємство приділяє контролю якості, який починається з моменту відбору 

сировини і триває до виходу готової продукції. Процес виробництва є закритим та повністю 

автоматизованим, а замірювання основних органолептичних та фізико-хімічних показників 

продукції на виробництві відбувається кожні півтори години. Продукція Підприємства 

відрізняється високою якістю. Системи менеджменту ПрАТ «Лантманнен Акса» оцiненi та 

сертифiкованi у вiдповiдностi до вимог мiжнародного стандарту FSSC 22000.  

Щомiсячно на Товариствi 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 та пiдвищення 

ефективностi працi робiтникiв.  

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

обладнання. 

В 2018 роцi були проведенi ремонти та реконструкцiя виробничого обладнання, ремонти 

виробничих будiвель та споруд, а саме: 

- будiвлi центральної комори вартiстю близько 600,0 т.грн.; 

- екструдера мпф-100 (зерновi) вартiстю бiльше 832,4 т.грн.; 

- л с/с - екструдер бпф-200 (пластiвцi)1 вартiстю бiльше 136,4 т.грн.; 

- л с/с - пак маш термоусадка лiнiї зернових вартiстю бiльше 90,4 т.грн.; 
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- л с/с - повiтродувка пневмотранспортерiв 1/1 вартiстю бiльше 140,6 т.грн.; 

- л с/с - стрiчкова сушарка подушок (1) вартiстю бiльше 78,9 т.грн.; 

- л с/с - сушка Пасiлак з пiд*ємним конвеєром вартiстю бiльше 110,8 т.грн. 

- трансформаторної пiдстанцiї вартiстю бiльше 44,0 т.грн. 

Також у 2018 роцi були введенi в експлуатацiю нові основні засоби: 

- вiбротранспортер вартiстю 50,9 тис.грн., 

- заклеювач гофрокоробiв S8 вартiстю 157,2 тис.грн., 

- пилосос DEPURECO SWAN 220 вартiстю 131,4 тис.грн., 

- вiзок несамохiдний гiдр. ВТ LHM230B вартiстю 25,0 тис.грн., 

- комбiчекер BIZERBA CWD 3000 maxx вартiстю 998,6 тис.грн., 

- маркiратор 9020 1.1G вартiстю 106,0 тис.грн., 

- два навантажувача ел. "Jungheinrich" вартiстю понад 1164,8 тис.грн., 

- система змiшування продукцiї вартiстю понад 208,4 тис.грн., 

- таль електрична ланцюгова В 092М вартiстю 35,0 тис.грн., 

- три легкових автомобiля вартiстю 1503,9 тис.грн., 

- ноутбуки, принтери, сканери вартiстю понад 300,0 тис.грн.,  

- iнструменти вартiстю понад 48,0 тис.грн., 

- кавоварки, зволожувачi повiтря, холодильники, фотоапарати, iнше вартiстю понад 123,4 

тис.грн. 

Таким чином, загальна сума капiтальних вкладень в матерiальнi активи у 2018 роцi склала понад 

7,2 млн.грн. 

Своєчасний та якiсний догляд за обладнанням дозволив пiдвищити продуктивнiсть роботи 

обладнання та якiсть виробленої продукцiї, органiзувати випуск нових видiв продукцiї. 

На зростання продуктивностi також вплинула спланована i целеспрямована робота з навчання 

персоналу. 

Протягом року проводилося регулярне навчання працiвникiв Товариства за наступними 

напрямами: 

- охорона працi i технiка безпеки; 

- санiтарiя i ХАССП; 

- правила експлуатацiї пакувального устаткування; 

- технологiчний процес i операцiйнi iнструкцiї. 

Систематично проводиться атестацiя працiвникiв Товариства. 

Основним ринком збуту продукцiї Товариства є Україна. Збут продукцiї здiйснюється через 

великi торговi мережi та мережу дистрибьюторiв. Основними покупцями продукцiї Товариства в 

Українi є ТОВ "АТБ-Маркет", ТОВ "АЛМI-ТРЕЙД", ТОВ "Альтер П", ТОВ «Альянс Маркет», 

ТОВ «АФIНА-ГРУП», ТОВ "АСТЕРС ГРУП", ТОВ «АШАН УКРАЇНА ГIПЕРМАРКЕТ», "Бiлла-

Україна ПI", ПП «Болеро-Сервiс», ТОВ "Гермес Таврiї", ТОВ "ДIВIЯ ТРЕЙД", ТОВ "Експансiя", 

ТОВ "Iнверт", ТОВ "Клас I К", ТзОВ "Львiвхолод ТВК", ТОВ "МАЛБI ФУДС", ТОВ "Метро кеш 

енд керi Україна", ТОВ "МIЖРЕГIОНАЛЬНI РЕСУРСИ ТД", ТОВ "Нова справа" (Ужгород), 

ТОВ «НОВУС Україна», ТОВ "ОБРIЙ-2000", ТОВ «ПАККО Холдинг», ТОВ «Поляна Торговий 

Дiм», ПП «ПОЧАЙНА», ТОВ "ПФ Виола+", ДП «РОШЕН КК», ТОВ «СIЛЬПО-ФУД»,  

ТОВ «СОЮЗ ТГ», ТОВ «Т.Д.К.», ПП " ТАВРIЯ ПЛЮС", ПП "Таврiя-I", ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ 

ПОЧАЙНА", ТОВ "Фудком", ТОВ «Южная Логистическая Компания», ТОВ «ЮНIФУД» та iншi.  

Товариство поставляє продукцiю на експорт - до Данiї, Росiї, Естонiї, Латвiї, Чехiї, Молдови, 

Казахстану, Узбекiстану, Киргiзiї, Грузiї, Азербайджану, Бiлорусiї, Арменiї, Турцiї, Китаю, ОАЕ, 

Гамбiї, Йорданiї, Тайваню (Гонконгу).  

Основними конкурентами Товариства є фiрма "Nestle" Швейцарiя ( пластiвцi, подушечки, фiгурнi 

вироби),"Bruggen" Нiмеччина ( мюслi), Днiпропетровський комбiнат харчових концентратiв ( 

пластiвцi, подушечки, фiгурнi вироби), " ТОВ "Саннi Фуд" ( фiгургi вироби), ТОВ "Компанiя 

"Рiдна їжа" ( кашi), «Вiтьба» (Бiлорусь), "Райсио Ньютришен" (Росiя). 
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При виробництвi готової продукцiї Товариство прискіпливо ставиться до підбору сировини та 

використовує, переважно, вiтчизняну сировину та пакувальнi матерiали. Але 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.  

Основним видом сировини, що використовується у виробництвi є крупи, а саме: кукурудза, 

пшениця, овес, ячмiнь, рис. Крiм того у виробництвi використовуються: цукор, рослина олiя, 

пальмова олiя, сухе молоко, солод, фруктовi добавки, горiхи, насiння, ароматизатори та iнше.  

Протягом 2018 року цiни на основну сировину у порiвняннi iз 2017 роком пiдвищились на 10%, а 

на пакувальнi матерiали - на 9%. 

Тому, у 2018 роцi Товариство було вимушено двiчi пiдвищувати цiни: у квiтнi - на 5% на сухi 

снiданки ТМ "Start" та на 10% на сухi снiданки ТМ "АХА" та у вереснi - на 3% на сухi снiданки 

ТМ "Start" та на 5% на сухi снiданки ТМ "АХА". 

Серед основних постачальникiв сировини та пакувальних матерiалiв можно видiлити:  

ТОВ «АГРОПРОД СТАНДАРТ», ТОВ «Альтера Ацтека Мiлiнг Україна», ТОВ «Галфрост», ПП 

«Глобалкакао», ТОВ «Демар Плюс», ТОВ «ДЕМЕТРА-777», ТОВ «IТАК», ПрАТ «Київський 

КПК», ТОВ «КРОХМАЛЕПРОДУКТИ УКРАЇНИ», ТОВ «ЛунаПак Торг.група»,ТОВ «Наргус», 

ТОВ "Новi пiддони", ТОВ "Рихальський завод сухого молока", ТОВ "Сквирський комбiнат 

хлiбопродуктiв", ТОВ «Софiя Ленд», ТОВ "СТРIМ-КНК", ТОВ « Трипiльський пакувальний 

комбiнат» , ТОВ «Унi-Пак», ПП «Фацелiя», ТОВ «Шевченкiвський завод продтоварiв», ТОВ " 

Юрал Плюс" та iншi. 

 

На кiнець 2018 року Товариству належать основнi засоби за залишковою вартiстю на загальну 

суму 67434,0 тис. грн., в т.р. земельна дiлянка - 2437,0 тис.грн.,будинки,споруди та передавальнi 

пристрої - 21039,0 тис.грн.,машини та обладнання - 34851,0 тис.грн.,транспортнi засоби - 7814,0 

тис. грн.,iнструменти, прилади, iнвентар - 631,0 тис. грн.,iншi основнi засоби - 235,0 тис. грн., 

iншi необоротнi матерiальнi активи- 427,0 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 – не менше 421747,2 кг/ мiсяць; 

лiнiя кранчей – не менше 126524,2 кг/ мiсяць; лiнiя подушечок – не менше 263592,0 кг/ мiсяць; 

лiнiя каш – не менше 37656,0 кг/мiсяць. 

Знос обладнання на кiнец 2018 року складає 44,7%.  

Надiйшло у 2018 роцi основних засобiв первiсною вартiстю 18374 тис.грн., в т.ч. уведено в дiю 

нових основних засобiв - 5000 тис.грн. 

Вибуло у 2018 роцi основних засобiв первiсною вартiстю 1734 тис.грн., в т.ч. лiквiдовано 

основних засобiв - 1267 тис.грн. 

Сума нарахованої амортизацiї по основним засобам за 2018 рiк склала 7497 тис.грн., в т.ч. по 

будинкам, спорудам та передавальним пристроям - 1717 тис. грн., машинам, обладнанню та 

iнвентарю - 4671 тис.грн., транспортним засобам - 1109 тис.грн.  

