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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    Галецький Iван Iванович 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

МП 28.04.2012 
(дата) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2011 рік 

 
1. Загальні відомості 

 
1.1. Повне найменування емітента 
 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" 
1.2. Організаційно-правова форма емітента 
 Акціонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 
 00443418 
1.4. Місцезнаходження емітента 
 11500, Житомирська обл., Коростенський р-н, Коростень, Жовтнева,54б 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 
 (04142) 9-62-78, (04142) 9-62-43 
1.6. Електронна поштова адреса емітента  
 kmk@frz.com.ua  
 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2012 
 (дата) 
2.2. Річна інформація опублікована у 80 Бюлетень Цiннi папери України  30.04.2012 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці 
www.meat-korosten.c

om.ua в мережі Інтернет 30.04.2012 
 (адреса сторінки)  (дата) 
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Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента:  
    а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X 
    б) інформація про державну реєстрацію емітента X 
    в) банки, що обслуговують емітента X 
    г) основні види діяльності X 
    ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
    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) X 
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X 
4. Інформація про посадових осіб емітента:  
    а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 
    б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 
6. Інформація про загальні збори акціонерів X 
7. Інформація про дивіденди  
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 
9. Відомості про цінні папери емітента:  
    а) інформація про випуски акцій емітента X 
    б) інформація про облігації емітента  
    в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
    г) інформація про похідні цінні папери  
    ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
    д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів  
10. Опис бізнесу X 
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
    а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 
    б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 
    в) інформація про зобов'язання емітента X 
    г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
    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 X 
14. Інформація про стан корпоративного управління X 
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
    а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за 
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
    б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за 
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі 
іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
    в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних 
активів до складу іпотечного покриття  
    г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших 
активів на кінець звітного періоду  
    ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають 
іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними 
договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу 
іпотечного покриття  
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
20. Основні відомості про ФОН  
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
24. Правила ФОН  
25. Річна фінансова звітність X 
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. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі  
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наявності) 
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, що вiдсутня у змiстi, не додається з наступних причин: Товариство не отримувало лiцензiй (дозволiв) на окремi 
види дiяльностi. Товариство до будь-яких об'єднань пiдприємств не входить. Фiзичних осiб засновникiв товариство не має. 
Засновники Товариства акцiями Товариства на дату складання звiту не володiють. Товариство не зверталось за визначенням 
кредитного рейтингу до будь-яких агентств.  Рiшення про затвердження результатiв дiяльностi, порядку розподiлу прибутку 
та виплати дивiдендiв на дату складання звiту не приймалось, вiдповiдно, нарахувань та виплати дивiдендiв не проводилось. 
Облiгацiї, торговi, борговi та iншi цiннi папери, крiм простих iменних акцiй товариство не випускало. Власних акцiй 
товариство у звiтньому перiодi не викупало.  Гарантiй третiх осiб по боргових цiнних паперах Товариство не отримувало.  
Товариство не складає фiнансову звiтнiсть вiдоповiдно до Мiжнародних стандартiв. Товариство не випускало цiльових 
облiгацiй, тому звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими 
забезпечене об'єктами нерухомостi) не надається. 
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3. Основні відомості про емітента 
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 
3.1.1. Повне найменування 
 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" 
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) 
 ПАТ "КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" 
3.1.3. Організаційно-правова форма 
 Акціонерне товариство 
3.1.4. Поштовий індекс 
 11500 
3.1.5. Область, район 
 Житомирська обл. Коростенський р-н 
3.1.6. Населений пункт 
 Коростень 
3.1.7. Вулиця, будинок 
 Жовтнева,54б 
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 
3.2.1. Серія і номер свідоцтва 
 А00 № 193986 
3.2.2. Дата державної реєстрації 
 27.12.1996 
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво 
 Виконавчий комiтет Коростненської мiської ради Житомирської областi 
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 
 39 622 462,25 
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 
 39 622 462,25 
3.3. Банки, що обслуговують емітента 
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті 
 ПАТ "Райффайзен банк Аваль" 
3.3.2. МФО банку 
 380805 
3.3.3. Поточний рахунок 
 260439323 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті 
 д/н 
3.3.5. МФО банку 
 д/н 
3.3.6. Поточний рахунок 
 д/н 
3.4. Основні види діяльності 
 15.13.0 - Виробництво м'ясних продуктiв 
 15.11.0 - Виробництво м'яса 
 45.21.1 - Будiвництво будiвель 

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної особи 
засновника та/або учасника 

Код за ЄДРПОУ 
засновника та/або 

учасника 
Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, 
паїв), які належать 
засновнику та/або 

учаснику (від загальної 
кількості) 

Житомирське РВ ФДМУ 13578893 10008, Житомирська обл., Житомир, 1 
Травня,20 0 

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи 

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

Відсоток акцій (часток, 
паїв), які належать 
засновнику та/або 

учаснику (від загальної 
кількості) 

Усього 0 
 

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 3 осiб 
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв ьа осiб, якi працюють за сумiсництвом - 0 
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу - 0 
Вiдносно попереднього року фонд оплати працi  зменшився на 233,5 тис.грн. i складає 229 тис.грн. Зменшення фонду оплати 
працi вiдбулось за рахунок зменшення середньооблiкової чисельностi працiвникiв. 
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента 
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полягає в матерiальному заохоченнi працiвникiв, тобто своєчаснiй виплатi заробiтної плати, соцiальних виплат та iнших 
компенсацiй.   
 

6. Інформація про посадових осіб емітента 
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
6.1.1. Посада 
 Директор 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Галецький Iван Iванович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 
 ВН 301779 13.07.2005 Коростенським МРВ УМВС України в житомирськiй областi 
6.1.4. Рік народження 
 1962 
6.1.5. Освіта 
 Вища 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 7 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Член Наглядової ради даного ПАТ. 
6.1.8. Опис 
 Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  
Повноваження та обовязки директора - представляти iнтереси товариства без довiреностi, а також видавати довiреностi вiд iменi 
товариства. основнi обовязки - керування поточними справами i роботою товариства, забезпечує виконання рiшень загальних 
зборiв акцiонерiв i наглядової ради. Всi обовязки та повноважження детально вказанi в Статутi Товариства. 
 Розмiр виплаченої винагороди за 2011рiк - 46660,52 грн. посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Загальний стаж роботи 
складає 31 рiк. Iншi попереднi посади -  гол.iнженер.  
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв Протокол №1 вiд 20.05.2011 року вiдбулись змiни складу посадових осiб 
емiтента. 
 ЗВIЛЬНЕНО з посади: 
 1. В.о. директора Галецького Iвана Iвановича. Паспорт ВН 301779 виданий 13.07.2005 Коростенським МРВ УМВС України в 
Житомирськiй областi. На данiй посадi вiдпрацював 1 рiк. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.0017%. У посадової 
особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Директора Галецького Iвана Iвановича. Паспорт ВН 301779 виданий 13.07.2005 Коростенським МРВ УМВС України в 
Житомирськiй областi. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.0017%. У посадової особи емiтента непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попереднє мiсце роботи - Во. Директора ПАТ "Коростенський 
м'ясокомбiнат".  
 
6.1.1. Посада 
 Головний бухгалтер 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Марковська Тетяна Олександрiвна 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 
 ВН 438316 06.09.2008 Богунським  РВ УМВС України в Житомирськiй областi 
6.1.4. Рік народження 
 1960 
6.1.5. Освіта 
 Вища 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 11 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 головний бухгалтер ЗАТ "Ритм" м.Чернiгiв. 
6.1.8. Опис 
 Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Головний бухгалтер органiзовує та 
веде бухгалтерський та податковий облiк на пiдприємствi. Розмiр виплаченої винагороди за 2011 рiк - 40389,57 грн. посад на 
iнших пiдприємствах не обiймає. Загальний стаж роботи складає 25 рокiв. Iншi попереднi посади - бухгалтер, гол.бухгалтер.  
 
