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

Халлер Мартiн Йоханнес

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Фрутiка"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
33148580
1.4. Місцезнаходження емітента
02660, Україна, м.Київ, вул. Попудренка, буд 52
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
044-492-92-58, 044-492-92-58
1.6. Електронна поштова адреса емітента
galina@frutiсa.com.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

2.3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

(дата)

в мережі Інтернет
(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
б) інформація про державну реєстрацію емітента
в) банки, що обслуговують емітента
г) основні види діяльності
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
6. Інформація про загальні збори акціонерів
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента
б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента
в) інформація про зобов'язання емітента
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних
паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
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г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами)
X
бухгалтерського обліку
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році
(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації
до Комісії)
X
27. Аудиторський висновок
X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки:
Iнформацiя про одержанi лiцензii (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня в складi рiчної
регулярної iнформацiї, тому що лiцензiй (дозволiв) товариство не отримувало.
Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств вiдсутнi, в зв'язку з
тим, що Товариство не належить до жодного об'єднання пiдприємств.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що емiтент не проводив рейтингової
оцiнки.
Iнформацiя про органи управлiння емiтента не надається, тому що вiдповiдно до вимог
Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв акцiонернi товариства не
заповнюють iнформацiю про органи управлiння.
Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру
часток, паїв); iнформацiя про чисельнiсть працiвникiв та оплату їх працi; iнформацiя про
дивiденди; iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент; опис
бiзнесу; iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв
не надаються, тому що вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами
цiнних паперiв розкриття даної iнформацiї не вимагається для приватних акцiонерних
товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.
Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента не надається, тому
що посадовi особи не володiють акцiями Товариства.
Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Товариство не
випускало iншi цiннi папери.
Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не випускало
похiднi цiннi папери.
Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що
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Товариство не викупало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв не надається, тому що форма iснування
цiнних паперiв Товариства бездокументарна.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про
собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не займається видами
дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та
розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Iнформацiя, зазначена в пунктах 15-24, не надається, тому що Товариство не випускало
iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН.
Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi,
не надається, тому що Товариство складає фiнансову звiтнiсть за положеннями (стандартами)
бухгалтерського облiку.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що Товариство не випускало цiльовi
облiгацiї, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.
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3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Фрутiка"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПрАТ "Фрутiка"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
02660
3.1.5. Область, район
м.Київ
3.1.6. Населений пункт
м.Київ
3.1.7. Вулиця, будинок
вул. Попудренка, буд 52
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
А01 № 310268
3.2.2. Дата державної реєстрації
11.10.2004
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Деснянська районна у мiстi Києвi Державна адмiнiстрацiя
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
300 000
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
300 000
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
Вiддiлення ЦОК "Акцент-Банк" м. Київ
3.3.2. МФО банку
307770
3.3.3. Поточний рахунок
26007060731026
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
Фiлiя ПАТ "УнiКредитБанк" м. Київ
3.3.5. МФО банку
300744
3.3.6. Поточний рахунок
26003010002565
3.4. Основні види діяльності
46.90 - Неспецiалiзована оптова торгiвля
01.25 - Вирощування ягiд, горiхiв, iнших плодоовочевих дерев i чагарникiв
10.32 - Виробництво фруктових i овочевих сокiв