Товариство у 2019 роцi планує здiйснити багаточисленi реконструкцiї,ремонти виробничого 

обладнання та закупiвлю нового виробничого та пакувального обладнання, запчастин та 

комплектуючих для виробничого та пакувального обладнання.  

 

 

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

стацiонарними джерелами забруднення є незначними. Товариство є платником екологiчного 

податку. За 2018 рiк було нараховано екологiчного податку в сумi 5,3 тис.грн., сплачено до 

бюджету - 4,9 тис.грн.  
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У 2018 році Товариством було сплачено 107,6 тис. грн. штрафних санкцій, а саме: 

- за порушення податкового законодавства - 4,4 тис. грн. 

- за порушення умов договорiв з покупцями та постачальниками - 103,2 тис. грн. 

 

Станом на 31.12.2018 р. Товариство отримало наступнi претензiї та мала вiдкритi судовi справи: 

1.Господарський процес.  

Позивач: ПрАТ «Лантманнен Акса» 

Вiдповiдач: ПАТ «Київобленерго» 

Суть позову: Про оскарження рiшення комiсiї по розгляду акту про порушення Правил 

користування електроенергiю у споживача.  

Сума позову: 706 554,85 грн. 

Стадiя: Рiшення Апеляцiйного Господарського суду м.Києва вiд 14.11.2017 по позову ПрАТ 

«Лантманнен Акса» до ПАТ “Київобленерго ” по справi № 911/1803/17, яким позов ПрАТ 

«Лантманнен Акса» задоволено частково.  

Результати розгляду справи у судi позитивнi – справу виграно в останнiй касацiйнiй iнстанцiї.  

Компанiя у своїй дiяльностi керується i дiє у вiдповiдностi до дiючого законодавства України. 

Правовi документи ( правовстановлюючi власнiсть), що знаходяться у Керiвництва ( юристiв ), є 

вiльними вiд застави та будь-яких обтяжень. 

 

Товариство не має достатньої кiлькостi грошових коштiв для забеспечення поточних потреб. 

Ситуацiя значно ускладнюється нестабiльною економiчною та полiтичною ситуацiєю в Українi, 

девальвацiєю нацiональної валюти, вiйськовими дiями. Для поповнення обiгових коштiв 

Товариство залучає банкiвськi короткостроковi кредити та кредити вiд нерезидента. 

 

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, 

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, покращення соціальних умов та 

підвищення безпеки працi. 

Стратегiєю подальшої дiяльностi Товариства є: 

1.Подальший прибутковий розвиток незважаючи на скрутну економiчну та полiтичну ситуацiю в 

Українi.  

2.Пiдвищення продажу сухих снiданкiв в Українi, пiдвищення експорту сухих снiданкiв. 

3.Розширення перелiку країн-експортерiв.  

4.Подальше полiпшення якостi готової продукцiї.  

5.Пiдвищення ефективностi, зростання продуктивностi та зменшення витрат, в першу чергу 

непродуктивних, в т.ч. за рахунок впровадження системи заходiв LEAD. 

6.Зменшення постiйних витрат у порiвняннi iз 2018 роком.  

7.Пiдвищення ефективностi роботи персоналу.  

Головним завданням 2019 року є прибутковий розвиток. Товариство очiкує зберегти лiдерськi 

позицiї на ринку сухих снiданкiв в Українi, а також вийти на новi ринки Азiї та Африки.              

У 2019 роцi у фокусi керiвництва Товариства будуть також питання зростання ефективностi,  

продуктивностi та зменшення витрат, в першу чергу непродуктивних, в т.ч. через впровадження 

проекту LEAD. 

Головнi цiлi Товариства на 2019 рік: 

- операцiйний прибуток не менше 50 млн.грн.; 
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- зростання продажiв мiслiв обжарених - до 2000 тонн; 

- зростання виробництва продуктiв в саше - до 1500 тонн; 

- продаж зернових батончикiв власного виробництва - не менше 50 тонн. 

 

7. Інформація про господарську та фінансову діяльність Товариства 

7.1. Інформація щодо вартості чистих активів Товариства 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 

чистих активів (тис. грн)  
89887 64029 

Статутний капітал (тис. 

грн.)  
63262 63262 

Скоригований статутний 

капітал (тис. грн)  
63262 63262 

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 перевищує скоригований статутний 

капiтал Товариства на 26 625 тис.грн., що вiдповiдає вимогам законодавства України. 

 

7.2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основний 

вид 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої 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 

(тис. грн.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Сухі 

снiданки 
8157 тонн 300341 100.00 8348 тонн 500432 
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7.3. 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 22.00 

3 Заробiтна плата, нарахування на заробiтну плату 10.00 

4 Електрична енергiя, природний газ, паливо, iнше 10.00 

 

8. Відомості про аудиторський висновок та текст аудиторського висновку  

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної 

особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Аудиторська фiрма "Незалежний аудит" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* 

платника податків - фізичної особи) 
34727431 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Україна,03048,вул.Федора Ернста,16-Б, офiс 164 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру 

аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською 

палатою України 

№ 3916 21.12.2006 

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи 

контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 

№ 0459 

27.03.2014 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 
01.01.2018 

31.12.2018 

Думка аудитора Думка із застереженнями 

Пояснювальний параграф (у разі наявності)  

Номер та дата договору на проведення аудиту 
№ Ф 14147 

29.11.2018 року 

Дата початку та дата закінчення аудиту 
29.11.2019 року 

20.05.2019 року 

Дата аудиторського висновку (звіту) 20.05.2019 року 

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 100 000.00 

Текст аудиторського висновку (звіту)  
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ЗВІТ  ЩОДО  АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Приватного Акціонерного Товариства «Лантманнен Акса» станом на 

31.12.2018 року та за рік, що закінчується на вказану дату 

 
 

ДУМКА  ІЗ  ЗАСТЕРЕЖЕННЯМИ 

 

Незалежною аудиторською фірмою Товариством з обмеженою відповідальністю 

«Аудиторська фірма «Незалежний аудит»  проведено аудит фінансової звітності 

загального призначення Приватного Акціонерного Товариства «Лантманнен Акса» 

(далі по тексту - Підприємство) станом на 31 грудня 2018 р. та за рік, що закінчився 

на вказану дату. 

 

Дані про Підприємство, фінансова звітність якої пройшла аудит: 

 
Повне найменування Приватне Акціонерне Товариство 

«Лантманнен Акса» 

Скорочене найменування (згідно Статуту) ПрАТ "Лантманнен Акса" 

Код за Єдиним державним реєстром 

підприємств та організацій України 

00378537 

Місцезнаходження 08300, Київська область, м. Бориспіль, вул. 

Привокзальна, будинок 3 

 

 

Повний пакет фінансової звітності Підприємства, складений за Міжнародними 

стандартами фінансової звітності, складається із: 

- Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31.12.2018 р.,  

- Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2018 рік,  

- Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 рік,  

- Звіту про власний капітал за 2018 рік,  

- Приміток до річної фінансової звітності за 2018 рік, включаючи стислий опис 

важливих облікових політик, інші пояснювальні примітки.  

 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, зазначених в розділі 

«Основа для думки із застереженнями», фінансова звітність Підприємства, що 

додається, подає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан на 31 грудня 

2018 року, фінансові результати та рух грошових коштів Підприємства за рік, що 

закінчився на вказану дату, відповідно до чинного законодавства України та 

Міжнародних стандартів фінансової звітності.  
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ОСНОВА  ДЛЯ  ДУМКИ  ІЗ  ЗАСТЕРЕЖЕННЯМИ 

 

1. Справедлива вартість основних засобів та нематеріальних активів 

Аудитори вважають, що отримані докази надають підстави вважати, що 

залишкова вартість основних засобів Підприємства, за якою вони представлені в 

фінансовій звітності, суттєво відрізняється від їх справедливої вартості. В обліку 

Підприємства на кінець звітного року первісна вартість повністю амортизованих 

основних засобів, які продовжують використовуватись, складає 13 007 тис. грн., та 

нематеріальних активів - 4 623 тис. грн. Той факт, що Підприємство продовжує 

використовувати такі об'єкти, свідчить про те, що такі основні засоби та нематеріальні 

активи мають споживчу вартість.  

Також, у Підприємства до складу основних засобів входить унікальне 

обладнання (старе, завезене як інвестиція з-за кордону, не має аналогів в Україні), на 

підставі своєї облікової політики необоротні активи відображені за собівартістю за 

вирахуванням накопиченого зносу. Підприємство не здійснювало переоцінку активів. 

Задля оцінки впливу даного питання на фінансову звітність необхідно провести 

незалежну експертну оцінку основних засобів, яка проведена на дату аудиту не була. 

Отже, аудитори не мали можливості оцінити вплив даного викривлення на фінансову 

звітність, але вважають, що вплив може бути суттєвим. 

 

   2.       Справедлива вартість запасів 

ПрАТ «Лантманнен Акса» має на балансі запаси у розмірі 49 151 тис. грн., у тому 

числі запаси, які знаходяться у залишку Товариства більше 12 місяців на суму 1 485 

тис. грн. Відсоткове співвідношення не використаних протягом 12 місяців запасів до 

загального розміру запасів складає 3 %. Решта залишку запасів закуповується 

Підприємством та використовується впродовж одного операційного циклу. На звітну 

дату ПрАТ «Лантманнен Акса» не здійснювало оцінку запасів за меншою з таких двох 

величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації. Ми не змогли отримати 

прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі щодо балансової вартості запасів 

тому, що не була проведена незалежна професійна оцінка цих активів.  

 

          3. Економічне дослідження контрольованих операцій із реалізації 

(експорту) товарів (послуг) на адресу компаній – пов’язаних осіб Товариства та 

операцій із придбання (імпорту) товарів (послуг) від пов’язаних осіб Товариства.  