6.1.1. Посада 
 Голова Наглядової ради 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Гонор Дмитро Юрiйович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 
 МЕ 258291 13.03.2003 Василькiвським РВ МВС України у Київськiй областi 
6.1.4. Рік народження 
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 1986 
6.1.5. Освіта 
 Вища 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 7 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 В.О. начальника вiддiлу банку у м.Києвi. 
6.1.8. Опис 
  
У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки визначенi 
Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду, а саме:  органiзовує роботу Наглядової ради, скликає засiдання 
Наглядової ради та головує на них, органiзовує на засiданнях ведення протоколу, забезпечує зберiгання книги протоколiв 
Наглядової ради, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, пiдписує рiчний звiт Наглядової 
ради та доповiдає про результати дiяльностi Наглядової ради ( здiйснення контролю за Директором )   зборам акцiонерiв 
Товариства, пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства 
Пiдпорядкований  Наглядовiй Радi та Зборам акцiонерiв . Обов'язки Голови наглядової Ради здiйснює безоплатно, винагород та 
компенсацiй  витрат, пов'язаних зi своїми обов'язками протягом 2011 року не отримував. 
 
На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, протокол № 1 вiд 26.03.2012 року вiдбулись змiни складу посадових осiб 
емiтента: 
 ЗВIЛЬНЕНО: 
 З посади Голова Наглядової ради - Гонор Д.Ю., паспорт МЕ №258291 виданий Василькiвським РВУМВС України в Київськiй 
обл. 13.03.2003 р. Частка в Статутному капiталi емiтента, якою володiє особа 0,0001%. На посадi перебував 2 роки. Звiльнення 
вiдбулось в зв'язку з переобранням. 
ПРИЗНАЧЕНО: 
 На посаду Голова Наглядової ради - Барановського Володимира Дмитровича, паспорт серiя ВМ № 839023 виданий Овруцьким 
РВ УМВС України в Житомирськiй областi 14 сiчня 2000 р. Частка в Статутному капiталi емiтента, якою володiє особа 0 %. 
Посади, якi особа займала протягом дiяльностi: голова КСП <Норинь>, директор Овруцької державної сортовипробувальної 
станцiї, директор Агрономiчної дослiдницької станцiї НАУ, старший викладач кафедри випробування технiки та практичної 
пiдготовки Нацiональний Аграрний Унiверситет, агроном ТОВ <Укрлендiнвест>. Основне мiсце роботи: виробничий директор 
ТОВ <Укрлендiнвест>. 
 
6.1.1. Посада 
 Член Наглядової ради 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Соколова Наталiя Володимирiвна 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 
 СО 495516 21.12.2000 Залiзничним РУГУ МВС України в м.Києвi 
6.1.4. Рік народження 
 1975 
6.1.5. Освіта 
 Вища 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 12 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Директор ТОВ "  Продконтракт" 
6.1.8. Опис 
 У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки 
визначенi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду -  участь в засiданнях Наглядової ради при вирiшеннi 
питань : 
- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв, 
обрання реєстрацiйної комiсiї,визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та 
строкiв виплати,  визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв 
та мають право на участь у Загальних зборах; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з 
ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача цiнних паперiв Товариства 
або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його 
послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого договору; 
- затвердження умов контракту , що укладається з Виконавчим органом,  
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть 
майна або послуг, що є предметом правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi Товариства;- прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть;  узгодження дiй 
Директора щодо списання з балансу Товариства безнадiйних до повернення заборгованостей, нестач i витрат 
товарно-матерiальних цiнностей, морально та фiзично застарiлого, непридатного для подальшого  використання обладнання, 
технiки, приладiв, пристроїв та iнвентаря, а також витрат по припинених та здiйснених капiтальних роботах ; узгодження дiй 
Директора щодо укладання  господарських та цивiльно-правових угод (контрактiв, договорiв) на придбання обладнання та 
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устаткування на суму, що перевищує 50 000, 00 грн.   
- прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про 
розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, -  
- вирiшення питань про заснування або участь Товариства чи дочiрнiх пiдприємств;- прийняття рiшення про здiйснення 
iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом створення або вступу до складу учасникiв 
юридичних осiб, про припинення участi, за винятком випадку припинення дiяльностi юридичної особи, учасником якої є 
Товариство;- вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi товариства", в разi 
злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом 
України "Про акцiонернi товариства"  
-  прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, 
встановлення розмiру оплати його послуг;  
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради 
згiдно iз Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом або переданi на вирiшення Наглядовою радою Загальними 
зборами. 
Пiдпорядкований  Головi Наглядової Ради та Зборам акцiонерiв . Обов'язки Члена наглядової Ради здiйснює безоплатно, 
винагород та компенсацiй  витрат, пов'язаних зi своїми обов'язками протягом 2011 року не отримувала. 
На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, протокол № 1 вiд 26.03.2012 року вiдбулись змiни складу посадових осiб 
емiтента: 
 
 ЗВIЛЬНЕНО: 
  З посади Член Наглядової ради - Соколова Н.В., паспорт СО № 495516 виданий Залiзничним РУГУ МВС України в м. Києвi 
21.12.2000 р. Частка в Статутному капiталi емiтента, якою володiє особа 0,0001%. На посадi перебував 2 роки. Звiльнення 
вiдбулось в зв'язку з переобранням. 
ПРИЗНАЧЕНО: 
  На посаду Член Наглядової ради - Дутку Iгора Михайловича, паспорт серiя СС № 697370 виданий Рогатинським РВ УМВС 
України в Iвано-Франкiвськiй областi 09 лютого 1999 р. Частка в Статутному капiталi емiтента, якою володiє особа 0 %. Посади, 
якi особа займала протягом дiяльностi: юрисконсульт ТОВ <Фiнансово-консалтингова група> Укрм'ясо", керiвник юридичного 
вiддiлу ТОВ <Укрлендiнвест>. Основне мiсце роботи: заступник генерального директора - директор юридичного департаменту 
ПрАТ <Райз-Максимко>. 
 
6.1.1. Посада 
 Член наглядової ради 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Таран Любов Василiвна 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 
 НМ 085317 08.08.2002 Бахмацьким РВ УМВС україни в Чернiгiвськiй областi 
6.1.4. Рік народження 
 1965 
6.1.5. Освіта 
 Неповна вища 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 12 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Комерцiйний  директор  ТОВ" Бахмачмясо" 
6.1.8. Опис 
 У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки 
визначенi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду -  участь в засiданнях Наглядової ради при вирiшеннi 
питань : 
- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв, 
обрання реєстрацiйної комiсiї,визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та 
строкiв виплати,  визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв 
та мають право на участь у Загальних зборах; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з 
ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача цiнних паперiв Товариства 
або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його 
послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого договору; 
- затвердження умов контракту , що укладається з Виконавчим органом,  
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть 
майна або послуг, що є предметом правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi Товариства;- прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть;  узгодження дiй 
Директора щодо списання з балансу Товариства безнадiйних до повернення заборгованостей, нестач i витрат 
товарно-матерiальних цiнностей, морально та фiзично застарiлого, непридатного для подальшого  використання обладнання, 
технiки, приладiв, пристроїв та iнвентаря, а також витрат по припинених та здiйснених капiтальних роботах ; узгодження дiй 
Директора щодо укладання  господарських та цивiльно-правових угод (контрактiв, договорiв) на придбання обладнання та 
устаткування на суму, що перевищує 50 000, 00 грн.   
- прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про 
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розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, -  
- вирiшення питань про заснування або участь Товариства чи дочiрнiх пiдприємств;- прийняття рiшення про здiйснення 
iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом створення або вступу до складу учасникiв 
юридичних осiб, про припинення участi, за винятком випадку припинення дiяльностi юридичної особи, учасником якої є 
Товариство;- вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi товариства", в разi 
злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом 
України "Про акцiонернi товариства"  
-  прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, 
встановлення розмiру оплати його послуг;  
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради 
згiдно iз Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом або переданi на вирiшення Наглядовою радою Загальними 
зборами. 
Пiдпорядкований  Головi Наглядової Ради та Зборам акцiонерiв .  Обов'язки Члена наглядової Ради здiйснює безоплатно, 
винагород та компенсацiй  витрат, пов'язаних зi своїми обов'язками протягом 2011 року не отримувала. 
На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, протокол № 1 вiд 26.03.2012 року вiдбулись змiни складу посадових осiб 
емiтента: 
 