6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Директор
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6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Халлер Мартiн Йоханнес
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
YA 2875755 29.12.2011 MINISTRO AFFARI ESTERI, QUESTURA DI BOLZANO
6.1.4. Рік народження
1972
6.1.5. Освіта
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
7
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
IG IPRONA, директор з виробництва
6.1.8. Опис
Директор є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його
поточною дiяльнiстю, є пiдзвiтним Загальним зборам та органiзовує виконання їх рiшень. До
компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною
дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв,
зокрема: розробка та подання на затвердження Загальних зборiв проектiв: довгострокових
планiв (програм) дiяльностi Товариства; програм фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо; iнших документiв,
пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; розробка та
затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та
забезпечення їх реалiзацiї; затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи; органiзацiя
ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання
та надання на розгляд та затвердження квартальних та рiчних звiтiв Товариства загальним
зборам; затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших
нормативних документiв Товариства, що регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну
дiяльнiсть; прийняття рiшень про вчинення Товариства правочинiв у межах, встановлених
чинним законодавством та цим Статутом, а також забезпечення усiх умов, необхiдних для
дотримання вимог законодавства та внутрiшнiх нормативних документiв Товариства при
прийняттi Загальними зборами рiшень про вчинення Товариством значних правочинiв та
правочинiв iз заiнтересованiстю; розробка та затвердження органiзацiйної структури, штатного
розкладу Товариства, посадових iнструкцiй та посадових окладiв (у межах затверджених
бюджетiв Товариства) його працiвникiв (окрiм працiвникiв, розмiр та умови винагороди яких
визначаються загальними зборами); призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства;
пiдбiр працiвникiв Товариства та укладення з ними трудових договорiв (окрiм працiвникiв,
пiдписання трудових договiр з якими чинним законодавством та цим Статутом здiйснюють iншi
особи); укладення (у порядку та межах, визначених чинним законодавством, цим Статутом та
iншими внутрiшнiми нормативними документами Товариства) договорiв Товариства та
органiзацiя їх виконання; укладення (за погодженням iз загальними зборами) та виконання
колективного договору Товариства;представлення iнтересiв Товариства у судових органах та
органах державної влади та управлiння; подання вiд iменi Товариства позовiв, скарг, заяв,
клопотань тощо; визначення перелiку iнформацiї, що належить до категорiї вiдкритої та/або
конфiденцiйної, порядку та способiв надання її акцiонерам та iншим особам; забезпечення
проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку,
визначених чинним законодавством та цим Статутом; виконання iнших повноважень, що
передбаченi чинним законодавством, цим Статутом та iншими внутрiшнiми нормативними
документами Товариства.
Директор, в межах своєї компетенцiї, має право: розпоряджатися коштами та майном
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Товариства; без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi
юридичнi дiї; пiдписувати довiреностi, векселi, договори та iншi документи вiд iменi
Товариства, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом
Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту; вiдкривати
рахунки у банкiвських установах; пiдписувати звiтну, фiнансову, банкiвську та iншу
документацiю; наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення
та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх
документiв Товариства; в межах власної компетенцiї видавати накази та розпорядження,
обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; пiдписувати колективний договiр,
змiни та доповнення до нього; здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення
нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами
Товариства.
Розмiр виплаченої винагороди - 183 773,66 грн., у натуральнiй формi винагорода не
виплачувалась. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи - 7 рокiв. Перелiк попереднiх посад IG IPRONA, директор з виробництва, з 17.02.2005р. по 01.10.2011р. директор ПрАТ "Фрутiка".
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
6.1.1. Посада
Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
П'яткiна Галина Григорiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВВ 480249 08.07.1998 Гiрницьким РВ УМВС України в м. Макiївка
6.1.4. Рік народження
1965
6.1.5. Освіта
середня-спецiальна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
7
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТзОВ "Електростандарт"
6.1.8. Опис
До повноважень посадової особи як головного бухгалтера вiдноситься органiзацiя i
ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi. Обов'язками головного бухгалтера є
забезпечення ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад,
встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з
урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних,
органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських
операцiй. Розмiр виплаченої винагороди - 176 846,94 грн., у натуральнiй формi винагорода не
виплачувалась. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи - 7 рокiв. Перелiк попереднiх посад
- бухгалтер, головний бухгалтер ТзОВ "Електростандарт". Посади на будь-яких iнших
пiдприємствах не обiймає.
6.1.1. Посада
Ревiзор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гаращенко Владислав Петрович
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6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 312302 01.11.1996 Радянським РУГУ МВСУ в м. Києвi
6.1.4. Рік народження
1977
6.1.5. Освіта
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
10
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Начальник вiддiлу зовнiшньо-економiчних зв'язкiв у Представництвi фiрми "Манзаро
Глобал Венчерс Лiмiтед" (Великобританiя)
6.1.8. Опис
Ревiзор є одноосiбним органом Товариства, який здiйснює контроль його фiнансовогосподарської дiяльностi вiд iменi акцiонерiв. Ревiзор Товариства в межах власних повноважень
проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами року. За
пiдсумками перевiрки ревiзор готує висновок. Ревiзор Товариства має право: вносити пропозицiї
до порядку денного Загальних зборiв; вимагати скликання позачергових Загальних зборiв; бути
присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом
дорадчого голосу; отримувати доступ до iнформацiї про дiяльнiсть Товариства та/або його
акцiонерiв (посадових осiб; афiлiйованих осiб) в межах його компетенцiї; на свiй розсуд
визначати доцiльнiсть проведення спецiальних перевiрок та їх обсяг; здiйснювати перевiрки без
попереднього повiдомлення про це Директора та iнших посадових осiб Товариства; пiд час
проведення перевiрки у будь-який час входити до будь-яких примiщень Товариства; звiтувати
перед Загальними зборами; користуватися консультацiйною (експертною) пiдтримкою в межах
рiчного кошторису, затвердженого Загальними зборами; отримувати iнформацiю вiд державних
органiв, акцiонерiв Товариства та третiх осiб; здiйснювати аудiо та вiдеозапис власних дiй; у
разi виявлення дiй, що носять ознаки кримiнальних злочинiв, негайно iнформувати
правоохороннi органи, Директора або акцiонера Товариства для здiйснення офiцiйної заяви до
правоохоронних органiв.
Ревiзор на безоплатнiй основi здiйснює повноваження Ревiзора Товариства, у натуральнiй формi
винагорода не виплачувалась. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи - 10 рокiв. Перелiк
попереднiх посад - Начальник вiддiлу зовнiшньо-економiчних зв'язкiв у Представництвi фiрми
"Манзаро Глобал Венчерс Лiмiтед" (Великобританiя). З 12.10.2005 року обiймає посаду
директора по продажам ПрАТ "Фрутiка". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
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7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

Амола
Бетайлiгунтс АГ
Швейцарiя
(Switzerland, СН310.3.001.353-1)

-

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи

Місцезнаходження

Дата
внесення
до реєстру

9050, Швейцарiя,
Аппенцель,
Шефлiгассе, 1

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

Кількість
акцій
(штук)
300

Дата
внесення
до реєстру
Усього

Кількість
акцій
(штук)
300

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
100

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
100

Прості
іменні
300

Прості
іменні
300

Кількість за видами акцій
ПривілейоПрості на
Привілейовані на
пред'явник
пред'явника вані іменні
а
0
0
0

Кількість за видами акцій
ПривілейоПрості на
Привілейовані на
пред'явника вані іменні пред'явник
а
0
0
0
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8. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

позачергові
X
16.04.2012
100
Згiдно зi ст. 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства" до товариства з одним акцiонером
не застосовуються положення статей цього Закону щодо порядку скликання та
проведення загальних зборiв акцiонерного товариства, повноваження загальних
зборiв товариства здiйснюються акцiонером одноосiбно.
Акцiонер Товариства - Халлер Мартiн Йоханнес, розглянувши питання:
1. Прийняття рiшення про вилучення для знищення документiв, не внесених до
Нацiонального архiвного фонду.
Вирiшив:
1. Вилучити та знищити документи, що не мають науково-iсторичної цiнностi та
втратили практичне значення.

чергові

позачергові
X
10.07.2012
100
Згiдно зi ст. 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства" до товариства з одним акцiонером
не застосовуються положення статей цього Закону щодо порядку скликання та
проведення загальних зборiв акцiонерного товариства, повноваження загальних
зборiв товариства здiйснюються акцiонером одноосiбно.

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

позачергові

01.04.2012
100
Згiдно зi ст. 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства" до товариства з одним акцiонером
не застосовуються положення статей цього Закону щодо порядку скликання та
проведення загальних зборiв акцiонерного товариства, повноваження загальних
зборiв товариства здiйснюються акцiонером одноосiбно.
Акцiонер Товариства - Халлер Мартiн Йоханнес, розглянувши питання:
1. Затвердження результатiв дiяльностi товариства за 2011 рiк
2. Затвердження аудиторського висновку про повноту та достовiрнiсть фiнансової
звiтностi товариства за 2011 рiк ТОВ "Емкон- Аудит" вiд "29" березня 2012 року
3. Розгляд змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в
новiй редакцiї.
4. Розгляд змiн та доповнень до Положення про Ревiзора Товариства шляхом
викладення його в новiй редакцiї.
Вирiшив:
1. Затвердити результати дiяльностi товариства за 2011 рiк
2. Затвердити аудиторський висновок про повноту та достовiрнiсть фiнансової
звiтностi товариства за 2012 рiк ТОВ "Емкон- Аудит" вiд "29" березня 2012 року.
3. Затвердити змiни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення
його в новiй редакцiї.
Уповноважити Директора Товариства Халлера Мартiна Йоханнеса пiдписати
нову редакцiю Статуту Товариства.
Директору Товариства Халлеру Мартiну Йоханнесу забезпечити проведення
державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства.
4. Затвердити змiни та доповнення до Положення про Ревiзора Товариства
шляхом викладення його в новiй редакцiї.