На дату надання аудиторського звіту Товариство не провело економічне 

дослідження контрольованих операцій із реалізації (експорту) товарів (послуг) на 

адресу компаній – пов’язаних осіб  Товариства та операцій із придбання               

(імпорту) товарів (послуг) у пов’язаних осіб  Товариства. Отже, ми не змогли 

визначити, чи є потреба в будь-яких коригуваннях цих сум.  

 

4. Резервний капітал.  
ПрАТ «Лантманнен Акса» за підсумками 2018 року отримало прибуток у 

розмірі 25 858 тис. грн. На дату надання звітності відсутня інформація щодо 

формування або використання резервного фонду за результатами 2018 року. За 

підсумками проведеного дослідження за попередні роки, вважаємо, що впродовж 

2019 року Підприємство може прийняти рішення стосовно формування або 
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використання резервного фонду, після чого будуть внесені зміни до залишків цієї 

статті станом на 31.12.2018 року.   

 

5. Дебіторська заборгованість.  

В обліку Підприємства сума заборгованості зі строком виникнення більше 3-х 

років складала станом на 31.12.2018 р. – 843 тис. грн.  З метою покриття у 

майбутньому безнадійної дебіторської заборгованості Підприємство сформувало 

резерв сумнівних боргів – 843 тис. грн.  В минулих періодах Підприємство подавало 

до суду стосовно стягнення заборгованості та отримало рішення (ухвалу) на свою 

користь, звернулося до служби виконавчого провадження стосовно стягнення боргів 

та чекає виконання їх дій. 

З метою запобігання зростання дебіторської заборгованості та зменшення 

існуючої, Підприємством вживаються певні заходи. Враховуючи, що фінансова 

звітність повинна містити доречну інформацію, яка впливає на прийняття рішень 

користувачами, давати змогу вчасно оцінити минулі, теперішні та майбутні події, 

підтвердити та скоригувати їхні оцінки, зроблені у минулому, Підприємство повинно 

було включити, але не включило у Примітки до фінансової звітності окремий 

параграф, який надає додаткову інформацію про суми простроченої дебіторської 

заборгованості, а також про запроваджені заходи щодо стягнення такої 

заборгованості (в т.ч. заплановані на наступний за звітним роком період) та їх 

результати упродовж 2018 року та станом на 31.12.2018 р. 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, 

аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з 

Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), видання 2016-

2017 років (надалі – МСА). 

Наша відповідальність відповідно до цих стандартів додатково викладена в 

розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту.   

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними 

для використання їх як основи для нашої думки із застереженням. 

 

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ 

 

Ми є незалежними по відношенню до Підприємства згідно з Кодексом етики 

професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів 

("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту 

фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих 

вимог та Кодексу РМСЕБ. 

 

НАША МЕТОДОЛОГІЯ АУДИТУ 

 

Наша методологія аудиту передбачає визначення суттєвості і оцінку ризиків 

суттєвого викривлення фінансової звітності. Зокрема, ми проаналізували, в яких 

областях керівництво виносило суб'єктивне судження, наприклад, щодо значущих 

бухгалтерських оцінок, що включало застосування припущень і розгляд майбутніх 

подій, з якими в силу їх характеру пов'язана невизначеность. Ми також розглянули 

ризик обходу засобів внутрішнього контролю керівництвом, включаючи, крім 
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іншого, оцінку наявності ознак необ'єктивності керівництва, яка створює ризик 

істотного спотворення внаслідок недобросовісних дій. 

 

СУТТЄВІСТЬ 

 

На визначення обсягу нашого аудиту вплинуло застосування суттєвості. Аудит 

призначений для отримання розумної впевненості в тому, що фінансова звітність не 

містить суттєвих викривлень. Спотворення можуть виникати в результаті шахрайства 

або помилки. Вони вважаються суттєвими, якщо розумно очікувати, що окремо або в 

сукупності вони вплинуть на економічні рішення користувачів, прийняті на основі 

цієї фінансової звітності. 

Ґрунтуючись на своєму професійному судженні, ми встановили певні кількісні 

порогові значення для суттєвості, в тому числі для суттєвості на рівні фінансової 

звітності Підприємства в цілому, як зазначено в таблиці нижче. За допомогою цих 

значень і з урахуванням якісних факторів, ми визначили обсяг нашого аудиту, а також 

характер, терміни проведення і обсяг наших аудиторських процедур і оцінили вплив 

спотворень (взятих окремо і в сукупності), при наявності таких, на фінансову 

звітність в цілому. 

 

Суттєвість на рівні 

фінансової звітності 

Підприємства в 

цілому 

29 794 тис. грн 

Як ми її визначили 11,86%  від валюти балансу 

Обґрунтування 

застосованого рівня 

суттєвості 

Ми прийняли рішення використовувати в якості 

базового показника для визначення рівня 

суттєвості валюту балансу Підприємства, тому що 

ми вважаємо, що саме цей базовий показник 

найбільш часто розглядають користувачі для 

оцінки результатів діяльності Підприємства. Ми 

встановили істотність на рівні 11,86%, що 

потрапляє в діапазон прийнятних кількісних 

порогових значень суттєвості, що застосовуються 

для підприємств в даному секторі. 

СУТТЄВА НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ, ЩО СТОСУЄТЬСЯ БЕЗПЕРЕРВНОСТІ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Ми звертаємо увагу, що Підприємство у статті 1420 «Нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток) у Балансі (Звіті про фінансовий стан) на 31 грудня 2018 року 

вказало позитивне значення, яке дорівнює 25 442 тис. грн.   

Натомість у Підприємства після виправлення помилок минулих періодів 

змінився показник на 01 січня 2018 року у статті 1420 «Нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток) у Балансі (Звіті про фінансовий стан) на від’ємне значення, яке 

дорівнювало 416 тис. грн.   

У статті 1420 Балансу (Звіту про фінансовий стан) «Нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток) за 2018 рік збиток зменшився на 25 858 тис. грн. і на 31.12.2018 
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року мав позитивне значення, тобто нерозподілений прибуток був у розмірі 25 442 

тис. грн. 

Так, у статті 2350 «Чистий фінансовий результат: прибуток» Звіті про фінансові 

результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік Підприємство вказало за звітний 

період, а саме за 2018 рік, позитивне значення 25 858 тис. грн., а  за аналогічний період 

попереднього року, а саме за 2017 рік,  прибуток 20 478 тис. грн. 

Дана інформація свідчить про те, що Власник та управлінський персонал 

Підприємства своєчасно вживають заходи для запобігання банкрутству боржника та 

розглядають питання щодо покращення фінансового стану Підприємства. 

 

КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ АУДИТУ 

 

Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були 

найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. 

Ці питання розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та 

враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо 

окремої думки щодо цих питань.  

Крім питань, викладених у розділі «Основа для думки із застереженнями», ми 

визначили наступне ключове питання аудиту, інформацію щодо якого надаємо в 

нашому звіті. 

 

№ 

з/п 

Ключове питання аудиту Аудиторські процедури стосовно 

ключового питання 
1. Див. Примітку «Інші 

довгострокові зобов’язання» 

щодо визнання вартості 

довгострокових кредитів 

 

Визнання та оцінка справедливої вартості інших 

довгострокових зобов'язання є значущим 

питанням нашого аудиту, оскільки існують різні 

умови визначення вартості зобов'язань.  

У системі МСФЗ визнаються поточні 

зобов’язання суб’єктом господарювання за таких 

умов (п. 69 МСБО (IAS) 1):  

 очікується погашення цього зобов’язання в 

ході нормального операційного циклу. 

Якщо тривалість такого циклу не можна 

чітко виміряти, припускається, що вона 

становить 12 місяців;  

 це зобов’язання утримується, в основному, 

з метою продажу;  

 зобов’язання підлягає погашенню 

протягом 12 місяців після закінчення 

звітного періоду;  

 відсутня можливість відстрочити 

погашення зобов’язання протягом як 

мінімум 12 місяців після закінчення 

звітного періоду. 

 

При цьому всі зобов’язання та заборгованості, що 

передбачають погашення грошовими коштами, в 

нашому випадку це заборгованість за позиками до 

отримання - є фінансовими зобов’язаннями. 
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Відповідно, визнання такого зобов’язання та його 

оцінку слід здійснювати із дотриманням МСБО 

(IAS) 32, МСБО (IAS) 39, МСФЗ (IFRS) 9. 

 

Первісне визнання фінансових інструментів 

описується у МСФЗ 9,  де відповідно до п. п. е п. 

2.1  МСФЗ 9 зазначено, що цей Стандарт 

застосовується всіма суб'єктами господарювання 

до фінансових інструментів усіх типів, окрім: 

зобов'язань із кредитування описаних у пункті 2.3. 

Відповідно до п.п. в п. 2.3 у межах сфери 

застосування цього Стандарту перебувають такі 

зобов'язання з кредитування: зобов'язання з 

кредитування за ставкою відсотка, нижчою від 

ринкової. 

В системі МСФЗ , відповідно до п. 47 МСБУ 39, 

дисконтуванню підлягають будь-які 

довгострокові заборгованості в разі, якщо їх 

ставка відрізняється від ринкової. 

 

МСФЗ пропонують декілька видів оцінок, які 

можуть використовуватися при визнанні 

зобов’язань та їх відображенні в обліку та 

звітності (п. 4.55, 4.56 Концептуальної основи), 

один з них, зобов’язання відображаються за 

вартістю їх погашення, тобто за недисконтованою 

сумою грошових коштів або їх еквівалентів, що, 

як очікується, буде сплачена для погашення 

зобов’язань у ході звичайної діяльності або 

виходячи з умов договору при звичайному 

розвитку подій. 