 ЗВIЛЬНЕНО: 
  З посади Член Наглядової ради - Таран Л.В., паспорт НМ № 085317 виданий Бахмацьким РВ УМВС України в Чернiгiвськiй 
обл. 08.08.2002 р. Частка в Статутному капiталi емiтента, якою володiє особа 0%. На посадi перебував 2 роки. Звiльнення 
вiдбулось в зв'язку з переобранням. 
ПРИЗНАЧЕНО: 
  На посаду Член Наглядової ради - Прокосу Богдана Сергiйовича, паспорт серiя КА № 825446 виданий Бориславським МВ 
УМВС України у Львiвськiй областi 06 травня 1998 р. Частка в Статутному капiталi емiтента, якою володiє особа 0 %. Посади, 
якi особа займала протягом дiяльностi: адвокат. Основне мiсце роботи: Директор в ТОВ <STC Investmens>. 
 
 
6.1.1. Посада 
 Член Наглядової ради 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Волчок Галина Андрiївна 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 
 СМ 107874 05.05.1999 василькiвським МВ ГУМВС УМВС України в м.Києвi 
6.1.4. Рік народження 
 1982 
6.1.5. Освіта 
 Вища 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 4 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Головний бухгалтер  ТОВ ФКГ Укрмясо 
6.1.8. Опис 
 У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки 
визначенi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду -  участь в засiданнях Наглядової ради при вирiшеннi 
питань : 
- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв, 
обрання реєстрацiйної комiсiї,визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та 
строкiв виплати,  визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв 
та мають право на участь у Загальних зборах; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з 
ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача цiнних паперiв Товариства 
або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його 
послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого договору; 
- затвердження умов контракту , що укладається з Виконавчим органом,  
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть 
майна або послуг, що є предметом правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi Товариства;- прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть;  узгодження дiй 
Директора щодо списання з балансу Товариства безнадiйних до повернення заборгованостей, нестач i витрат 
товарно-матерiальних цiнностей, морально та фiзично застарiлого, непридатного для подальшого  використання обладнання, 
технiки, приладiв, пристроїв та iнвентаря, а також витрат по припинених та здiйснених капiтальних роботах ; узгодження дiй 
Директора щодо укладання  господарських та цивiльно-правових угод (контрактiв, договорiв) на придбання обладнання та 
устаткування на суму, що перевищує 50 000, 00 грн.   
- прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про 
розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, -  
- вирiшення питань про заснування або участь Товариства чи дочiрнiх пiдприємств;- прийняття рiшення про здiйснення 
iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом створення або вступу до складу учасникiв 
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юридичних осiб, про припинення участi, за винятком випадку припинення дiяльностi юридичної особи, учасником якої є 
Товариство;- вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi товариства", в разi 
злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом 
України "Про акцiонернi товариства"  
-  прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, 
встановлення розмiру оплати його послуг;  
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради 
згiдно iз Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом або переданi на вирiшення Наглядовою радою Загальними 
зборами. 
Пiдпорядкований  Головi Наглядової Ради та Зборам акцiонерiв .  Обов'язки Члена наглядової Ради здiйснює безоплатно, 
винагород та компенсацiй  витрат, пов'язаних зi своїми обов'язками протягом 2011 року не отримувала. 
На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, протокол № 1 вiд 26.03.2012 року вiдбулись змiни складу посадових осiб 
емiтента: 
 
 ЗВIЛЬНЕНО:З посади Член Наглядової ради - Волчок Г.А., паспорт СМ № 107874 виданий Василькiвським МВ ГУМВС УМВС 
України в Київськiй обл. 05.05.1999 р. Частка в Статутному капiталi емiтента, якою володiє особа 0%. На посадi перебував 2 
роки. Звiльнення вiдбулось в зв'язку з переобранням. 
 
 
6.1.1. Посада 
 Член Наглядової ради 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Кобiльник Ростислав Iгоревич 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 
 КА 088224 23.02.1996 Дрогобицьким МВ УМВС України у Львiвськiй областi 
6.1.4. Рік народження 
 1978 
6.1.5. Освіта 
 Вища 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 2 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ТОВ Систем технолоджi компанi iнвестментс 
6.1.8. Опис 
 У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки 
визначенi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду -  участь в засiданнях Наглядової ради при вирiшеннi 
питань : 
- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв, 
обрання реєстрацiйної комiсiї,визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та 
строкiв виплати,  визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв 
та мають право на участь у Загальних зборах; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з 
ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача цiнних паперiв Товариства 
або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його 
послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого договору; 
- затвердження умов контракту , що укладається з Виконавчим органом,  
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть 
майна або послуг, що є предметом правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi Товариства;- прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть;  узгодження дiй 
Директора щодо списання з балансу Товариства безнадiйних до повернення заборгованостей, нестач i витрат 
товарно-матерiальних цiнностей, морально та фiзично застарiлого, непридатного для подальшого  використання обладнання, 
технiки, приладiв, пристроїв та iнвентаря, а також витрат по припинених та здiйснених капiтальних роботах ; узгодження дiй 
Директора щодо укладання  господарських та цивiльно-правових угод (контрактiв, договорiв) на придбання обладнання та 
устаткування на суму, що перевищує 50 000, 00 грн.   
- прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про 
розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, -  
- вирiшення питань про заснування або участь Товариства чи дочiрнiх пiдприємств;- прийняття рiшення про здiйснення 
iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом створення або вступу до складу учасникiв 
юридичних осiб, про припинення участi, за винятком випадку припинення дiяльностi юридичної особи, учасником якої є 
Товариство;- вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi товариства", в разi 
злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом 
України "Про акцiонернi товариства"  
-  прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, 
встановлення розмiру оплати його послуг;  
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради 
згiдно iз Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом або переданi на вирiшення Наглядовою радою Загальними 
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зборами. 
Пiдпорядкований  Головi Наглядової Ради та Зборам акцiонерiв . Обов'язки Члена наглядової Ради здiйснює безоплатно, 
винагород та компенсацiй  витрат, пов'язаних зi своїми обов'язками протягом 2011 року не отримувала. 
На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, протокол № 1 вiд 26.03.2012 року вiдбулись змiни складу посадових осiб 
емiтента: 
 
 ЗВIЛЬНЕНО:З посади Член Наглядової ради - Кобiльник Р.I., паспорт КА № 088224 виданий Дрогобицьким МВ УМВС 
України у Львiвськiй обл. 23.02.1996 р. Частка в Статутному капiталi емiтента, якою володiє особа 0 %. На посадi перебував 2 
роки. Звiльнення вiдбулось в зв'язку переобранням. 
 