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

чергові
X

чергові
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Акцiонер Товариства - Халлер Мартiн Йоханнес, розглянувши питання:
1. Приведення Статуту Приватного Акцiонерного Товариства "Фрутiка" у
вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства", та змiн кодiв
економiчної дiяльностi Товариства згiдно Нацiонального класифiкатора України
"КЛАСИФIКАЦIЯ ВИДIВ ЕКОНОМIЧНОХ ДIЯЛЬНОСТI" ДК 009:2010, який
набрав чинностi з 01 сiчня 2012 року, шляхом викладення Статуту Приватного
Акцiонерного Товариства "Фрутiка" у новiй редакцiї.
Вирiшив:
1. Привести Статут Приватного Акцiонерного Товариства "Фрутiка" у
вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства", та змiн кодiв
економiчної дiяльностi Товариства згiдно Нацiонального класифiкатора України
"КЛАСИФIКАЦIЯ ВИДIВ ЕКОНОМIЧНОХ ДIЯЛЬНОСТI" ДК 009:2010, який
набрав чинностi з 01 сiчня 2012 року, шляхом викладення Статуту Приватного
Акцiонерного Товариства "Фрутiка" у новiй редакцiї.

позачергові
X
01.09.2012
100
Згiдно зi ст. 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства" до товариства з одним акцiонером
не застосовуються положення статей цього Закону щодо порядку скликання та
проведення загальних зборiв акцiонерного товариства, повноваження загальних
зборiв товариства здiйснюються акцiонером одноосiбно.
Акцiонер Товариства - Амола Бетайлiгунтс АГ Швейцарiя (Switzerland),
розглянувши питання:
1. Щодо подовження термiну дiї Договору поставки № 04012012-П вiд 04.01.2012
р., укладеного з ТзОВ "САНДОРА", до 31.12.2013 року.
2. Щодо надання Директору з продажу Гаращенко Владиславу Петровичу
повноважень з пiдписання Додаткової угоди до Договору поставки № 04012012-П
вiд 04.01.2012 р., укладеного з ТзОВ "САНДОРА", а також на уладання та
пiдписання будь-яких iнших додаткових угод, змiн, доповнень, додаткiв,
специфiкацiй до Договору в залежностi вiд розвитку договiрних вiдносин, в тому
числi й змiни суттєвих умов Договору.
Вирiшив:
1. Подовжити термiн дiї Договору поставки № 04012012-П вiд 04.01.2012 р.,
укладеного з ТзОВ "САНДОРА", до 31.12.2013 року.
2. Надання Директору з продажу Гаращенко Владиславу Петровичу повноважень
з пiдписання Додаткової угоди до Договору поставки № 04012012-П вiд
04.01.2012 р., укладеного з ТзОВ "САНДОРА", а також на уладання та пiдписання
будь-яких iнших додаткових угод, змiн, доповнень, додаткiв, специфiкацiй до
Договору в залежностi вiд розвитку договiрних вiдносин, в тому числi й змiни
суттєвих умов Договору

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

чергові
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11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
1
31.12.2004

Опис
31.12.2004

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
376/10/1/20
04

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн.)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

3
4
5
6
7
8
9
10
Територiальне
UA1020181004 Акція проста Бездокумент
1 000
300
300 000
100
управлiння Державної
бездокумента арні іменні
комiсiї з цiнних
рна іменна
паперiв та фондового
ринку в м. Києвi та
Київськiй областi
На зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не здiйснюється. Фактiв лiстингу/делiстингу не було. Свiдоцтво про
реєстрацiю випуску акцiй № 376/10/1/2004 дата реєстрацiї 31.12.2004 р., видане Територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi вважається таким, що втратило чиннiсть.
376/10/1/20
Територiальне
UA1020181004 Акція проста Бездокумент
1 000
300
300 000
100
04
управлiння Державної
бездокумента арні іменні
комiсiї з цiнних
рна іменна
паперiв та фондового
ринку в м. Києвi та
Київськiй областi
На зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не здiйснюється. Фактiв лiстингу/делiстингу не було. Свiдоцтво про
реєстрацiю випуску акцiй № 376/10/1/2004 дата реєстрацiї 31.12.2004 р., видане 23.07.2010 р. Територiальним управлiнням Державної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi в зв'язку iз змiною найменування.
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13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність
емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
Усього

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн.)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
428,3
325,2
0
0
20,5
28,1
407,8
297,1
0
0
0

0

Орендовані основні
засоби (тис. грн.)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

Основні засоби,
всього (тис. грн.)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
428,3
325,2
0
0
20,5
28,1
407,8
297,1
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
428,3
325,2
0
0
428,3
325,2
Термiни та умови користування основними засобами (за основними
групами):
машини та обладнання - три роки
транспортнi засоби - п'ять рокiв
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - п'ять рокiв
Первiсна вартiсть основних засобiв - 890,4 тис. грн.
Ступiнь їх зносу - 63,14%.
Ступiнь їх використання - 100%
Сума нарахованого зносу - 565,2 тис. грн.
Суттєвих змiн у вартостi не вiдбулося. Обмежень на використання
майна Товариства немає.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
-312,9
-602,9
(тис.грн.)
Статутний капітал (тис.грн.)
300
300
Скоригований статутний капітал
300
300
(тис.грн.)
Вартiсть чистих активiв розраховується за Методичними рекомендацiями по визначенню
Опис
вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схваленими рiшенням ДКЦПФР вiд
17.11.2004р. № 485
Висновок Станом на 31.12.2011 р. становить Вча= -312.9 тис. грн., менша вiд статутного капiталу,
що не вiдповiдає вимогам законодавства.
Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України не дотриманi. Якщо пiсля
закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв
Товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, Товариство зобов'язане оголосити
про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у
встановленому законодавством порядку. Якщо вартiсть чистих активiв Товариства стає
меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом,
Товариство пiдлягає лiквiдацiї.
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13.3. Інформація про зобов'язання емітента

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн.)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0,6

X

X

X

0

X

X

Дата
виникнення

Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання
Усього зобов'язань
Опис

Дата
погашення
X

X
10 431,5
X
X
X
10 432,1
X
X
Станом на 31.12.2012 року розмiр зобов'язань є реальним i
складає:
Довгостроковi зобов'язання 1 844,0тис.грн.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
8243,4тис.грн.
Поточнi зобов'язання з бюджетом 0,6тис.грн.
Поточнi зобов'язання зi страхування 2,1тис.грн.
Поточнi зобов'язання з оплати працi 4,2тис.грн.
Iншi поточнi зобов'язання 337,8тис.грн