 Ми проаналізували інформацію з отриманих 

позик ПрАТ «Лантманнен Акса». Спочатку 

Підприємство відходило від визначення поняття 

довгострокове зобов'язання шляхом укладання 

договорів позики на період до 12 місяців. Потім 

його пролонгувало на короткостроковий період, 

через підписання з кредитором додаткових 

договорів до договорів позики.  

З 2014 року Підприємство підписувало щороку 

додаткові договори до договорів позики, в яких 

змінювало ставку за користування позикою  до 

ринкового рівня. 

Нами були проаналізовані ставки за користування 

позиками та зроблені порівняння з аналогічними 

позиками на підставі аналізу інформації щодо 

умов випуску облігацій внутрішніх державних 

позик, які знаходяться в обігу. За підсумками 

проведених процедур, ми   

виявили, що ставки, зазначені в додаткових 

договорах до договорів позик, дорівнюють або 

мають незначну різницю у ставках для 
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визначення рівня дохідності за випущеними 

облігаціями внутрішніх державних позик.  

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ   ПАРАГРАФ 

 

Політична та економічна ситуація в Україні 

Ми звертаємо увагу користувачів, що діяльність ПрАТ «Лантманнен Акса», як і 

діяльність інших підприємств в Україні, знаходиться і продовжуватиме знаходитися 

в осяжному майбутньому під впливом безперервної політичної та економічної 

невизначеності в Україні, а також під впливом військового протистояння на сході 

України. Ці події можуть негативно вплинули на результати діяльності та фінансовий 

стан Підприємства.  

Хоча управлінський персонал вважає, що він вживає належні заходи на 

підтримку стабільної діяльності Підприємства, остаточний вплив і наслідки 

політичної та економічної кризи передбачити вкрай складно, проте вони можуть мати 

подальший негативний вплив на економіку України та бізнес Підприємства.  

 

ІНША  ІНФОРМАЦІЯ 

 

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію.  

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію і ми 

не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. 

 У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є 

ознайомитися з іншою інформацією, яка міститься у Звіті про управління, та при 

цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та 

фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця 

інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. 

Управлінський персонал несе відповідальність за фінансову та нефінансову 

інформацію, яка характеризує стан і перспективи розвитку Підприємства та 

розкриває основні ризики і невизначеності діяльності Підприємства (далі-інша 

інформація), що міститься в річному звіті Підприємства за рік, що завершився 31 

грудня 2018 року, але не включає наш Звіт незалежного аудитора щодо цієї звітності. 

Інша інформація включається до Звіту про управління (але не є фінансовою звітністю 

та нашим звітом аудитора щодо неї), який ми отримали до дати цього звіту аудитора. 

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації у Звіті про 

управління, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує 

суттєва невідповідність цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей 

факт.  

Ми не виявили фактів не узгодженості іншої інформації, зазначеної у Звіті про 

управління з фінансовою звітністю Підприємства, які б необхідно було включити до 

Звіту незалежного аудитора. 
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ТА ТИХ, КОГО 

НАДІЛЕНО  НАЙВИЩИМИ  ПОВНОВАЖЕННЯМИ 
 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання 

цієї фінансової звітності у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової 

звітності та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал 

визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не 

містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.  

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе 

відповідальність за оцінку здатності Підприємства продовжувати свою діяльність на 

безперервній основі, розкриваючи, де це необхідно, питання, що стосуються 

безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність 

діяльності як основи для бухгалтерського обліку та фінансової звітності, крім 

випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Підприємство чи 

припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.  

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за 

нагляд за процесом фінансового звітування Підприємства. 

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА  ЗА  АУДИТ  ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ 
 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність 

у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та 

випуск звіту аудитора, який містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим 

рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, 

завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке існує. Викривлення можуть бути 

результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або 

в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні 

рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне 

судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, 

ми: 

• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності 

внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури 

у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення 

суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення 

внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні 

пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього 

контролю; 

• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, 

для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для 

висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; 

• оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість 

облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським 

персоналом; 
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• доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським 

персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для 

бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо 

висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під 

значний сумнів можливість Підприємством продовжити безперервну діяльність. 

Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми 

повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів 

інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, 

модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, 

отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть 

примусити Підприємство припинити свою діяльність на безперервній основі; 

• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з 

розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, 

що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію 

про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, 

включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами 

під час аудиту. 

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, 

що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про 

всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що 

впливають на нашу незалежність, а також, де це необхідно, щодо відповідних 

застережних заходів. 

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено 

найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час 

аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями 

аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора, крім випадків, якщо 

законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, 

або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід 

висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть 

очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості. 

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для 

висловлення модифікованої аудиторської думки. 

 

ЗВІТ  ЩОДО  ВИМОГ  ІНШИХ  ЗАКОНОДАВЧИХ  ТА  НОРМАТИВНИХ  

АКТІВ 
 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

 

Питання, які викладені у цьому звіті розглядалися лише в межах проведення 

аудиторської перевірки Підприємства за 2018 рік на основі вибіркового тестування та 

у обсягах, необхідних для планування та проведення аудиторських процедур 

відповідно до вимог професійних стандартів. 
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Орган призначення та дата призначення 

Цей аудит призначено на підставі рішення Наглядової ради, процедур  відбору 

затвердження аудитора для виконання завдання з обов’язкового аудиту за № 40 від 

29.11.2018 року. 

Дата призначення суб’єкта аудиторської діяльності - 29 листопада 2018 року. 

 

Загальна тривалість виконання завдання 

Дата початку виконання завдання – 30 листопада 2018 року.   

Дата закінчення виконання завдання – 20 травня 2019 року. 

ТОВ «АФ «Незалежний аудит» було призначено у якості незалежного аудитора 

Підприємства не вперше. 

 

Аудиторські оцінки 

При ознайомленні з цим звітом необхідно враховувати обмежений, як зазначено 

вище, характер процедур з оцінки питань, пов’язаних з діяльністю Підприємства та 

організацією системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю. 

Крім того, слід враховувати, що критерії оцінки питань, пов’язаних з діяльністю 

Підприємства і організації системи бухгалтерського обліку та внутрішнього 

контролю, використовувані нами, можуть відрізнятись від критеріїв, що 

застосовуються Підприємством. 

Наводимо інформацію та відповідні щодо розкриття вищезазначених вимог 

Закону. 

 

Визначення обсягу аудиту  

Обсяг аудиту визначено нами таким чином, щоб ми могли отримати прийнятні 

аудиторські докази у достатньому обсязі для висловлення нашої думки про те, чи 

складена фінансова звітність у всіх суттєвих аспектах відповідно до застосовної 

концептуальної основи фінансового звітування з урахуванням обґрунтованості 

облікових оцінок, засобів контролю, а також специфіки галузі, в якій Підприємство 

здійснює свою діяльність. 

Аудитори перевіряли фінансову звітність на основі тестування. Рівень 

тестування, яке ми проводили, ґрунтується на нашій оцінці ризику того, чи стаття у 

фінансовій звітності може бути суттєво викривлена. У зв'язку з цим, наш 

аудиторський підхід був зосереджено на тих сферах діяльності Підприємства, які 

вважалися нами значними для результатів діяльності за звітний період та фінансового 

стану на 31.12.2018 р. 

Під час розробки плану аудиту, ми отримували розуміння Підприємства і його 

середовища для того, щоб виявити і оцінити ризики суттєвого викривлення 

фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Наш план аудиту був 

розроблений таким чином, щоб зосередити увагу на виявлених областях значного 

ризику. 

Значні ризики виникають у більшості аудитів та часто пов'язані із бізнес-

ризиками, які можуть призвести до суттєвих викривлень, наприклад, внаслідок 

незвичайних операцій, або застосування управлінським персоналом суджень 
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стосовно статей фінансової звітності, яким властивий високий ступінь 

невизначеності. 

Ми проводили детальне тестування операцій і залишків на кінець періоду, де наш 

аналіз ризику або результати наших аналітичних процедур вказують на необхідність 

отримання нами додаткової аудиторської впевненості. З іншого боку, ми покладалися 

на систему внутрішнього контролю, що діють на Підприємстві, у разі, якщо інші 

аудиторські процедури виявляються недоцільними або недостатніми. 

  Ми виконували наступні дії у зв’язку зі значними ризиками суттєвого 

викривлення.  

 

Опис та оцінка ризиків 

Під час аудиту фінансової звітності, за результатами якого складено цей Звіт 

незалежного аудитора, ми виконали аудиторські процедури оцінки ризиків суттєвого 

викривлення інформації у фінансовій звітності, що перевірялася, зокрема, внаслідок 

шахрайства, що включають: 

 

Ризик втрати ліквідності та автономії 

Ризик втрати ліквідності: Підприємство може не виконати своїх зобов’язань з 

причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих 

обставин, може бути змушене звернутися до Органу управління для одержання 

фінансової підтримки з метою погашення зобов'язань. 

Ризик втрати автономії: Підприємство може втратити незалежність фінансового 

стану підприємства від зовнішніх джерел фінансування. 

 

Дії у відповідь та вжиті заходи 

Ми виконали аналітичні процедури по суті  разом із детальними тестами як 

процедурами по суті відповідно до вимог професійних стандартів щодо відображених 

сум/або коефіцієнтів, беручи до уваги джерело, порівнянність, характер і 

відповідність доступної інформації, та заходи внутрішнього контролю за підготовкою 

фінансової звітності. 

Ми  проаналізували обставини, що можуть вплинути на коефіцієнти, які 

використовуються для оцінки фінансового стану, результати діяльності або рух 

грошових коштів Підприємства та можуть призвести до викривлень інформації, 

зокрема зміни в тенденціях чи важливих коефіцієнтах фінансової звітності або їх 

співвідношеннях. 