 
6.1.1. Посада 
 Член Наглядової ради 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Тарасюк Наталя Сергiївна 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 
 МЕ 030569 30.04.2002 Голосiїiвським РУ УМВС  України у м. Києвi 
6.1.4. Рік народження 
 1975 
6.1.5. Освіта 
 Вища 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 1 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Попереднє мiсце роботи - ТОВ <Агрокомпанiя <Подiлля>. 
6.1.8. Опис 
 У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки 
визначенi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду -  участь в засiданнях Наглядової ради при вирiшеннi 
питань : 
- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв, 
обрання реєстрацiйної комiсiї,визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та 
строкiв виплати,  визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв 
та мають право на участь у Загальних зборах; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з 
ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача цiнних паперiв Товариства 
або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його 
послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого договору; 
- затвердження умов контракту , що укладається з Виконавчим органом,  
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть 
майна або послуг, що є предметом правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi Товариства;- прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть;  узгодження дiй 
Директора щодо списання з балансу Товариства безнадiйних до повернення заборгованостей, нестач i витрат 
товарно-матерiальних цiнностей, морально та фiзично застарiлого, непридатного для подальшого  використання обладнання, 
технiки, приладiв, пристроїв та iнвентаря, а також витрат по припинених та здiйснених капiтальних роботах ; узгодження дiй 
Директора щодо укладання  господарських та цивiльно-правових угод (контрактiв, договорiв) на придбання обладнання та 
устаткування на суму, що перевищує 50 000, 00 грн.   
- прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про 
розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, -  
- вирiшення питань про заснування або участь Товариства чи дочiрнiх пiдприємств;- прийняття рiшення про здiйснення 
iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом створення або вступу до складу учасникiв 
юридичних осiб, про припинення участi, за винятком випадку припинення дiяльностi юридичної особи, учасником якої є 
Товариство;- вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi товариства", в разi 
злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом 
України "Про акцiонернi товариства"  
-  прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, 
встановлення розмiру оплати його послуг;  
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради 
згiдно iз Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом або переданi на вирiшення Наглядовою радою Загальними 
зборами. 
Пiдпорядкований  Головi Наглядової Ради та Зборам акцiонерiв. Обов'язки Члена наглядової Ради здiйснює безоплатно, 
винагород та компенсацiй  витрат, пов'язаних зi своїми обов'язками протягом 2011 року посадова особа не отримувала. 
 
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв Протокол №1 вiд 20.05.2011 року вiдбулись змiни складу посадових осiб 
емiтента.  
Членов Наглядової ради обрано Тарасюк Наталю Сергiївну. Паспорт МЕ 030569 виданий 30.04.02 Голосiївським РУ ГУМВС 
України в м. Києвi. Часткою у Статутному складi емiтента не володiє. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за 
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корисливi та посадовi злочини немає. Попереднє мiсце роботи - ТОВ <Агрокомпанiя <Подiлля>. 
 
На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, протокол № 1 вiд 26.03.2012 року вiдбулись змiни складу посадових осiб 
емiтента: ЗВIЛЬНЕНО:З посади Член Наглядової ради - Тарасюк Н.С., паспорт МЕ № 030569 виданий 30.04.2002 р. 
Голосiївським РУ ГУМВС України в м. Києвi. Частка в Статутному капiталi емiтента, якою володiє особа 0 %. На посадi 
перебував 10 мiсяцiв. Звiльнення вiдбулось в зв'язку переобранням. 
 
6.1.1. Посада 
  Член Наглядової ради 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Козловський Юрiй Пилипович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 
 КН 083607 12.02.1996 Семенiвським РВ УМВС України 
6.1.4. Рік народження 
 1961 
6.1.5. Освіта 
 Вища 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 1 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Попереднє мiсце роботи ТОВ "Укрлендiнвест". 
6.1.8. Опис 
 У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки 
визначенi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду -  участь в засiданнях Наглядової ради при вирiшеннi 
питань : 
- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв, 
обрання реєстрацiйної комiсiї,визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та 
строкiв виплати,  визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв 
та мають право на участь у Загальних зборах; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з 
ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача цiнних паперiв Товариства 
або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його 
послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого договору; 
- затвердження умов контракту , що укладається з Виконавчим органом,  
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть 
майна або послуг, що є предметом правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi Товариства;- прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть;  узгодження дiй 
Директора щодо списання з балансу Товариства безнадiйних до повернення заборгованостей, нестач i витрат 
товарно-матерiальних цiнностей, морально та фiзично застарiлого, непридатного для подальшого  використання обладнання, 
технiки, приладiв, пристроїв та iнвентаря, а також витрат по припинених та здiйснених капiтальних роботах ; узгодження дiй 
Директора щодо укладання  господарських та цивiльно-правових угод (контрактiв, договорiв) на придбання обладнання та 
устаткування на суму, що перевищує 50 000, 00 грн.   
- прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про 
розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, -  
- вирiшення питань про заснування або участь Товариства чи дочiрнiх пiдприємств;- прийняття рiшення про здiйснення 
iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом створення або вступу до складу учасникiв 
юридичних осiб, про припинення участi, за винятком випадку припинення дiяльностi юридичної особи, учасником якої є 
Товариство;- вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi товариства", в разi 
злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом 
України "Про акцiонернi товариства"  
-  прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, 
встановлення розмiру оплати його послуг;  
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради 
згiдно iз Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом або переданi на вирiшення Наглядовою радою Загальними 
зборами. 
Пiдпорядкований  Головi Наглядової Ради та Зборам акцiонерiв. Обов'язки Члена наглядової Ради здiйснює безоплатно, 
винагород та компенсацiй  витрат, пов'язаних зi своїми обов'язками протягом 2011 року посадова особа не отримувала. 
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв Протокол №1 вiд 20.05.2011 року вiдбулись змiни складу посадових осiб 
емiтента. 
 
 ПРИЗНАЧЕНО строком - до моменту переобрання на посаду: 
 Член Наглядової ради Козловського Юрiя Пилиповича. Паспорт КН 083607 виданий Семенiвським РВ УМВС 12 лютого 1996 
року. Часткою у Статутному складi емiтента не володiє. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Попереднє мiсце роботи - ТОВ <Укрлендiнвест>. 
 
На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, протокол № 1 вiд 26.03.2012 року вiдбулись змiни складу посадових осiб 
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емiтента: 
ЗВIЛЬНЕНО: 
З посади Член Наглядової ради - Козловський Ю.П., паспорт КН № 083607 виданий Семенiвським РВ УМВС 12 лютого 1996 
року. Частка в Статутному капiталi емiтента, якою володiє особа 0 %. На посадi перебував 10 мiсяцiв. Звiльнення вiдбулось в 
зв'язку переобранням. 
 
 
6.1.1. Посада 
 Голова Ревiзiйної комiсiї 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Ткач Юрiй Леонтiйович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 
 ЕО 906948 28.04.2001 Первомайським РВ УМВIС України в Миколаївськiй областi 
6.1.4. Рік народження 
 1966 
6.1.5. Освіта 
 Вища 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 5 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Попереднє мiсце роботи - ТОВ <Укрлендiнвест>. 
6.1.8. Опис 
 У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки 
визначенi Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю : органiзацiя засiдань Ревiзiйної комiсiї з наступних 
питань : 
- перевiрка вiдповiдностi документiв про фiнансово-господарську дiяльнiстьТовариства, у тому числi укладених договорiв i 
вчинених правочинiв, вимогам законодавства та внутрiшнiм документам Товариства; - перевiрка вiдповiдностi порядку ведення 
бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi вiдповiдним нормативним актам;- аналiз фiнансового стану Товариства; 
- аналiз своєчасностi i правильностi розрахункiв iз бюджетами рiзних рiвнiв та акцiонерами Товариства; - оцiнка економiчної 
ефективностi фiнансово-господарських операцiй Товариства. 
- за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року пiдготовка 
висновку, який затверджується зборами акцiонерiв. 
  