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата
виникнення
події
1
29.08.2012

Дата оприлюднення
Повідомлення у
стрічці новин
2
30.08.2012

Вид інформації
3
Відомості про рішення емітента про утворення, припинення
його філій, представництв

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
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№ з/п
1
2
3

Рік
2010
2011
2012

Кількість зборів, усього
0
0
0

У тому числі позачергових
0
0
0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?
Так
Ні
Реєстраційна комісія
X
Акціонери
X
Реєстратор
X
Депозитарій
X
Згiдно зi ст. 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства" до товариства з одним
акцiонером не застосовуються положення статей цього Закону щодо
Інше
порядку скликання та проведення загальних зборiв акцiонерного
(запишіть)
товариства, повноваження загальних зборiв товариства здiйснюються
акцiонером одноосiбно.
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників
для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
X
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Згiдно зi ст. 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства" до товариства з одним
акцiонером не застосовуються положення статей цього Закону щодо
Інше
порядку скликання та проведення загальних зборiв акцiонерного
(запишіть)
товариства, повноваження загальних зборiв товариства здiйснюються
акцiонером одноосiбно.
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?
Так
Ні
Реорганізація
X
Внесення змін до статуту товариства
X
Прийняття рішення про зміну типу товариства
X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
X
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
X
товариства
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення
X
про припинення їх повноважень
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора),
X
прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень
Інше
З необхiднiстю вирiшення господарських питань
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(запишіть)
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

(осіб)
0
0
0
0
0
0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років? 0
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інше
Наглядова рада Статутом Товариства не передбачена
(запишіть)
Інше
(запишіть)

Ні
X
X
X
X

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за
роботу з акціонерами? (так/ні) ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше
Наглядова рада Статутом Товариства не передбачена
(запишіть)

Ні
X
X
X
X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
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Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інше (запишіть)
Наглядова рада Статутом Товариства не передбачена

X
X
X
X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився
зі своїми правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
X
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
X
строк або не було обрано нового члена
Інше
Наглядова рада Статутом Товариства не передбачена
(запишіть)
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) ні
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 0
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів
загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні
Засідання
Засідання
збори
наглядової
правління
акціонерів
ради
Члени правління (директор)
так
ні
ні
Загальний відділ
ні
ні
ні
Члени наглядової ради (голова наглядової
ні
ні
ні
ради)
Юридичний відділ (юрист)
ні
ні
ні
Секретар правління
ні
ні
ні
Секретар загальних зборів
ні
ні
ні
Секретар наглядової ради
ні
ні
ні
Корпоративний секретар
ні
ні
ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу
ні
ні
ні
з акціонерами
Інше (запишіть)
ні
ні
ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
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Визначення основних напрямів діяльності
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнеспланів)
Затвердження річного фінансового звіту або
балансу або бюджету
Обрання та відкликання голови правління
Обрання та відкликання членів правління
Обрання та відкликання голови наглядової
ради
Обрання та відкликання членів наглядової
ради
Обрання та відкликання голови та членів
ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
та членів правління
Визначення розміру винагороди для голови
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів правління
Прийняття рішення про додатковий випуск
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

Загальн
і збори
акціоне
рів

Наглядов
а рада

Виконав
чий
орган

Не
належит
ь до
компете
нції
жодного
органу

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так
ні

ні
ні

ні
ні

ні
так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

так

ні

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

так

ні

так

ні

ні

ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган (правління)
Положення про посадових осіб акціонерного товариства

Так
X

Ні
X

X
X
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Положення про ревізійну комісію
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)

X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікуєт
ься у
пресі,
Документи
Інформаці
Копії
оприлюдн надаються
я
юється в
для
докумен розміщуєт
Інформація
тів
загальнод ознайомлен
ься на
розповсюджує
оступній
ня
надають
власній
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цінних
паперів
Фінансова звітність,
так
так
так
так
так
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 10 відсотків
ні
так
так
так
так
та більше статутного
капіталу
Інформація про склад
органів управління
так
так
так
так
так
товариства
Статут та внутрішні
так
ні
так
так
так
документи
Протоколи загальних
зборів акціонерів після
ні
ні
так
так
так
їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
ні
так
так
так
так
акціонерного
товариства
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) ні
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
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Раз на рік
Частіше ніж раз на рік

X
X

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Правління або директор
Інше
(запишіть)

Ні
X
X

X

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

Ні
X
X

X

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ні
Ревізійна комісія
X
Наглядова рада
X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
X
Стороння компанія або сторонній консультант
X
Перевірки не проводились
X
Інше
(запишіть)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
X
відсотків голосів
Інше
(запишіть)
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)
так
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ
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Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів
протягом наступних трьох років?
Так
Ні
Випуск акцій
X
Випуск депозитарних розписок
X
Випуск облігацій
X
Кредити банків
X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
X
Інше (запишіть)
X
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років
Не визначились
X
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) ні
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній
системі України (далі - особа)?
Так
Ні
Не задовольняв професійний рівень особи
X
Не задовольняли умови договору з особою
X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів
X
суду
X
Інше
Особу, яка веде облiк прав власностi на акцiї у депозитарнiй системi
(запишіть)
України не змiнювали.
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс
корпоративного управлiння Товариством не приймався.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його
оприлюднено: 21

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

Звіт про корпоративне управління
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою
установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування,
місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність
встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та
виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди
фінансовій установі або споживачам фінансових послуг
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про
відсутність таких заходів
5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або про відсутність такої системи
6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього
аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої
фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у
статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація
не є комерційною таємницею), або про їх відсутність
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи,
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій
внутрішнього аудитора
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та
факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським
висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого
22

розглядати скарги
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових
послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та
результати їх розгляду
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Приватне акцiонерне товариство "Фрутiка"
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за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
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1. Баланс
на 31.12.2012 p.
Форма №1-м

Актив
1
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
залишкова вартість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Виробничі запаси
Поточні біологічні активи
Готова продукція
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість
первісна вартість
резерв сумнівних боргів
Дебіторська заборгованість за рахунками з бюджетом
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти:

Код
рядка
2

Код за ДКУД 1801006
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

020

3,8

3

030
031
032

428,3
835,2
( 406,9 )

325,2
890,4
( 565,2 )

035
036
037
040
070
080

0
0
(0)
0
419,9
852

0
0
(0)
0
419,9
748,1

100
110
130

13,3
0
2117,3

2,8
0
2031,4

160
161
162
170
210
220

3268,4
3268,4
(0)
375,4
623
0

4188,2
4188,2
(0)
501,6
1129,9
0
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в національній валюті
у тому числі в касі
в іноземній валюті
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Витрати майбутніх періодів
IV. Необоротні активи та групи вибуття
Баланс