Ми виконали процедури зовнішнього підтвердження щодо залишків рахунків 

дебіторської заборгованості та їх умови, а також провели інспектування документів 

після завершення періоду та системи внутрішнього контролю Підприємства, 

пов’язаною із сплатою дебіторської заборгованості та інших фінансових активів. 

В результаті ми встановили, що Підприємство періодично проводить моніторинг 

показників ліквідності та вживає заходів  для запобігання зниження встановлених 

показників ліквідності. Такими заходами є постійне підтримання наявності 

достатнього рівня грошових коштів, ліквідних фінансових ресурсів для виконання 

зобов’язань при настанні термінів їх погашення. Основу фінансових ресурсів, 

відмінних від високоліквідних ресурсів - грошових коштів Підприємства, складають 
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розрахунки зі споживачами. Підприємство здійснює постійний моніторинг стану 

розрахунків із споживачами та іншими дебіторами за надані товари (послуги), 

активно застосовуючи механізми впливу на боржників, передбачені законодавством, 

що дозволяє досягати ефективного стану управління ризиком ліквідності. 

Підприємство аналізує свої активи та зобов’язання за строками їх погашення та 

планує свою ліквідність залежно від очікуваних строків виконання зобов’язань за 

відповідними інструментами. 

Для уникнення ризику втрати автономії,  Підприємство постійно моторить 

показники, які впливають на доходи та витрати, та поступово нарощує розмір 

прибутку та обігові кошти для вирішення питання щодо погашення зобов’язань за 

довгостроковими кредитами.  

 

Ризик визнання ставки відсотка за кредитом іншим, ніж ринкова ставка 

Ризик визнання ставки відсотка за кредитом іншим, ніж ринкова ставка: у 

випадку визнання ставки відсотка за кредитом іншим, ніж ринкова ставка, 

Підприємство повинно дисконтувати довгострокові заборгованості  відповідно до п. 

47 МСБУ 39 та визнати дохід у розмірі різниці справедливої від фактичної вартість 

запозичених коштів. 

 

Дії у відповідь та вжиті заходи 

  Ми виконали аналітичні процедури по суті відповідно до вимог професійних 

стандартів щодо відображених сум з нарахування відсотків за користування 

позиками, беручи до уваги джерело, порівнянність, характер і відповідність доступної 

інформації та заходи внутрішнього контролю за підготовкою фінансової звітності. 

Зауважуємо, що для порівняння інформації точної аналогії з отриманих 

Підприємством позик не існує. У Підприємства в ході перевірки контролюючими 

органами може виникнути питання щодо доказовості ринкової ставки відсотка за 

користування позикою. 

Для підтвердження відповідності ставки відсотка до  ринкового рівня 

Підприємство періодично раз у рік переглядає процентну ставку по залученим 

кредитам.  

Відповідно до умов додаткових договорів до договорів позик, процентна ставка 

означає змінювальну процентну ставку, що складається з «LIBOR», що означає 

плаваючу процентну ставку (індекс) Британської Банківської Асоціації стосовно 

валюти долар США, яка розміщується на сторінці інформаційної агенції Peuters на 

період 1 рік і підлягає встановленню та перегляду на дату встановлення,  та «Маржі» 

- означає «n» відсотка річних. 

 

Пояснення щодо результативності аудиту в частині виявлення порушень, 

зокрема, пов'язаних із шахрайством 
Нам не відомо про будь-які фактичні або підозрювані інциденти, і жодні інші 

питання не були виявлені під час проведення нами аудиторських процедур. На нашу 

думку, була досягнута висока результативність аудиту в частині виявлення порушень, 

зокрема, пов’язаних із шахрайством. 

 



35 

 

Ненадання послуг, заборонених законодавством 

ТОВ «АФ «Незалежний аудит» здійснює свою діяльність у відповідності до 

вимог Закону, з дотриманням інших нормативно-правових актів з питань аудиту та 

професійних стандартів аудиту, політика та процедури ТОВ «АФ «Незалежний 

аудит»  унеможливлюють надання послуг, заборонених законодавством України. 
 

Незалежність Ключового партнера з аудиту та ТОВ «АФ «Незалежний 

аудит» 

Ключовий партнер з аудиту та всі співробітники, які включені до Аудиторської 

групи, для проведення аудиту Підприємства, підтвердили, що вони є незалежними у 

відповідності до етичних вимог Кодексу Етики Міжнародної Федерації Бухгалтерів. 

Ми також вважаємо, що наша аудиторська компанія є також незалежною по 

відношенню до Підприємства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради 

з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними 

вимогами, застосованими в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також 

виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. 

Під час проведення аудиту нами не було встановлено жодних фактів або питань, 

на які ми б хотіли звернути Вашу увагу, і ми підтверджуємо, що ключовий партнер з 

аудиту  є незалежними від Клієнта та здатний висловити об’єктивну думку про те, чи 

складена фінансова звітність у всіх суттєвих аспектах відповідно до застосовної 

концептуальної основи фінансового звітування. 

 

Залучення до проведення аудиту інших фахівців  

Ми не залучати до проведення аудиту Підприємства інших фахівців, у т.ч. 

суб’єктів аудиторської діяльності. 

 

Інформація про інші, надані аудитором або суб’єктом аудиторської 

діяльності юридичній особі або контрольованим нею суб’єктам господарювання 

послуги, крім послуг з обов’язкового аудиту, що не розкрита у Звіті про управління 

або у фінансовій звітності. 

Аудитор або ТОВ «АФ «Незалежний аудит» не надавали інші послуги 

Підприємству або контрольованим ним суб’єктам господарювання, крім послуг з 

обов’язкового аудиту. 

 

Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень 

      Ми несемо відповідальність за формування та висловлення думки про фінансову 

звітність, яка підготовлена Керівництвом під наглядом тих, кого наділено найвищими 

повноваженнями. Наш аудит фінансової звітності не звільняє Керівництво або тих, 

кого наділено найвищими повноваженнями, від їх обов’язків. Ми несемо 

відповідальність за проведення аудиту відповідно до МСА. Аудит передбачає 

отримання обґрунтованої, а не абсолютної, впевненості у тому, що фінансова 

звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит включає в себе розгляд системи 

внутрішнього контролю за підготовкою фінансової звітності в якості основи для 

розробки відповідних аудиторських процедур, але не з метою висловлення думки 
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щодо ефективності системи внутрішнього контролю за підготовкою фінансової 

звітності. Ми несемо відповідальність за запобігання недотриманню вимог і не можна 

очікувати, що аудитор виявить недотримання всіх законів та нормативних актів. 

 

Основні відомості про суб’єкта аудиторської діяльності, що провів 

аудит 
Назва аудиторської фірми Товариство з  обмеженою 

відповідальністю «Аудиторська 

фірма «Незалежний аудит» 

Ідентифікаційний код 34727431 

Номер реєстру Суб’єкта 

аудиторської діяльності для 

здійснення обов’язкового аудиту 

третій 

 

Номер, дата видачі свідоцтва про 

внесення до Реєстру суб’єктів, 

які можуть здійснювати 

Аудиторську діяльність 

Свідоцтво № 3916, видане 

Аудиторською палатою України  від 

21.12.2006 р.  

Номер, дата видачі свідоцтва про 

відповідність системи контролю 

якості 

Свідоцтво № 0459 видане 

Аудиторською палатою України  від 

27.03.14 р.  № 291/4 

 

 

Ключовим партнером з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є: 

 

                                                      Ткаченко Антоніна Петрівна 

 

 

 

Директор 

ТОВ «АФ «Незалежний аудит» 

 

(сертифікат аудитора серії А № 005492) 

 

 

Ткаченко Антоніна Петрівна 

     (сертифікат аудитора серії А № 

005492) 

 

 

Адреса аудиторської фірми: 03048, м. Київ, вул. Федора Ернста, 16-Б оф. 164. 

 

Дата аудиторського звіту:  20 травня 2019 року. 
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9. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку за  2018 рік 

   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 12 | 31 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 

"Лантманнен Акса" 
за ЄДРПОУ 00378537 

Територія Київська область за КОАТУУ 3210500000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Виробництво продуктiв борошномельно-

круп'яної промисловостi 
за КВЕД 10.61 

Середня кількість 

працівників 
221  

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака  

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 (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2018 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 5995 2769 1313 

первісна вартість 1001 11518 10876 1800 

накопичена амортизація 1002 -5523 -8107 -487 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 

Основні засоби: 1010 56596 67434 33231 

первісна вартість 1011 105291 121931 55646 

знос 1012 -48695 -54497 -22415 
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Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

0 

 

0 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 839 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 62591 70203 35383 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 41193 49151 10416 

Виробничі запаси 1101 0 0 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 0 

Товари 1104 0 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 86105 106202 18414 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

2179 

 

3902 

 

283 

з бюджетом 1135 2104 3636 6058 

у тому числі з податку на прибуток 1136 183 0 97 

з нарахованих доходів 1140 1 1 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 101 152 78 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 17063 17931 159 

Готівка 1166 0 0 0 

Рахунки в банках 1167 0 0 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 
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у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 1 9 47 

Усього за розділом II 1195 148747 180984 35455 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 211338 251187 70838 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 63262 63262 20950 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 1183 1183 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -416 25442 -8566 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 64029 89887 12384 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 510 2603 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 102445 101062 37401 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 

звітного періоду) 
1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532 0 0 0 
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резерв незароблених премій; (на початок звітного 

періоду) 
1533 0 0 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного 

періоду) 
1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 102955 103665 37401 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 11107 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 39784 49412 6809 

за розрахунками з бюджетом 1620 350 1229 574 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 990 0 

за розрахунками зі страхування 1625 360 459 190 

за розрахунками з оплати праці 1630 1465 1851 500 

за одержаними авансами 1635 61 1372 265 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 2148 3085 673 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 186 227 935 

Усього за розділом IІІ 1695 44354 57635 21053 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 211338 251187 70838 

 

Генеральний директор Червак I.I. 