 Пiдпорядкований  Зборам акцiонерiв . Посадова особа обiймає посаду Начальника фiнансового вiддiлу на ПАТ "Ритм" . 
Обов'язки Голови Ревiзiйної комiсiї здiйснює безоплатно, винагород та компенсацiй  витрат, пов'язаних зi своїми обов'язками 
протягом 2011 року посадова особа не отримувала. 
 
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв Протокол №1 вiд 20.05.2011 року вiдбулись змiни складу посадових осiб 
емiтента. 
 ЗВIЛЬНЕНО з посади: . Голова ревiзiйної комiсiї Сирник Iвана Iвановича. Паспорт АА 132262 виданий 02.03.2006 
Старомiським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi. На данiй посадi вiдпрацював 1 рiк. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0.00006%.. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Призначено:  на посаду: Голова Ревiзiйної комiсiї - Ткач Ю.Л., паспорт ЕО № 906948 виданий Первомайським МВ УМВС 
України в Миколаївськiй областi 28 квiтня 2001 року. Частка в Статутному капiталi емiтента, якою володiє особа 0 %. На посадi 
перебував 10 мiсяцiв. Звiльнення вiдбулось в зв'язку переобранням. 
 
 
6.1.1. Посада 
 Член Ревiзiйної комiсiї 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Iвкiн Костянтин Валерiйович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 
 МЕ 940711 10.06.2009 Дарницьким РУ УМВС України в м. Києвi 
6.1.4. Рік народження 
 1964 
6.1.5. Освіта 
 Вища 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 1 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Посади, якi особа займала протягом дiяльностi: головний бухгалтер МПП <Каскад>, головний бухгалтер ПП <Рись>, 
бухгалтер ТОВ <УТН-Восток>, бухгалтер-ревiзор управлiння внутрiшнього контролю та аудиту ТОВ <Систем Технолоджi 
Компанi>, асистент аудитора ТОВ <Аудит-Альянс>. Основне мiсце роботи: фахiвець з внутрiшнього аудитуТОВ 
<Спецагропроект> 
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6.1.8. Опис 
 У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки 
визначенi Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю : участь в засiданнях Ревiзiйної комiсiї з наступних питань 
: 
- перевiрка вiдповiдностi документiв про фiнансово-господарську дiяльнiстьТовариства, у тому числi укладених договорiв i 
вчинених правочинiв, вимогам законодавства та внутрiшнiм документам Товариства; - перевiрка вiдповiдностi порядку ведення 
бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi вiдповiдним нормативним актам;- аналiз фiнансового стану Товариства; 
- аналiз своєчасностi i правильностi розрахункiв iз бюджетами рiзних рiвнiв та акцiонерами Товариства; - оцiнка економiчної 
ефективностi фiнансово-господарських операцiй Товариства. 
- за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року пiдготовка 
висновку, який затверджується зборами акцiонерiв. 
 - iншi обов'язки визначенi Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю 
 Пiдпорядкований  Зборам акцiонерiв . Посадова особа обiймає посаду юрисконсульта ТОВ ФКГ "Укрм'ясо" . Обов'язки Члена 
Ревiзiйної комiсiї здiйснює безоплатно, винагород та компенсацiй  витрат, пов'язаних зi своїми обов'язками протягом 2011 року 
посадова особа не отримувала. 
 
На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, протокол № 1 вiд 26.03.2012 року вiдбулись змiни складу посадових осiб 
емiтента: 
 
 ЗВIЛЬНЕНО: 
  З посади Член Ревiзiйної комiсiї - Iвкiн К.В, паспорт МЕ № 940711 виданий Дарницьким РУ ГУМВС України 10 червня 2009 
року в м. Києвi Частка в Статутному капiталi емiтента, якою володiє особа 0 %. На посадi перебував 10 мiсяцiв. Звiльнення 
вiдбулось в зв'язку переобранням. 
  ПРИЗНАЧЕНО: 
 На посаду Член Ревiзiйної комiсiї - Родомакiна Андрiя Володимировича, паспорт серiя СС № 525765 виданий Коломийським 
МВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй областi 20 травня 1998 р. Частка в Статутному капiталi емiтента, якою володiє особа 0 
%. Посади, якi особа займала протягом дiяльностi: головний бухгалтер МПП <Каскад>, головний бухгалтер ПП <Рись>, 
бухгалтер ТОВ <УТН-Восток>, бухгалтер-ревiзор управлiння внутрiшнього контролю та аудиту ТОВ <Систем Технолоджi 
Компанi>, асистент аудитора ТОВ <Аудит-Альянс>. Основне мiсце роботи: фахiвець з внутрiшнього аудитуТОВ 
<Спецагропроект> 
 
6.1.1. Посада 
 Член Ревiзiйної комiсiї 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Яценко Таїса Андрiївна 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 
 СТ 011267 29.01.2008 Обухiвським РВ ГУ МВС України в Київськiй областi 
6.1.4. Рік народження 
 1978 
6.1.5. Освіта 
 Вища 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 13 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Основне мiсце роботи: аудитор ТОВ <Фiнансово консалтингова група <Укрм'ясо>. 
 
6.1.8. Опис 
 У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки 
визначенi Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю : участь в засiданнях Ревiзiйної комiсiї з наступних питань 
: 
- перевiрка вiдповiдностi документiв про фiнансово-господарську дiяльнiстьТовариства, у тому числi укладених договорiв i 
вчинених правочинiв, вимогам законодавства та внутрiшнiм документам Товариства; - перевiрка вiдповiдностi порядку ведення 
бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi вiдповiдним нормативним актам;- аналiз фiнансового стану Товариства; 
- аналiз своєчасностi i правильностi розрахункiв iз бюджетами рiзних рiвнiв та акцiонерами Товариства; - оцiнка економiчної 
ефективностi фiнансово-господарських операцiй Товариства. 
- за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року пiдготовка 
висновку, який затверджується зборами акцiонерiв. 
 - iншi обов'язки визначенi Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю 
 Пiдпорядкований  Зборам акцiонерiв . Посадова особа обiймає посаду юрисконсульта ТОВ ФКГ "Укрм'ясо" . Обов'язки Члена 
Ревiзiйної комiсiї здiйснює безоплатно, винагород та компенсацiй  витрат, пов'язаних зi своїми обов'язками протягом 2011 року 
посадова особа не отримувала. 
 
На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, протокол № 1 вiд 26.03.2012 року вiдбулись змiни складу посадових осiб 
емiтента: 
 ЗВIЛЬНЕНО: 
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 З посади Член Ревiзiйної комiсiї - Яценко Т.А., паспорт СТ № 011267 виданий Обухiвським РВ ГУ МВС України в Київськiй 
областi 29 сiчня 2008 р. Частка в Статутному капiталi емiтента, якою володiє особа 0 %. На посадi перебував 10 мiсяцiв. 
Звiльнення вiдбулось в зв'язку переобранням. 
 