230
231
240
250
260
270
275
280

248,2
2,2
0
53,9
6699,5
12,7
0
7564,2

1498
5,1
0
9,9
9361,8
12,4
0
10122,3

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

300
320
340
350
360
380
430
480

300
0
0
-902,9
(0)
-602,9
3,1
1802,2

300
0
0
-612,9
(0)
-312,9
3,1
1844

500

0

0

510

0

0

530

6319,9

8243,4

550
570
580

0,2
0,2
-0,1

0,6
2,1
4,2

605

0

0

610
620
630
640

41,6
6361,8
0
7564,2

337,8
8588,1
0
10122,3

(665)

0

Код
рядка

Пасив
1
I. Власний капітал
Статутний капітал
Додатковий вкладений капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Усього за розділом I
II. Забезпечення таких витрат і цільове фінансування
III. Довгострокові зобов'язання
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків
Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов'язаннями
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з бюджетом
зі страхування
з оплати праці*
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та
групами вибуття, утримуваними для продажу
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IV
V. Доходи майбутніх періодів
Баланс
* З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати
праці
Керівник

Халлер Мартiн Йоханнес

Головний бухгалтер

П'яткiна Галина Григорiвна
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2. Звіт про фінансові результати
за 2012 рік
Форма №2-м

Код
рядка

Стаття
1
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Непрямі податки та інші вирахування з доходу
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг) (010-020)
Інші операційні доходи
Інші доходи
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Інші операційні витрати
у тому числі:
Інші витрати
Разом витрати (080 + 090 + 100)
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)
Податок на прибуток
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)
Забезпечення матеріального заохочення
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості
поточних біологічних активів
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції та витрати від зміни
вартості поточних біологічних активів

2

Код за ДКУД 1801007
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

010

34992,4

25615,4

020

( 5611,3 )

( 4162,2 )

030

29381,1

21453,2

040
050
070
080
090
091
092
100
120
130
140
150
160

789,6
1125
31295,7
( 25770 )
( 4842,4 )
0
0
(0)
( 30612,4 )
683,3
(0)
683,3
0

1227,1
0
22680,3
( 17670,3 )
( 3911,4 )
0
0
(0)
( 21581,7 )
1098,6
( 113,3 )
985,3
0

201

0

0

202

(0)

(0)

Керівник

Халлер Мартiн Йоханнес

Головний бухгалтер

П'яткiна Галина Григорiвна
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Текст аудиторського висновку
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)
щодо фінансової звітності
Приватного акціонерного товариства «ФРУТІКА»
станом на 31 грудня 2012року
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України
Власникам цінних паперів,
Керівництву ПрАТ
«ФРУТІКА»