Головний бухгалтер Мельничук Т.В. 
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   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 12 | 31 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 

"Лантманнен Акса" 
за ЄДРПОУ 00378537 

 (найменування)   

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за  2018 рік 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 546133 397070 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2050 ( 324721 ) ( 224898 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

221412 

 

172172 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 4620 3263 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 21591 ) ( 17245 ) 

Витрати на збут 2150 ( 151974 ) ( 120482 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 7986 ) ( 3226 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 
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Витрат від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 

2190 

 

44481 

 

34482 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 48 333 

Інші доходи 2240 1247 2301 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 4828 ) ( 9244 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 6118 ) ( 5673 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні 

статті 
2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

34830 

 

22199 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (8972) (1721) 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

25858 

 

20478 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 25858 20478 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 266666 182872 

Витрати на оплату праці 2505 53556 35819 

Відрахування на соціальні заходи 2510 9355 6171 
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Амортизація 2515 11491 9883 

Інші операційні витрати 2520 137176 111065 

Разом 2550 478244 345810 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 1265245149 1028759201 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 1265245149 1028759201 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.02044 0.01991 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0.02044 0.01991 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Генеральний директор Червак I.I. 

Головний бухгалтер Мельничук Т.В. 
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   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 12 | 31 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 

"Лантманнен Акса" 
за ЄДРПОУ 00378537 

 (найменування)   

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за  2018 рік 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

3000 

 

530009 

 

384774 

Повернення податків і зборів 3005 3376 2543 

у тому числі податку на додану вартість 3006 3376 2543 

Цільового фінансування 3010 670 829 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 46227 31612 

Надходження від повернення авансів 3020 1356 3552 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських 

винагород 
3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 74900 66520 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 378085 ) 

 

( 265580 ) 

Праці 3105 ( 41451 ) ( 28419 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 10553 ) ( 7009 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 32147 ) ( 15107 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 5706 ) ( 325 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 14437 ) ( 6562 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 12004 ) ( 8220 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 93063 ) ( 74152 ) 
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Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 54 ) ( 30 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик  3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 75535 ) ( 68379 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 25650 31154 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 0 

необоротних активів 3205 455 1323 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 0 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 19591 ) ( 19529 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -19136 -18206 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 3900 1570 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 317 338 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 3900 29809 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 5591 ) ( 5281 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 
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Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -5274 -33182 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 1240 -20234 

Залишок коштів на початок року 3405 17063 35227 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 (372) 2070 

Залишок коштів на кінець року 3415 17931 17063 

 

Генеральний директор Червак I.I. 

Головний бухгалтер Мельничук Т.В. 



47 

 

   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2018 | 12 | 31 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Лантманнен Акса" за ЄДРПОУ 00378537 

 (найменування)   

 

Звіт про власний капітал 

за  2018 рік 

 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок року 
4000 63262 0 0 159 653 0 0 64074 

Коригування: 
Зміна облікової 

політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок 
4010 0 0 0 1024 (1069) 0 0 (45) 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 63262 0 0 1183 (416) 0 0 64029 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 25858 0 0 25858 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Дооцінка 

(уцінка) 

необоротних 

активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 

(уцінка) 

фінансових 

інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 

курсові різниці 
4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 

сукупного 

доходу 

асоційованих і 

спільних 

підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 

дохід 
4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 

прибутку: 
Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 

резервного 

капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку, 

належна до 

бюджету 

відповідно до 

законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Сума чистого 

прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) 

фондів 

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку на 

матеріальне 

заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 

учасників: 
Внески до 

капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 

Викуп акцій 

(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

частки в капіталі 
4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 

номінальної 

вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 

капіталі 
4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання 

(продаж) 
4291 0 0 0 0 0 0 0 0 
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неконтрольованої 

частки в 

дочірньому 

підприємстві 

Разом змін у 

капіталі 
4295 0 0 0 0 25858 0 0 25858 

Залишок на 

кінець року 
4300 63262 0 0 1183 25442 0 0 89887 

 

Генеральний директор Червак I.I. 

Головний бухгалтер Мельничук Т.В. 
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Примітки до фінансової звітності ПрАТ «Лантманнен Акса» за 2018 рік 

           ПрАТ "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 Публічне акціонерне товариство "Лантманнен Акса".  07.06.2016 року  була 

проведена перереєстрацiя Публічного акціонерного товариства "Лантманнен Акса" у Приватне 

акціонерне товариство "Лантманнен Акса".  

 

До основної діяльності Товариства відноситься виробництво продуктiв борошномельно-

круп'яної промисловості - сухих снiданків торгової марки "START", "AXA", каш миттєвого 

приготування торгової марки "AXA", а саме: кукурудзяних пластівців різних видів; каш вівсяних 

миттєвого приготування з різноманітними ягодами, фруктами та іншими добавками – журавлиною, 

яблуком, полуницею, чорницею, курагою, брусницею, лохиною, малиною, ожиною, лісовими 

ягодами, тропічними фруктами, вершками, корицею, насінням льону; багато видів різноманітних  

мюслів; фігурних зернових виробів, в т.р. з додаванням какао – кульок, кілець; подушечок з 

молочним або шоколадним наповнювачем. 

 

№ п.п. Показники На 

31.12.2016 

На 

31.12.2017 

На 

31.12.2018 

1 Середньооблiкова чисельнiсть штатних 

працiвникiв облiкового складу, осіб 

195 204 221 

2 Чисельність жінок, осіб 124 127 138 

з них кількість осіб, займаючих керівні посади 16 16 16 

3 Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та 

осiб, що працювали за сумiсництвом, осіб 

0 1 1 

4 Загальний фонд оплати працi, тис.грн. 28 384,1 35 818,7 53 556,3 

 

   Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за 2018 рік  у 

порiвняннi iз 2017 та 2016 роками збільшилась відповідно на 8,3%  і  на 13,3%. 

Також, прослідковується динаміка зростання чисельності жінок, які працюють на нашому 

підприємстві, станом на 31.12.2018 року вона становила 138 осіб, з них кількість осіб, займаючих 

керівні посади -   16 осіб, у порівнянні із даними станом на 31.12.2017 року та на 31.12.2016 року 

вона   збільшилась на 8,7%, і на 11,3% відповідно. 

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, що працювали за сумiсництвом, у 

звiтному перiодi склала 1 чол. У порівнянні із 2017 роком вона не змінилась, а у 2016 році 

позаштатні працiвники та особи – сумісники на Товаристві були відсутні. 

Загальний фонд оплати працi у 2018 році склав 53 556,3 тис. грн. У порiвняннi iз 2017 і 2016 

роками витрати на оплату працi  працівників Товариства  збiльшились на 49,5%,  і на 88,6 %.   

    

Товариство всіма силами намагається зберігати кваліфіковані кадри, тому щорічно збільшує 

розміри заробітної плати та вводить різноманітні мотиваційні програми для своїх працівників.   

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" від 16.07.1999 року 

№996-XIV зі змінами та доповненнями, в т.р. Законом України від 12.05.2011 року №3332-VI. 

Товариство використовує журнально-ордерну форму бухгалтерського облiку та веде 
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бухгалтерський облік за допомогою бухгалтерської програми 1С. Товариство обрало датою 

переходу на МСФЗ  -  01.01.2012 року. Відповідно до Листа Мінфіну, Національного банку, 

Державної служби статистики України "Про застосування міжнародних стандартів фінансової 

звітності" за № 12-208/1757-14830, № 31-08410-06-5/30523, № 04/4-07/702 від 07.12.2011 року, у 

фінансовій звітності за 2012 рік не наводилась порівняльна інформація за 2011 рік (крім балансу), 

для складання попередньої фінансової звітності за МСФЗ за 2012 рік застосовувались МСФЗ, що 

були чинні на 31.12.2013 року, з урахуванням винятків, визначених у МСФЗ 1, різниці, які виникли 

внаслідок застосування вимог МСФЗ до операцій та подій при складанні балансу на дату переходу 

на МСФЗ, відображались у складі нерозподіленого прибутку (збитку). У фінансовій звітності за  

2018 рік  наводиться порівняльна інформація за 2017 рік у відповідності із вимогами, встановленими 

Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової 

звітності", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року N 73. 

 

Товариством була затверджена облікова політика на підставі  наказу № 001 вiд 02.01.2018р. 

Бухгалтерський облік та складання фінансових звітів Товариства здійснюється безперервно з 

дотриманням таких принципів: 

- обачності; 

- повного висвітлення; 

- автономності Товариства; 

- послідовності; 

- безперервності діяльності; 

- нарахування та відповідності доходів і витрат; 

- превалювання змісту над формою; 

- історичної (фактичної) собівартості; 

- єдиного грошового вимірника; 

- періодичності.   

 

Основними засадами облікової політики Товариства є: 

1.Основні засоби відображаються в балансі по собівартості, зменшеній на накопичену амортизацію.  

Матеріальні активи, терміном корисного використання більше одного року та вартістю ведених в 

експлуатацію активів до 01.09.2015 року вище 2500 грн., а з 01.09.2015 року збільшено вартісний 

критерій, який застосовується для віднесення матеріальних активів до складу ОЗ,  до 6000 грн., у 

зв’язку з чим, матеріальні активи вартістю вище 6000 грн. відносяться до складу основних засобів, 

а вартістю менше зазначених вище сум відносяться до витрат поточного періоду.   

 

Нематеріальні активи відображаються в балансі по собівартості, зменшеній на накопичену 

амортизацію.  

Нарахування амортизацiї ОЗ та НА здiйснюється щомiсячно за прямолiнiйним методом. При цьому 

терміни корисного використання становлять: 

- для будинків,споруд та передавальних пристроїв - від 10 до 20 років; 

- для машин і обладнання – від 2 до 20 років; 

- для транспортних засобів – від 5 до 10 років; 

- для інструментів, приладів, інвентаря – до 4 років; 

- інших основних засобів – до 12 років; 

 

Лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв ОЗ та НА визначається на рiвнi 0,00 грн.  