 ПРИЗНАЧЕНО: 
 На посаду Член Ревiзiйної комiсiї - Яценко Таїса Андрiївна, паспорт СТ № 011267 виданий Обухiвським РВ ГУ МВС України в 
Київськiй областi 29 сiчня 2008 р. Частка в Статутному капiталi емiтента, якою володiє особа 0 %. Посади, якi особа займала 
протягом дiяльностi: старший державний податковий ревiзор-iнспектор УПМ ДПА в Кiровоградськiй областi, спецiалiст 
управлiння справами ЗАТ <Iнтербудмонтаж>, бухгалтер-ревiзор ЗАТ <Iнтербудмонтаж>, начальник групи внутрiшнього аудиту 
служби безпеки ЗАТ <Київбудiнвест>. Основне мiсце роботи: аудитор ТОВ <Фiнансово консалтингова група <Укрм'ясо>. 
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6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної 
особи або повне 
найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані 
фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, 
орган, який видав) 

або ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

Дата 
внесення до 

реєстру 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 
іменні 

Прості на 
пред’явника 

Привілейо-ва
ні іменні 

Привілейо-ва
ні на 

пред'явника 

Директор Галецький Iван 
Iванович 

ВН 301779 13.07.2005 
Коростенським МРВ 
УМВС України в 
житомирськiй областi 

 0 0 0 0 0 0 

Головний бухгалтер Марковська Тетяна 
Олександрiвна 

ВН 438316 06.09.2008 
Богунським  РВ 
УМВС України в 
Житомирськiй областi 

 0 0 0 0 0 0 

Голова Наглядової 
ради 

Гонор Дмитро 
Юрiйович 

МЕ 258291 13.03.2003 
Василькiвським РВ 
МВС України у 
Київськiй областi 

 0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової ради Соколова Наталiя 
Володимирiвна 

СО 495516 21.12.2000 
Залiзничним РУГУ 
МВС України в 
м.Києвi 

 0 0 0 0 0 0 

Член наглядової ради Таран Любов 
Василiвна 

НМ 085317 08.08.2002 
Бахмацьким РВ УМВС 
україни в 
Чернiгiвськiй областi 

 0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової ради Волчок Галина 
Андрiївна 

СМ 107874 05.05.1999 
василькiвським МВ 
ГУМВС УМВС 
України в м.Києвi 

 0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової ради Кобiльник Ростислав 
Iгоревич 

КА 088224 23.02.1996 
Дрогобицьким МВ 
УМВС України у 
Львiвськiй областi 

 0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової ради Тарасюк Наталя 
Сергiївна 

МЕ 030569 30.04.2002 
Голосiїiвським РУ 
УМВС  України у м. 
Києвi 

 0 0 0 0 0 0 

 Член Наглядової ради Козловський Юрiй 
пилипович 

КН 083607 12.02.1996 
Семенiвським РВ 
УМВС України 

 0 0 0 0 0 0 

Голова Ревiзiйної 
комiсiї 

Ткач Юрiй 
Леонтiйович 

ЕО 906948 28.04.2001 
Первомайським РВ 
УМВIС України в 

 0 0 0 0 0 0 
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Миколаївськiй областi 
Член Ревiзiйної комiсiї Iвкiн Констянтин 

Валерiйович 
МЕ 940711 10.06.2009 
Дарницьким РУ 
УМВС України в м. 
Києвi 

 0 0 0 0 0 0 

Член Ревiзiйної комiсiї Яценко  Таїса 
Андрiївна 

СТ 011267 29.01.2008 
Обухiвським РВ ГУ 
МВС України в 
Київськiй областi 

 0 0 0 0 0 0 

Усього 0 0 0 0 0 0 
7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 

Найменування 
юридичної особи 

Ідентифікаційний код 
за ЄДРПОУ Місцезнаходження 

Дата 
внесення до 

реєстру 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 
іменні 

Прості на 
пред'явника 

Привілейо-ва
ні іменні 

Привілейо-ва
ні на 

пред'явника 

ТОВ ФАВОРИТ 
ПЛЮС ЛТД 

35918369 03150, Печерський р-н, 
Київ, ЩОРСА,  7/9 

19.11.2009  142 409 398 89,854 142 409 
398 

0 0 0 

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної 

особи 

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

Дата 
внесення до 

реєстру 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 
іменні 

Прості на 
пред'явника 

Привілейо-ва
ні іменні 

Привілейо-ва
ні на 

пред'явника 

Усього 142 409 398 89,854 142 409 
398 

0 0 0 
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8. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів чергові позачергові 
X  

Дата проведення 20.05.2011 
Кворум зборів 95,28 
Опис  Порядок денний: 

 1. Обрання Робочих органiв Загальних зборiв акцiонерiв: Голови, Секретаря та Лiчильної комiсiї. 
 2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборiв акцiонерiв. 
 3. Звiт Виконавчого органу про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2010 рiк. 
 4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2010 рiк. 
 5. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2010 рiк. 
 6. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї та рiчного фiнансового звiту (Балансу) Товариства за 
2010 рiк. 
 7. Визначення порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства за 2010 рiк. 
 8. Вiдкликання та обрання Виконавчого органу. 
 9. Вiдкликання та обрання Голови та членiв Наглядової ради. 
 10. Вiдкликання та обрання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї (Контролюючого органу). 
 11. Затвердження Статуту Товариства в Новiй редакцiї, у зв'язку з приведенням його у 
вiдповiднiсть до Закону України <Про акцiонернi товариства>. 
 12. Затвердження Договору доручення № 2ТРМ/27/09/10 вiд 29 вересня 2010 року з ПАТ 
<Тростянецький м'ясокомбiнат>. 
 13. Про попереднє схвалення значних правочинiв вiдповiдно до ч. 3 ст. 70 Закону України <Про 
акцiонернi товариства>, а саме: кредитних договорiв, договорiв iпотеки, договорiв застави, 
договорiв поруки, договорiв гарантiї, договорiв доручень, договорiв про надання фiнан-сової 
допомоги, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, 
перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
акцiонерного товариства. 
 
У зв'язку iз отриманням вiд акцiонера, який володiє бiльше як 5 вiдсоткiв простих акцiй, письмової 
вимоги iз пропозицiями щодо порядку денного загальних зборiв, якi вiдбудуться 20 травня 2011 
року за адресою: актовий зал на територiї Товариства по вул. Жовтнева, 54-Б, м. Коростень, 
Житомирська область, початок о 12.00 годинi та керуючись частиною першою, другою, четвертою, 
сьомою ст. 38 Закону України <Про акцiонернi товариства>, акцiонерним товариством прийнято 
рiшення доповнити порядок денний загальних зборiв акцiонерiв наступними питаннями:  
 
 Доповнення до порядку денного: 
 
 14. Прийняття рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв, а саме: укладення 
Товариством Договору поруки, Договору застави (iпотеки), Договору позики (кредиту) та/або iнших 
договорiв. 
 15. Прийняття рiшення про вчинення Товариством правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а 
саме: укладення Товариством Договору поруки, Договору застави (iпотеки), Договору позики 
(кредиту) та/або iнших договорiв. 
 16. Прийняття рiшення про надання повноважень на пiдписання вiд iменi Товариства значних 
правочинiв та правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: укладення Товариством Договору 
поруки, Договору застави (iпотеки), Договору позики (кредиту) та/або iнших договорiв. 

 

Вид загальних зборів чергові позачергові 
X  

Дата проведення 26.03.2012 
Кворум зборів 95,28 
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 1. Обрання Робочих органiв Загальних зборiв акцiонерiв: Голови, Секретаря та Лiчильної комiсiї. 
 2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборiв акцiонерiв. 
 3. Затвердження Порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв. 
 4. Звiт Виконавчого органу про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2011 рiк та прийняття рiшення 
за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу. 
 5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2011 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Наглядової ради. 
 6. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2011 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Ревiзiйної комiсiї. 
 7. Затвердження рiчного фiнансового звiту (Балансу) Товариства за 2011 рiк. 
 8. Визначення порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства за 2011 рiк. 
 9. Прийняття рiшення про змiну складу Наглядової ради Товариства. 
 10. Про доцiльнiсть iснування Ревiзiйної комiсiї (ревiзора) в Товариствi, про змiну складу 
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Ревiзiйної комiсiї (ревiзора). 
 11. Визначення Уповноваженої особи Загальними зборами на укладання Контрактiв (Договорiв) з 
Головою та членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї та визначення розмiру їх винагороди. 
 12. Затвердження Положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревiзiйну 
комiсiю (Ревiзора Товариства) . 
 13. Затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариством. 
 14. Прийняття рiшення про укладення (затвердження) значних правочинiв та правочинiв щодо 
вчинення яких є заiнтересованiсть. 
 15. Про надання повноважень Виконавчому органу щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї 
дочiрнiх, приватних пiдприємств та вiдокремлених пiдроздiлiв. 
 16. Прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства та затвердження Статуту, 
викладеного в новiй редакцiї. 
 