Основні відомості про акціонерне товариство:
Повна назва: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФРУТІКА».
Код ЄДРПОУ- 33148580
Місцезнаходження товариства: 02660, м. Київ, вул. Попудренка, будинок 52
Дата державної реєстраціі: 11.10.2004р.
Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ФРУТІКА», (далі - Товариство) за період з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012
року на предмет повноти, достовірності та відповідності її чинному законодавству,
встановленим нормативам. Фінансова звітність Товариства включає Фінансовий звіт суб’єкта
малого підприємництва станом на 31 грудня 2012року, стислий виклад суттєвих облікових
політик, інші пояснювальні примітки. Аудиторська перевірка проведена відповідно до вимог
Закону України «Про аудиторську діяльність», Міжнародних стандартів аудиту, надання
впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, зокрема 700 «Формулювання думки та
надання звіту щодо фінансової звітності», 705 «Модифікація думки у звіті незалежного
аудитора», 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять
перевірену аудитором фінансову звітність», які прийняті в якості Національних стандартів
аудиту в Україні, рішення ДКЦПФР від 19.12.2006 року № 1528 та рішення ДКЦПФР від
29.09.2011 року № 1360.
Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання та достовірне
подання цієї фінансової звітності у відповідності до Національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства. Відповідальність управлінського
персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно
підготовки та достовірного надання фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень
внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики,
облікових оцінок, які відповідають обставинам.
Відповідальність аудитора
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі
результатів аудиторської перевірки. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та
етики Міжнародної федерації бухгалтерів вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а
також планування і виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості,
що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
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Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів
стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності на підставі судження аудитора, яке
ґрунтується на оцінці ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або
помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що
стосуються складання та достовірного подання фінансової звітності, з метою розробки
аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо
ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку
відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених
управлінським персоналом та відповідності фінансової звітності обліковим принципам, що є
загальноприйнятими в Україні.
Ми вважаємо, що в процесі проведення аудиту отримані достатні та належні аудиторські
докази для висловлення умовно-позитивної думки.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Ми не спостерігали за інвентаризацією фізичних запасів, активів та зобов'язань Товариства
станом на 31.12.2012 року, однак за допомогою здійснення інших аудиторських процедур
отримали можливість підтвердити суму активів та зобов'язань, відображених в фінансовому
звіті Товариства станом на 31.12.2012 року, в межах рівня суттєвості, визначеного відповідно до
листа Міністерства фінансів України від 29.07.2003 р. № 04230-04108.
Ми звертаємо увагу на те, що Товариство протягом 2010року отримало чистий прибуток в
сумі 693,1тис.грн., за 2011рік отримало прибуток в сумі 985,4тис.грн., за 12 місяців 2012 року
чистий прибуток склав 683,3тис.грн., що позитивно впливає на здатність Товариства
продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Але ключові фінансові коефіцієнти
мають значення ніжчі за граничні і, отже, Товариство може виявитись не здатним реалізувати
свої активи та виконати свої зобов’язання при звичайній діяльності.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у
параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність
Товариства подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФРУТІКА» станом на 31 грудня 2012року та його
фінансові результати за 2012рік у відповідності до Національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку України. Фінансова звітність складена відповідно до вимог
чинного законодавства України, відповідає прийнятій обліковій політиці.
Додаткова інформація:
Види діяльності за КВЕД:
46.90-неспеціалізована оптова торгівля;
01.25-вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників;
10.32-виробництво фруктових і овочевих соків;
46.31-оптова торгівля фруктами й овощами;
46.69-оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;
47.21-роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах.
Середньооблікова чисельність працюючих складає 9чол.
Відповідальними за вибір та застосування відповідної облікової політики та фінансовогосподарську діяльність в 2012 році були:
директор – Халлер Мартін Йоханнес;
головний бухгалтер – П’яткіна Галина Григорівна.
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На дату перевірки частка держави в статутному капіталі товариства відсутня.
Випадків ведення позастатутної діяльності не встановлено.
Валюту балансу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФРУТІКА » станом на
31 грудня 2012 року в сумі 10122,3тис.грн. підтверджую.
Висновки щодо окремих компонентів фінансових звітів.
В Товаристві створена постійно діюча інвентаризаційна комісія для вирішення
організаційних питань та проведення інвентаризаційної роботи.
Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Національні
положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення
Товариства.
Товариство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів
своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом
безперервного документального, взаємопов'язаного їх відображення.
Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису
згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах ордерах та
аналітичних відомостях. Бухгалтерський облік ведеться в автоматизованому режимі за
допомогою бухгалтерської комп'ютерної програми .
Облікова політика Приватного акціонерного товариства «ФРУТІКА» в 2012 році
обгрунтована наказом №1/УП від 01.04.2011року. Згідно цього наказу обумовлений порядок
обліку активів, зобов’язань та власного капіталу Товариства, а також його доходів та витрат.
Під час перевірки змісту наданих бухгалтерських звітних форм, аудитором встановлено,
що показники в них взаємозв'язані і тотожні між собою, відповідають даним реєстрів
бухгалтерського обліку, у фінансовій звітності відображені усі показники, які мають суттєвий
вплив на звітність.
Під час перевірки були розглянуті бухгалтерські принципи оцінки окремих статей балансу,
використані керівництвом Товариства та зроблено оцінку відповідності застосованих принципів
нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинне
протягом періоду перевірки.
При перевірці було встановлено, що фінансова звітність Товариства за період з
01.01.2012року по 31.12.2012року складена на підставі облікових регістрів, дані в яких
відображені на підставі первинних документів.
На основі проведення аудитором тестів встановлено, що бухгалтерський облік в цілому
ведеться Товариством у відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999року № 996-Х1V( зі змінами і доповненнями,
затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших законодавчих та
нормативно - правових документів з питань організації бухгалтерського обліку та звітності.
Розкриття інформації за видами активів Товариства.
Станом на 31.12.2012року загальні активи Товариства в порівнянні з даними на початок
року збільшились на 2558,1тис.грн. і складають 10122,3тис.грн.
Згідно наказу про облікову політику, встановлену на Товаристві, інвентаризація наявності
товарно-матеріальних цінностей, основних засобів та розрахунків проводиться відповідно до
вимог «Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарноматеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків», затвердженої Наказом
міністерства фінансів України №69 від 11.08.1994року. Згідно наказу №01-Інв від
31.12.2012року в Товаристві була проведена річна інвентаризація основних засобів та
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нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, каси, розрахунків з дебіторами та
кредиторами та бланків суворої звітності станом на 31.12.2012року.
Облік нематеріальних активів та накопиченої амортизації
На нашу думку розкриття інформації щодо нематеріальних активів в цілому справедливо
і достовірно відображає стан нематеріальних активів Товариства станом на 31.12.2012року,
відповідно до критеріїв, встановлених П(с)БО №8«Нематеріальні активи», затвердженого
наказом Мінфіну України від 18.10.1999року №242 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 02.11.1999року за № 750/4043 зі змінами та доповненнями.
Станом на 31.12.2012р. вартість нематеріальних активів, облікованих на балансі
Товариства складає 14,0тис. грн., накопичена амортизація нематеріальних активів 11,1тис. грн.
Облік основних засобів та їх зносу
Облік наявних у Товариства основних засобів ведеться у відповідності з вимогами П(с)БО
№7, затвердженого наказом Мінфіну України від 27.04.2000 року № 92 зі змінами та
доповненнями.
За січень-грудень 2012року знос (амортизація) основних засобів нараховувався згідно
облікової політики та П(с)БО №7 «Основні засоби» затвердженого наказом КМУ від 27.04.2000
року зі змінами та доповненнями.
Індексація основних фондів у 2012році в Товаристві не проводилась.
Ліквідаційна вартість основних засобів в Товаристві визнана на рівні нульового значення.
Перевіркою підтверджено правильність відображення в обліку та звітності надходжень та
вибуття основних засобів.
Групи основних засобів
первісна вартість накопичена
амортизація
Машини та обладнання
48,4тис.грн.
43,0тис.грн.
Транспортні засоби
573,1тис.грн.
288,3тис.грн.
Інструменти, прилади,інвентар (меблі)
10,0тис.грн.
10,0тис.грн.
Інші необоротні матеріальні активи
244,9тис.грн.
212,8тис.грн.
Разом
876,4тис.грн.
565,2тис.грн.
Згідно прийнятої облікової політики Товариства до основних засобів відносяться
матеріальні активи, строк одержання майбутніх економічних вигод від їх експлуатації більше
року.
До малоцінних необоротних активів відносяться активи, відмінні від основних засобів,
вартістю до 2,5тис.грн. з терміном корисного використання(експлуатації) понад один рік (згідно
п.5 П(с)БО № 7 «Основні засоби»). Амортизація малоцінних необоротних активів в
бухгалтерському обліку нараховується у першому місяці використання об’єкта в розмірі 100%
його вартості в першому місяці використання об’єкта.
Cтаном на 31.12.20212року Товариство має не введені в експлуатацію основні засоби, що
відображені у рядку 020 розділу І Активу Балансу та складають 3,0тис.грн.
Облік інвестиційної нерухомості
Станом на 31.12.2012року Товариство не має інвестиційної нерухомості.
Облік фінансових інвестицій
Облік фінансових інвестицій ведеться у відповідності до вимог П(с)БО № 12 «Фінансові
інвестиції», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000р. № 91.
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Станом на 31.12.2012року інші фінансові інвестиції складають 419,9тис.грн., що відповідає
рядку 070 розділу І активу Балансу. (частка в статутному капіталі ТОВ «ГАЛФРОСТ» що