Відповідно до параграфу 4.1.4 Концептуальної основи МСБО , безоплатно отримані основні засоби 

визнаються в доходах підприємства негайно при оприбуткуванні. В фінансовій звітності вартість 

необоротних активів, безоплатно отриманих у звітному році, включається до складу доходів 

підприємства та відображається у звіті про фінансові результати, а вартість необоротних активів, 

безоплатно отриманих у попередніх роках, переноситься до складу нерозподіленого прибутку. 
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Довгостроковi iнвестицiї, які облiковуються за методом участi в капiталi, у 2018 році Товариство не 

мало.  

 

2.Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування. Придбані або вироблені запаси 

відображаються в балансі по собівартості. 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 обліковується за сумою, що не перевищує суми її очікуваного відшкодування. Балансова 

вартість дебiторської заборгованості за продукцiю , товари, роботи зменшується до оціненої суми 

очікуваного відшкодування через створення Резерву сумнiвних та безнадiйних боргiв. Величина 

Резерву сумнiвних та безнадійних боргiв розраховується методом застосування абсолютної суми 

сумнівної заборгованості у річній фінансовій звітності, а у разі необхідності – протягом року. Всi 

інші види довгострокової i поточної заборгованостi, якi не є заборгованiстю за продукцiю, товари, 

послуги, оцінюються за балансовою вартістю. По ним резерв сумнiвних та безнадійних боргiв не 

створюється.  

4.Грошові кошти та їх еквіваленти являють собою активи, які можна конвертувати у визначені 

суми готівки за першою вимогою і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Грошові 

кошти та їх еквіваленти включають готівкові кошти у касі Товариства, кошти на поточних 

рахунках у національній та іноземній валютах, депозити до запитання та короткострокові 

депозити.   
5.Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання  формуються та 

розкриваються у річній фінансовій звітності. 

 

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

 

7.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.  

 

№ п.п. Показники На 

31.12.2016 

На 

31.12.2017 

На 

31.12.2018 

1 Резервування коштiв на забезпечення оплати 

вiдпусток, тис.грн. 

1567 2148 3085 

 

 

8.Вiдсотки за користування позиками нараховуються щомiсячно в останній календарний день 

місяця. 

 

9.Доходи i витрати включаються до Звiту про фiнансовi результати на пiдставi принципiв 

нарахування та відповідності і вiдображаються в звітності тих перiодiв, до яких вони вiдносяться. 

 

10.Об’єктом калькулювання встановлюється окрема одиниця виробленої готової продукції. 

Калькулювання виробничої собівартості готової продукції проводиться щомісячно в останній 

календарний день місяця. Метод калькулювання виробленої готової продукції - розрахунково-

аналітичний: віднесення прямих витрат на одиницю виробленої продукції проводиться прямим 

розрахунком на базі встановлених норм витрат, а віднесення загальновиробничих витрат 

проводиться пропорційно баз розподілу. 
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11.Фінансовий результат діяльності Товариства визначається щомісячно в останній календарний 

день місяця. 

 

Негрошові операції інвестиційної та фінансової діяльності: 

1.Реалізація необоротних активів – 0 грн.  

2.Придбання необоротних активів – 0 грн.   

 

Призначення та умови використання елементів власного капіталу: 

Резервний капітал Товариства використовується для покриття витрат, пов’язаних з відшкодуванням 

збитків та позапланових витрат. Товариство може використовувати кошти Резервного капіталу на 

додаткові витрати для розробки і впровадження нових перспективних програм. Рішення про 

використання коштів Резервного капіталу приймається Вищим органом управління Товариством. 

 

Акції 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, які мали місце в попередніх періодах: 

У 2018 році були виправленi помилки за поперiднi перiоди в сумi 45,0 тис. грн., що призвело до 

зменьшення  Нерозподiленого прибутку станом на 31.12.2017 року, а саме: 

1. Донараховані витрати за 2017 рік в сумі 26,0 тис. грн. 

2. Донараховані витрати за 2016 року в сумі 19,0 тис. грн. 

3.Сформований Резервний фонд на результатами 2017 року в сумі 1024 тис.грн. 

 

Зміни в обліковій політиці: 

В 2018 році в облікову політику Товариства зміни не вносились. 

Необоротні активи: 

 

№ 

з.п. Показники 

на 

31.12.2016 

на 

31.12.2017 

на 

31.12.2018 

1 Основні засоби 51350 56596 67434 

2 Первісна вартість 94230 105291 121931 

3 Накопичена амортизація -42880 -48695 -54497 

     

4 Нематеріальні активи 4869 5995 2769 

5 Первісна вартість 7648 11518 10876 

6 Накопичена амортизація -2779 -5523 -8107 

 

У 2018 році Товариство: 

- не передавало основні засоби у заставу для забезпечення своїх зобов'язань та немає обмежень на 

права власності; 

- не здійснювало видатків, визнаних у балансовій вартості об'єкта основних засобів у ході його 

будівництва; 

- не має суму контрактних зобов'язань, пов'язаних із придбанням основних засобів; 

- не отримувало компенсації від третіх сторін за об'єкти основних засобів, корисність яких 

зменшилася, або які були втрачені чи передані, що включається до прибутку чи збитку; 

- не має основних засобів, корисність яких зменшилась; 

- не має основних засобів, які тимчасово не використовують у його господарській діяльності; 

- використовувало основні засоби, які  повністю амортизовані станом на 31.12.2018 року та їх 

балансова вартість дорівнює 13007 тис. грн.; 
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- не має основних засобів, які вибули з активного використання та не класифіковані як утримувані 

для продажу відповідно до МСФЗ 5; 

- не застосовує модель собівартості. 

 

 

Дебіторська заборгованність: 

 

№ 

з.п. Показники 

на 

31.12.2016 

на 

31.12.2017 

на 

31.12.2018 

1 

Дебіторська заборгованість за продукцію, 

товари, роботи, послуги 66823 86105 106202 

 

З  неї – прострочена  дебіторська 

заборгованість 0 0 0 

2 

Дебіторська заборгованість за виданими 

авансами 1664 2179 3902 

3 Дебіторська заборгованість з бюджетом 3925 2104 3636 

 З  неї – по ПДВ 3233 1921 3636 

 - з податку на прибуток 692 183 0 

 - по місцевим податкам 0 0 0 

4 

Дебіторська заборгованість щодо 

розрахунків за нарахованими доходами 7 1 1 

5 Інша поточна дебіторська заборгованість 269 101 152 

 З  неї – по судовим рішенням 0 0 0 

 - інша 269 101 152 

6 Інші оборотні активи 1 1 9 

 

 

До складу статтi балансу Товариства станом на 31.12.2018 року  "Iнша поточна дебiторська 

заборгованнiсть"(стр.1155) вiдносяться: 

 

1.Розрахунки з державними цільовими фондами (по листах з тимчасової втрати працездатності, 

відшкодуванню по відпусткам постраждалих від аварії на Чорнобильської АЕС, соціальним 

допомогам) - 152 тис. грн.  

 

До складу статтi балансу Товариства станом на 31.12.2018 року  "Iншi оборотнi активи" (стр.1190) 

вiдносяться: 

1.Податковi зобов'язання- 9 тис. грн. 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти: 

 

№ з.п. Показники 

на 

31.12.2016 

на 

31.12.2017 

на 

31.12.2018 

1 Грошові кошти в касі 0 0 0 

2 

Грошові кошти на поточних 

рахунках у національній валюті 89 4142 2203 

3 

Грошові кошти на поточних 

рахунках у іноземній валюті 3873 2872 5345 

 в т. р.       
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 в тис. євро 81 38 78 

 в тис. російських рублях 3488 973 1019 

 в тис. доларах США 0 40 89 

4 Депозити до з-х місяців 31265 10049 10383 

 в т. р.       

 у національній валюті, тис. грн. 0 0 0 

 в тис. євро 1100 300 0 

 в тис. доларах США 0 0 375 

 

До складу статтi балансу Товариства станом на 31.12.2018 року  "Гроші та їх еквіваленти"(стр.1165) 

вiдносяться: 

 

1.Грошові кошти на поточних рахунках у національній валюті  -2203,4 тис. грн. 

2.Грошові кошти на поточних рахунках у іноземній валюті: 

 

-  77,9 тис. євро, що еквівалентно  2471,3 тис. грн. по курсу НБУ станом на 31.12.2018 року; 

- 1018,9 тис. рос. рублів, що еквівалентно  405,8 тис. грн. по курсу НБУ станом на 31.12.2018 року; 

- 89,1 тис. доларів США, що еквівалентно  2468,0 тис. грн. по курсу НБУ станом на 31.12.2018 року. 

 

3.Депозит  строком з 28.12.2018 року по 30.01.2019 року,1,0% річних, на суму 375000 дол. США, 

що еквівалентно  10383,1 тис. грн. по курсу НБУ станом на 31.12.2018 року. 

 

Власний капітал 

 

№ 
з.п. 

Показники На 31.12.2016 На 31.12.2017 На 31.12.2008 

1 Зареєстрований капітал 63262 63262 63262 

2 Резервний капітал 159 1183 1183 

3 Нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток) 
-19846 -416 

25442 

4 Усього за розділом I 43575 64 029 89 887 

 

Сума зареєстрованого капіталу відповідає даним визначених в реєстраційних документах 

Товариства та становить станом на 31.12.2018 року  63262,3  тис. грн. 

Резервний капітал станом на 31.12.2018 року  становить 1183,4  тис. грн. 

За 2018 рік результатом діяльності Товариства є прибуток, який становить 25858 тис. грн. 

Розмір вартості чистих активів не менше за розмір статутного капіталу, що відповідає вимогам ч. 3 

ст. 155 Цивільного кодексу України. 