 
10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

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

ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "СТАНДАРТ 
ПЛЮС" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36243519 
Місцезнаходження 21000, Україна, Вінницька обл., Ленiнський р-н, 

Вiнниця, Пирогова 25/36 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності № 4236 
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України 
Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.12.2008 
Міжміський код та телефон 0432 -55-08-03 
Факс 0432-55-08-03 
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та 

аудиту 
Опис Аудиторська фiрма проводить аудиторськi 

перевiрки з питань пiдтверждження фiнансової 
звiтностi. Висловлює незалежну професiйну 
думку стосовно вiдповiдностi фiнансової 
звiтностi Товариства вимогам чинного 
законодавства, прийнятiй облiковiй полiтицi, 
адекватностi вiдображення результатiв 
господарювання за звiтний перiод. 

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

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711 
Місцезнаходження 01001, Україна, Київська обл., Київ, 

Б.Грiнченка,3 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 189650 
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР 
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006 
Міжміський код та телефон (044) 279-10-78 
Факс (044) 377-70-16 
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних 

паперiв 
Опис Згiдно iз Законом Нацiональний депозитарiй 

здiйснює такi види дiяльностi: 
зберiгання i обслуговування обiгу цiнних 
паперiв на рахунках у цiнних паперах та 
операцiй емiтента щодо випущених ним цiнних 
паперiв; 
клiринг та розрахунки за угодами щодо цiнних 
паперiв; 
ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних 
паперiв. 
Крiм того, до виключної компетенцiї НДУ 
вiднесено: 
стандартизацiя депозитарного облiку та 
документообiгу щодо операцiй з цiнними 
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паперами; 
нумерацiя (кодифiкацiя) цiнних паперiв, 
випущених в Українi, вiдповiдно до 
мiжнародних норм; 
встановлення вiдносин i налагодження постiйної 
взаємодiї з депозитарними установами iнших 
держав, укладання двостороннiх та 
багатостороннiх угод про пряме членство або 
кореспондентськi вiдносини для обслуговування 
мiжнародних операцiй з цiнними паперами 
учасникiв Нацiональної депозитарної системи. 
НДУ виконує також i iншi функцiї, передбаченi 
нормативно-правовими актами України: 
монiторинг виготовлення та отримання 
емiтентами типових бланкiв сертифiкатiв 
iменних цiнних паперiв; 
призначення iндивiдуальних iдентифiкацiйних 
кодiв власникам цiнних паперiв - нерезидентам; 
призначення кодiв мiждепозитарного облiку; 
прийом реєстрiв власникiв iменних цiнних 
паперiв випускiв, що переведенi у 
бездокументарну форму; 
прийом первинних документiв, на пiдставi яких 
здiйснювалися змiни в системах реєстрiв 
власникiв iменних цiнних паперiв тих випускiв, 
що були переведенi в бездокументарну форму; 
прийом документiв системи реєстрiв власникiв 
iменних цiнних паперiв; 
прийом зведеного облiкового реєстру при 
переведенi випуску акцiй з бездокументарної 
форми у документарну форму випуску iменних 
акцiй; 
у разi припинення здiйснення зберiгачем цiнних 
паперiв професiйної дiяльностi на ринку цiнних 
паперiв, депозитарiй здiйснює зберiгання 
документiв та копiй архiвiв баз даних зберiгача, 
iнформацiї щодо його депонентiв, а також 
забезпечує зберiгання цiнних паперiв депонентiв 
зберiгача на рахунку в цiнних паперах. 
 

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

ПАТ Комерцiйний банк "Фiнансова iнiцiатива" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33299878 
Місцезнаходження 03150, Україна, Київська обл., Київ, Щорса 7/9 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АБ 323092 
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР 
Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.05.2005 
Міжміський код та телефон (044) 593-60-85 
Факс (044)593-60-85 
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв 
Опис Зберiгач надає послуги:  

-Вiдповiдальне зберiгання цiнних паперiв. 
-Знерухомлення документарних цiнних паперiв 
клiєнта i обслуговування обiгу цих паперiв у 
виглядi електронного запису на рахунку 
власника. 
-Надання власникам цiнних паперiв виписок 
пiсля кожної проведеної операцiї та звiтiв про 
обiг цiнних паперiв за певний перiод за запитом. 
-Матерiалiзацiя цiнних паперiв з метою їхнього 
подальшого облiку в реєстрi у 
реєстроутримувача. 
-Облiк переходу права власностi на цiннi папери 



20 

за розпорядженням клiєнта. 
-Обробка розпоряджень в форматi SWIFT. 
-Iнформування клiєнта про всi корпоративнi дiї 
емiтента, цiннi папери якого облiковуються на 
рахунку клiєнта та надання будь-якої 
iнформацiї, отриманої вiд емiтента, реєстратора 
та депозитарiю. 
-Участь у зборах акцiонерiв за дорученням 
клiєнта. 
-Одержання доходу по цiнних паперах, що 
зберiгаються у зберiгача, з подальшим 
перерахуванням за дорученням клiєнта на його 
рахунки. 
-Обслуговування активiв iнститутiв спiльного 
iнвестування та недержавних пенсiйних фондiв. 
-Надання iнформацiйно-консультацiйних послуг 
з питань обiгу цiнних паперiв у Нацiональнiй 
депозитарнiй системi України. 
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11. Відомості про цінні папери емітента 
11.1. Інформація про випуски акцій 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва про 

реєстрацію 
випуску 

Найменування органу, що 
зареєстрував випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

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) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
14.05.2010 197/1/10 Державна комiся з цiнних 

паперiв та фондового ринку 
UA 0600171005 Іменні прості  Бездокументар

на Іменні 
0,25 158 489 849 36 622 462,25 100 

Опис 

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулись  09.04.2010 р.( протокол № 1), у зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог чинного 
законодавства, прийнято рiшення про дематерiалiзацiю акцiй Товариства випущених у документарнiй формi. 
Торгiвля цiнними паперами товариства на бiржовому ринку, органiзацiйно оформлених позабiржових ринках не здiйснюється. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 
емiтента на фондових бiржах у звiтному роцi не було. Власнi цiннi папери не викупались. Додаткових цiнних паперiв товариство не випускало. 
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12. Опис бізнесу 
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 
Пiдприємство спецiалiзується на переробцi мяса i мясної продукцiї. Мясокомбiнат був створений 50 рокiв тому, як державне 
пiдприємство. В груднi 1996 року перетворене у ВАТ. 09.04.2010 року загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення, 
на виконання чинного законодавства, та переведено товариство  в публiчне акцiонерне товариство. 
Протягом звiтного перiоду злиття, подiлу, приєднанання, видiлу не було.   
 
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні 
підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній 
структурі відповідно до попереднього звітного періоду 
Фiлiй та дочiрнiх пiдприємств у ПАТ "Коростенський мясокомбiнат" немає. Також до складу пiдприємства входять: - забiйний 
цех; ковбасний цех-холодильнi камери-компресорна-мех.Вiдiлення-склад-база ППС-котельня-контора Холодильник був 
побудований в 1959-1962 рр.В груднi 2003 року в котелню проведений природний газ.В 1976 роцi побудований побутовий 
корпус.В 1980 роцi проведена реконструкцiя ковбасного вiддiлення,встановлено нове технологiчне обладання (нiмецький 
кутер,унiверсальна камера для термiчного оброблювання ковбасних виробiв,а також встановлена вакуумно-пакувальна машина 
для фасування напiвфабрикатiв).В холодидьнику встановленi скороморозильнi шафи для швидкого i якiсного замороження .В 
1989 роцi була проведена реконструкцiя забiйного цеху,встановлена експерементальна конвеєра лiнiя для обробки туш 
ВРХ.Збудований новий корпус для шкуропосолочного вiддiлення та вiддiлення по витопцi жирiв.  
 