складає 390тис.грн., що становить 60% статутного капіталу, та частка в статутному капіталі
ТОВ «Агро Фрутіка Бишків» що складає 29,9тис.грн., що становить 90% статутного капіталу).
Облік відстрочених податкових активів
Товариство на дату балансу не має відстрочених податкових активів.
Облік запасів
На думку аудитора розкриття інформації справедливо і достовірно відображає стан
запасів Товариства станом на 31.12.2012 р. відповідно до критеріїв, встановлених П(с)БО №9
«Запаси», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99р. №246 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.1999року за № 751/4044. Станом на
31.12.2011року запаси становлять:
Виробничі запаси 2,8тис.грн., Готова продукція 2031,4тис.грн.
Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів ведеться на бухгалтерському рахунку
№ 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети». При передачі у експлуатацію МШП
списуються з балансу.
Облік дебіторської заборгованості
Бухгалтерський облік дебіторської заборгованості ведеться відповідно до П (с)БО
№10«Дебіторська заборгованість», затвердженого наказом МФУ від 08.10.1999 р. № 237.
Станом на 31.12.2012року дебіторська заборгованість складає:
За товари, роботи, послуги 4188,2тис.грн.
За розрахунками з бюджетом 501,6тис.грн.
Інша поточна дебіторська заборгованість 1129,9тис.грн.
Положенням про облікову політику Товариства передбачено формування резерву
сумнівних боргів у відповідності до п.9 П(с)БО №10«Дебіторська заборгованість». Розмір
створеного резерву сумнівних боргів станом на 31.12.2012р. (ряд. 162) складає 0,0тис. грн.
Облік грошових коштів
Облік касових операцій здійснюється згідно з Положенням про ведення касових операцій в
національній валюті в Україні, затвердженого Постановою НБУ від 15.12.2004 року №637.
Перевіркою обліку касових операцій та операцій по поточних рахунках порушень не
виявлено.
Станом на 31.12.2012року грошові кошти в національній валюті складають 1498,0тис.грн.,
в т.ч. в касі 5,1тис.грн.
Залишки грошових коштів в касі та на поточних рахунках співпадають з даними балансу.
Згідно наказу № 02.КЛ-04/01 від 01.04.2011року ліміт готівкових коштів в Товаристві
встановлений в сумі 6 278,92грн.
Вибірковою перевіркою розрахунків по заробітній платі, з підзвітними особами, з
бюджетом порушень не встановлено.
Облік інших оборотних активів
Станом на 31.12.2012р. інші оборотні активи складають 9,9тис.грн.
Облік витрат майбутніх періодів
Станом на 31.12.2012р. витрати майбутніх періодів складають 12,4тис.грн.
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На нашу думку, розкриття інформації за видами активів подано в фінансовій звітності
достовірно та повно, відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України.
Розкриття інформації про зобов'язання Товариства.
Визнання, облік та оцінка зобов'язань відповідає П(с)БО №11«Зобов'язання»,
затвердженого наказом МФУ від 26.01.2000року № 20. Станом на 31.12.2012 року розмір
зобов’язань є реальним і складає:
Довгострокові зобов’язання 1 844,0тис.грн.
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 8243,4тис.грн.
Поточні зобов’язання з бюджетом 0,6тис.грн.
Поточні зобов’язання зі страхування 2,1тис.грн.
Поточні зобов’язання з оплати праці 4,2тис.грн.
Інші поточні зобов’язання 337,8тис.грн
Станом на 31.12.2012 р. Товариством створено забезпечення майбутніх витрат на виплату
відпусток працівникам та забезпечення матеріального заохочення за підсумками року в сумі
3,1тис.грн.
На нашу думку, розкриття інформації за видами зобов’язань подано в фінансовій звітності
достовірно та повно, відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України.
Розкриття інформації про власний капітал Товариства.
Власний капітал у товаристві визначається згідно П(с)БО № 5«Звіт про власний капітал»,
затвердженого МФУ від 31.03.1999р.
Станом на 31.12.2012року власний капітал має таку структуру:
Статутний капітал 300,0тис.грн.
Непокритий збиток 612,9тис.грн.
Станом на 31.12.2012р. розмір статутного капіталу
300,0тис. грн., відповідає
зареєстрованим установчим документам, сплачений повністю в сумі 300,0тис.грн.
Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку (збитку) Товариства.
При визначені фінансових результатів діяльності Товариства дотримано вимог П(с)БО
№15 «Дохід» та П(с)БО №16 «Витрати» та принципу відповідності доходів та витрат. Дані
«Звіту про фінансові результати», як по доходах так і по витратах, підтверджуються даними
бухгалтерського обліку.
Основним видом доходу товариства є доход від продажу концентратів фруктових соків.
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції за період з 01.01.2012року по
31.12.2012року складає 29381,1тис.грн.
Інші операційні доходи, отримані Товариством за період 01.01.2012року по 31.12.2012року
складають 789,6тис.грн.
Інші доходи, отримані Товариством за період 01.01.2012року по 31.12.2012року складають
1125,0тис.грн.
Собівартість реалізованої продукції за період з 01.01.2012року по 31.12.2012року складає
25770,0тис.грн.
Інші операційні витрати за період з 01.01.2012року по 31.12.2012року складають
4842,4тис.грн.
Податок на прибуток за січень-грудень 2012року становив 0тис.грн.
За звітний період Товариство отримало прибуток в сумі 683,3тис. грн.
Товариство є платником податку на прибуток на загальних підставах.
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Інформація про попередні випуски акцій:
Статутний капітал в сумі 300 000,0грн., сформований повністю у встановлені
законодавством терміни згідно протоколу №1 Установчих зборів від 13.09.2004року. Перший
випуск акцій зареєстровано Територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку в м. Києві та Київській області в кількості 300штук простих іменних акцій
номінальною вартістю 1,0тис.грн. на суму 300 000,0грн., про що видане свідоцтво про
реєстрацію випуску акцій за №376/10/1/2004 від 31.12.2004року. Форма випускубездокументарна. Акції цього випуску повністю розміщені та сплачені.
Протоколом від 01.06.2010року № 21 прийнято рішення про зміну найменування
Товариства на Приватне акціонерне товариство «Фрутіка» у зв’язку із приведенням діяльності
Товариства у відповідність згідно з ЗУ «Про акціонерні товариства», про що 23.07.2010року
Територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві
та Київській області видано свідоцтво про реєстрацію випуску акцій в кількості 300штук
номінальною вартістю 1,0тис.грн.на загальну суму 300,0тис.грн. за №376/10/1/2004 у зв’язку із
зміною найменування Товариства. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій за № 376/10/1/2004
від 31.12.2014р., видане Управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в
м. Києві та Київській області вважається таким, що втратило чинність.
Станом на 31.12. 2012року акції розподілені наступим чином:
Одна юридична особа, що володіє 100% акцій від сформованого Статутного капіталу.
Дивіденди в 2012 році не нараховувались і не виплачувались.
Емісії акцій в 2012 році не було.
Викупу власних акцій в 2012 році не було.
Визначення вартості чистих активів:
(розраховується за Методичними рекомендаціями по визначенню вартості чистих активів
акціонерного товариства, схваленими рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004р. № 485)
Станом на 31.12.2012року становить Вча= -312,9тис. грн., менша від статутного капіталу,
що не відповідає вимогам законодавства.
Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України не дотримані. Якщо після
закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства
виявиться меншою від статутного капіталу, Товариство зобов’язане оголосити про зменшення
свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому
законодавством порядку. Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від
мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, Товариство підлягає
ліквідації.
Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала
аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається
до Комісії разом з фінансовою звітністю.
На нашу думку інформація, що розкривається Товариством та подається до Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку України разом з фінансовою звітністю станом на
31.12.2012року, не містить суттєвих невідповідностей фінансовій звітності, що підлягала аудиту.
Виконання значних правочинів
(10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної
фінансової звітності) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»
В розумінні Закону України «Про акціонерні товариства» значним правочином вважається
правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним
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товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і
більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності.
Станом на 31.12.2012року вартість активів Товариства складає 7564,2тис.грн., тобто
значним правочином в розумінні Закону для Товариства протягом 2012року вважається
правочин, якщо його сума перевищує 756,42тис.грн.
На Загальних зборах акціонерів, які відбулися 01.09.2012року (Протокол №42 від
01.09.2012року), було прийнято рішення щодо подовження терміну дії Договору поставки,
укладеного 04.01.2012року з ТзОВ «САНДОРА» до 31.12.2013року.
Розкриття інформації про дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан
емітента.
Товариством подано позов до Господарського суду Луганської області про стягнення з
ТзОВ «Глорія» заборгованості в сумі 22,2тис.грн. Господарським судом Луганської області
прийнято Ухвалу про примусове стягнення з ТзОВ «Глорія» заявленої суми. Справа знаходиться
у виконавчому впровадженні.
Стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього аудиту відповідно
до Закону України «Про акціонерні товариства»
Під час планування і виконання аудиторських процедур ми провели оцінку стану
корпоративного управління для висловлення думки щодо його впливу на повноту та
відповідність фінансової звітності Товариства, а не з метою висловлення думки щодо
відповідності стану корпоративного управління Товариства вимогам чинного законодавства
України, відповідно, ми не помітили нічого суттєвого, що могло б змусити нас вважати, що
твердження управлінського персоналу Товариства щодо відповідності стану корпоративного
управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту, у всіх суттєвих аспектах, не відповідає
вимогам чинного законодавства.
Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності
внаслідок шахрайства
Під час планування і виконання аудиторських процедур ми провели ідентифікацію та
оцінку ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства для
визначення їх впливу на повноту та відповідність фінансової звітності Товариства шляхом
розгляду заходів внутрішнього контролю, а не з метою висловлення думки щодо ефективності
внутрішнього контролю Товариства, відповідно, ми не помітили суттєвих проблем, пов’язаних з
ідентифікацією та оцінкою ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок
шахрайства, які потребують розкриття в даному аудиторському висновку.
Аналіз фінансового стану ПрАТ «ФРУТІКА» станом на 31.12.2012року.
Джерелами визначення показників фінансового стану були:
1) фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва станом на 31 грудня 2012року.
Фактичні дані розрахованих коефіцієнтів для Товариства станом на 01 січня 2012року та
на 31 грудня 2012року і їх орієнтовне позитивне значення наведені в таблиці:
Показники фінансового стану
Приватного акціонерного товариства «ФРУТІКА»
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№
з/
п
1
1
2
3
4