 

Зобов’язання: 

 

№ з.п. 
Показники 

на 

31.12.2016 

на 

31.12.2017 

на 

31.12.2018 

1 

Відстрочені податкові 

зобов'язання 0 510 2603 

2 

Інші довгострокові 

зобов'язання 99247 102445 101062 

3 

Короткострокові кредити 

банків 28038 0 0 

4 

Поточна кредиторська 

заборгованість за товари, 

роботи, послуги 22604 39784 49412 
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5 

Поточна кредиторська 

заборгованість за 

розрахунками з бюджетом 232 350 1229 

6 

Поточна кредиторська 

заборгованість за 

розрахунками зі страхування 232 360 459 

7 

Поточна кредиторська 

заборгованість за 

розрахунками з оплати праці 952 1465 1851 

8 

Поточна кредиторська 

заборгованість за 

одержаними авансами 28 61 1372 

9 Поточні забезпечення 1567 2148 3085 

10 Інші поточні зобов'язання 235 186 227 

 

 

До складу статтi балансу Товариства " Інші довгострокові зобов'язання" (стр.1515) вiдносяться: 

 

1. Довгострокові кредити вiд нерезидента "Лантманнен ек фьор" в доларах США на загальну суму  

101062,1 тис. грн., а саме: 

- довгостроковий кредит із строком погашення  у липні 2025 року на суму 2000,0 тис. доларів США, 

що еквівалентно  55376,5 тис. грн. по курсу НБУ станом на 31.12.2018 року; 

- довгостроковий кредит із строком погашення  у вересні 2022 року на суму 1650,0 тис. доларів 

США, що еквівалентно  45685,6 тис. грн. по курсу НБУ станом на 31.12.2018 року. 

Короткострокове фінансове зобов'язання перед Компанією «Лантманнен ек фьор» у розмірі 800,0 

тис. Євро було погашено 10.04.2017 року. 

До складу статтi балансу Товариства "Iншi поточнi зобов'язання" (стр.1690) вiдносяться: 

 

1.Розрахунки з iншими кредиторами по оплаті за оренду автомобілів  - 1 тис. грн. 

2.Розрахунки по виконавчим листам  - 23 тис. грн. 

3.Податковий кредит - 203 тис. грн. 

Товариство повідомляє, що на дату складання фінансової звітності, в зв’язку з об’єктивною 

неможливістю своєчасного отримання первинних документів, окремі витрати можуть бути не 

відображені у фінансовій звітності за 2018 рік, але їх рівень не перевищує межу суттєвості, яка 

встановлена п.4 розділу 2 Наказу про облікову політику № 001 вiд 02.01.2018року.  

 

Товариство вважає, що застосування вимог  МСФЗ ( IFRS ) 9 « Фінансові інструменти»  не вплинуло 

на класифікацію та оцінку фінансових активів, що утримувалися  Товариством станом на 01.01.2018 

року, не призвело до змін у власному капіталі, нерозподіленому прибутку та резервах.  

 

Вплив інфляції 

Держстатом України оприлюднений офіційний показник інфляції за 2018 рік (109,8%), враховуючи 

який кумулятивний приріст інфляції за останні 3 роки склав 40,3%, що  не перевищило 100%, 

передбачених МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» для коригування показників 

фінансової звітності. Враховуючи наведене, Товариство не коригувало показники фінансової 

звітності у зв'язку зі зміною індексу інфляції. 

 

МСФО, які будуть застосовуватися з 01.01.2019 року та їх вплив на фінансову звітність 

Товариства. 

 

Товариство інформує про те, що станом на 01.01.2019 року має діючий Договір оренди офісного 

приміщення зі строком дії до 01.11.2020 року, який з 01.01.2019 року буде  відображатися у 
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фінансовій звітності Товариства із застосуванням вимог МСФЗ ( IFRS ) 16 «Оренда», що буде мати 

вплив на показники фінансової звітності за 2018 рік наступним чином: 

 
1. У Балансі (Звіті про фінансовий стан) станом на 01.01.2019 року, у окремій статті «Інші необоротні 

активи»  буде відображений Актив у формі права користування, який буде включати величину оцінки 

орендних платежів, дисконтованих з використанням ринкової ставки залучення Товариством 

додаткових запозичених коштів, та залишкову вартість капіталізованих витрат на ремонт 

орендованого приміщення, понесених Товариством згідно вищезазначеного Договору оренду.  

У зв’язку з цим,  вхідний залишок у Балансі (Звіті про фінансовий стан) станом на 01.01.2019 року по 

статті «Основні засоби ( залишкова вартість )» буде  зменшений на 426,9 тис. грн. 

    

2. У Балансі (Звіті про фінансовий стан) станом на 01.01.2019 року, у статтях «Інші довгострокові 

зобов’язання» та «Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями» буде 

відображене відповідно довгострокове та поточне Зобов’язання з оренди, яке буде включати 

величину оцінки орендних платежів, дисконтованих з використанням ринкової ставки залучення 

Товариством додаткових запозичених коштів.  

У Балансі (Звіті про фінансовий стан) станом на 31.12.2018 року, у статті «Інші довгострокові 

зобов’язання» відображаються довгостроковi фінансові зобов'язання перед Компанією «Лантманнен 

ек фьор» у розмірі 101062,0 тис. грн., таким чином значення цієї статті збільшиться.  

 

Інформація щодо пов’язаних сторін: 

 

Станом на 31.12.2018 року пов'язаними особами щодо ПрАТ "Лантманнен Акса" є: 

 

Юридичні особи: 

 

1. Компанія  «Лантманнен Варгарда Кварн АБ» 

 

2. Компанія «Лантманнен ек фьор» 

 

3. Компанія «Лантманнен Сереалія АБ» 

 

4. Компанія «Лантманнен Сереалія А/С» (Данія) 

 

5. Компанія «Лантманнен Сереалія Оу» 

 

6. ТОВ «Акса Трейд Україна» 

 

Управлінський персонал ПрАТ "Лантманнен Акса": 

 

1. Червак І.І., генеральний директор 

 

Представник Лантманнен Варгарда Кварн АБ – Гійом Хенрік Векер. 

В бухгалтерських записах Товариства мiститься наступна iнформацiя щодо стосункiв з 

пов'язаними особами: 

 

Станом на 31.12.2018 року  ПрАТ "Лантманнен Акса" має довгостроковi фінансові зобов'язання 

перед Компанією «Лантманнен ек фьор» у розмірі 101062,0 тис. грн. з терміном погашення 

кредитів у 2022-2025 роках. 

Товариством у 2018 році були нараховані відсотки за користування кредитами компанії 

«Лантманнен ек фьор» у розмірі 6235,3 тис. грн. 

 

В фінансовій звітності вищезазначена інформація відображена наступним чином:  
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- iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання ( Баланс (Звіт про фінансовий стан ) – 101062,0 тис. 

грн.; 

- фінансові витрати ( Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) – 4828,0 тис. грн., які 

складаються з суми нарахованих вiдсоткiв за користування кредитами нерезидентів за 2018 рік в 

сумі 6235,3 тис. грн., суми нарахованих вiдсоткiв за користування кредитом АТ «СЕБ 

КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» у 2018 рік в сумі 16,8 тис. грн., за мінусом доходів та втрат від курсових 

різниць по кредитах та процентах по ним на загальну суму 1424,1 тис. грн. 

 

 

ПрАТ "Лантманнен Акса" за 2018 рік відвантажило готову продукцію компанії “Лантманнен 

Сереалія А/С”(Данія) - обсяг реалізації готової продукції за 2018 рік становив  7921,0 тис. грн. 

 

Експорт послуг по утилізації пакувальних матеріалів ПрАТ "Лантманнен Акса" у 2018 році на 

користь компанії “Лантманнен Сереалія А/С”(Данія)  склав 51,4 тис. грн. 

 

ПрАТ "Лантманнен Акса" у 2018 році отримало від компанії “Лантманнен Сереалія АБ” послуги, 

які передбачені Ліцензійним договором на знак для товарів та послуг від 25.05.2009 р., на суму  7,8 

тис. грн. 

 

ПрАТ "Лантманнен Акса" у 2018 році отримало від компанії “Лантманнен Сереалія АБ” зразки 

сировини для виробництва сухих сніданків (порошок сушеної полуниці) на суму 6,3 тис. грн. 

 

ПрАТ "Лантманнен Акса" у 2018 році отримало від компанії “Лантманнен Сереалія Оу” товари  

(сухарики, хлібці Finn Crisp) на суму  19358,4 тис. грн., в т.р. зразки нових видів сухариків та хлібців 

Finn Crisp на безоплатній основі на суму 0,5 тис. грн. 

 

Експорт маркетингових послуг ПрАТ "Лантманнен Акса" у 2018 році на користь компанії 

“Лантманнен Сереалія Оу” склав 646,3 тис. грн. 

 

За 2018 рік управлінському персоналу Товариства була нарахована: 

 

- заробітна плата та премії у розмірі 1862,8 тис. грн.; 

- інші доходи ( медичне страхування, харчування, інше ) у розмірі 49,3 тис. грн. 

- обов'язкові внески до фондів соціального страхування – 147,4 тис. грн. 

 

Інші виплати, а саме, відрахування,що відносяться до пенсійних планів зі встановленими внесками, 

виплати у зв'язку з розірванням трудового договору, позики за рахунок компанії  та інше - не 

проводилися. 

 

У 2018 році проводився відпуск готової продукції Підприємства пов’язаним особам ПрАТ 

«Лантманнен Акса» ( управлінському персоналу Товариства)  на суму 15,3 тис.грн.  

 

Відпуск готової продукції Підприємства всім співробітникам ПрАТ «Лантманнен Акса», в т.р. 

управлінському персоналу, проводиться відповідно до наказу по підприємству та затвердженого 

прайсу. 

 

Генеральний директор                                                  Червак І.І.                                      

 

Головний бухгалтер                                                      Мельничук Т.В.  

 

 

     

 