Показник
2
Коефіцієнт абсолютної
ліквідності
Коефіцієнт загальної
ліквідності (покриття)
Коефіцієнт фінансової
стійкості
Коефіцієнт покриття
зобов’язань власним
капіталом

Значення
показника на
01.01.2012 р.

Значення
показника на
31.12.2012 р.

3

4

Орієнтовне
позитивне
значення
показника
5

0,0

0,2

0,25 - 0,5

1,1

1,1

1,0 - 2,0

-13,5

-0,03

не більше 0,5 –
1,0

-0,1

-33,3

0,25 - 0,5

За підсумками роботи в період з 01.01.2012року по 31.12.2012року Товариство отримало
683,3тис.грн. прибутку.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності обчислюється як відношення грошових засобів та їхніх
еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов’язань та показує, яка частина
боргів підприємства може бути сплачена негайно. Станом на 31.12.2012року дорівнює 0,2 що
свідчить про наявність грошових коштів та їх еквівалентів для покриття короткострокових
зобов’язань.
Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) розраховується як відношення оборотних
активів до поточних зобов’язань підприємства та показує достатність ресурсів підприємства, які
можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань. Станом на 31.12.2012року
коефіцієнт дорівнює 1,1
Коефіцієнт фінансової стійкості розраховується, як відношення власного капіталу
підприємства до підсумку балансу підприємства і показує питому вагу власного капіталу в
загальній сумі засобів, авансованих в його діяльність. Станом на 31.12.2012року складає -0,03
тобто Товариство залежне з фінансової точки зору.
Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) розраховується як співвідношення
залучених та власних засобів і характеризує залежність підприємства від залучених засобів.
Станом на 31.12.2012року коефіцієнт становить -33,3.
Ймовірність банкрутства Товариства мінімальна (коефіцієнт вірогідності банкрутства R
більше 0,42 та складає: 2010рік = 5,86; 2011рік= 6,04; 2012рік= 9,86)
На підставі аналізу показників фінансового стану Товариства за 2011-2012роки можна
зробити висновок, що ПрАТ «ФРУТІКА» має задовільний стан платоспроможності.
Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:
Договір № 1073/12 від 01.03.2013 року.
Початок аудиту 11.03.2013 року, кінець - 11.04.2013 року.
Основні відомості про аудиторську фірму
Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Емкон-Аудит»;
Код ЄДРПОУ: 37153128;
Свідоцтво АПУ про включення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 4374,
виданого на підставі рішення Аудиторської палати України від 23.09.2010 року № 220/3; дійсне
до 23.09.2015 року;
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Анни Ахматової, 23, кв. 96; адреса для листування:
м.Київ, вул. Фрунзе, 40, корпус «Р», офіс 302; тел/факс 379-16-74.
35

Аудитор
____________________________________ Сороколат Н.Г.
(Сертифікат від 29.04.2010р. №006683 виданий Аудиторською палатою України рішенням
Аудиторської палати України №214/3 від 29.04.2010 р. дійсний до 29.04.2015 р.)
Директор ТОВ «Емкон-Аудит» _______________________________________ Сороколат
Н.Г.
(Сертифікат від 29.04.2010р. №006683 виданий Аудиторською палатою України рішенням
Аудиторської палати України №214/3 від 29.04.2010 р. дійсний до 29.04.2015 р.)

Дата аудиторського звіту

«11» квітня 2013року
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