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати 
цих пропозицій 
Пропозицiй щодо реоргонiзацiї з боку третiх осiб не надходило. 
 
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки 
вартості фінансових інвестицій тощо) 
Облiкова полiтика ПАТ форується наказом голови правлiння №36 вiд 01.03.2004 р. Бухгалтерський облiк на пiдприємствi 
ведеться за журнально-ордерною формою облiку з використанням ПЕОМ.Ведення облiку здiйснюється вiдповiдно до Закону 
України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi"вiд 16.07.99 р.№997 (iз змiнами та доповненнями,внесенами 
Законами України №1707-III вiд 11.05.2000 р.№1829-III вiд 22.07.2000 р.),Наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.99 
р.№291 "Про затвердження Плану рахункiв бухгалтерського облiку iз змiнами i доповненнями.Бухгалтерський облiк у 2010 роцi 
на пiдприємствi здiйснюється у вiдповiдностi до вимог Наказу про облiкову полiтику № 1 вiд "01" сiчня 2008 року.Змiн в 
облiковiй полiтицi протягом перiоду,що перевiрявся,не вiдбувалось.При введеннi облiку застосовується План 
рахункiв,затверджує наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999р.№291.Вимоги  П (С) БО до ведення 
бухгалтерського облiку застосовувались не в повнiй мiрi.Згiдно з наказом  №49 вiд 31.12.2009 року на пiдприємствi проведена 
iнвентаризацiя майна та зобовязань.За результатами iнвентаризацiї нестач та надлишкiв не виявлено. 
У 2010 роцi пiприємство є платником податку на додану вартiсть,платником податку на прибуток на загальних пiдставах.Облiк 
запасiв здiйснюється згiдно з П (С) БО 9 "Запаси".Оцiнка запасiв здiйснюється за фактичною собiвартiстю.На пiдприємствi для 
оцiнки запасiв при списаннi обрано метод ФIФО. 
Аналiтичний облiк наявностi та руху запасiв ведеться в оборотно-сальдових вiдомостях за кожним наменуванням ТМЦ окремо 
та в розрiзi матерiально-вiдповiдальних осiб,в бухгалтерiї - в кiлькiсно-сумовому виразi,на складах за картками  складського 
облiку - в кiлькiсному виразi.На пiдприємствi виконуються вимоги П(С) БО 9 щодо порядку визнання та первiсної оцiнки запасiв 
при їх надходженнi,незмiнностi визначених методiв оцiнки вибуття запасiв протягом звiтного перiоду(року).На дату балансу 
запаси оцiненi згiдно з прийнятою на пiприємствi облiковою полiтикою. 
 
 
Текст аудиторського висновку 
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 
щодо фiнансової звiтностi 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" 
за 2011 рiк, який закiнчився 31.12.2011 року 
(код за ЄДРПОУ  00443418) 
ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ЕМIТЕНТА 
 
Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" 
Скорочене найменування  ПАТ "КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" 
Код за єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України 00443418 
Органiзацiйно - правова форма господарювання 230- Акцiонерне товариство 
Мiсцезнаходження 11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Жовтнева, буд. 54Б 
Дата державної реєстрацiї Свiдоцтво серiї А00 № 193986  вiд 27.12.1996 року 
№ запису в ЄДР 1 306 105 0007 000109 
Орган, що видав свiдоцтво Виконавчий комiтет Коростенської мiської ради Житомирської областi 
Телефон (04142) 9-62-43, 4-47-92 
Основнi види дiяльностi, згiдно довiдки з ЄДР пiдприємств та органiзацiй 15.13.0 - Виробництво м'ясних  продуктiв 
15.11.0 -  Виробництво м'яса  
45.21.1 - Будiвництво будiвель 
51.32.0 - оптова торгiвля м'ясом та м'ясопродуктами 
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52.22.0 - роздрiбна торгiвля м'ясом та м'ясними продуктами 
52.25.0 - роздрiбна торгiвля алкогольними та iншими напоями 
Дата внесення змiн до установчих документiв 27.07.2011 року - нова редакцiя, у зв'язку з приведенням його у вiдповiднiсть до 
Закону України "Про акцiонернi товариства". 
Банкiвськi реквiзити 1. Р/р 260439323  ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" МФО 380805 
2. Р/р 2600355901018  РУ ЗАТ КБ "Приватбанк", МФО 311744 
3. Р/р 260020101152  ПАТ КБ "Фiнансова iнiцiатива", МФО 380054 
 
ВIДОМОСТI ПРО ТОВАРИСТВО, ЩО СКЛАЛО АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ) 
 
Повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА 
ФIРМА "СТАНДАРТ ПЛЮС" 
Скорочена назва ТОВ "АФ "СТАНДАРТ ПЛЮС" 
код ЄДРПОУ 36243519 
Мiсцезнаходження  21018 м. Вiнниця, площа Гагарiна, буд.2, оф. 104. 
Телефон (факс) юридичної особи (0432) 55-08-03 
Номер та дата видачi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв Аудиторської палати України
 № 4236 вiд 18.12.2008 року  
Дiйсне до 18.12.2013  року 
Сертифiкат директора юридичної особи серiя А - № 004227 вiд 19 травня 2000року      
Дiйсний до 19 травня 2014 року 
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових 
установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв Серiя та номер свiдоцтва: АБ 000934 
Реєстрацiйний номер Свiдоцтва: 1029 
Строк дiї Свiдоцтва: з 14.07.2009 до 18.12.2013 року 
Орган, що видав Свiдоцтво: Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку  
Пiдстава для проведення аудиту Договiр № 37/11 - А вiд 21.11.2011 року 
 
 
ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ  НА  ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ 
 
На пiдставi договору № 37/11 - А вiд 21.11.2011 року проведено аудит повного пакету фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" за 2011 рiк, який закiнчився  31.12.2011 року.  
Перевiрку розпочато 01.12.2011 року. Закiнчено перевiрку 19.03.2012 року. 
Аудиторську перевiрку здiйснено вiдповiдно до: 
- вимог Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" вiд 22 квiтня 1993 року                    №3125-ХII;  
- Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi за 
текстом - Мiжнароднi стандарти аудиту або МСА), прийнятих в Українi в якостi нацiональних, зокрема до МСА 700 
"Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного 
аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора"; 
- "Вимоги до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй 
мiсцевої позики)", затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї цiнних паперiв та фондового ринку (далi за текстом - 
НКЦПФР) №1360 вiд 29.09.2011, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України за №1358/20096 вiд 28.11.2011; 
- "Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнними паперами та 
фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку", затвердженого 
рiшенням НКЦПФР №1528 вiд 19.12.2006, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України за №53/13320 вiд 23.01.2007. 
Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) надається в територiальний орган Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 
Фондового ринку за мiсцем знаходження емiтента. 
ВИСНОВОК (ЗВIТ) 
ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 
 
ВСТУП 
 
Ми провели аудит повного пакету фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРОСТЕНСЬКИЙ 
М'ЯСОКОМБIНАТ", який  включає  Баланс станом на 31.12.2011 року, Звiт про фiнансовi результати , Звiт про рух грошових 
коштiв, Звiт про власний капiтал , Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився на зазначену дату, складених у 
вiдповiдностi до вимог Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України та стислий виклад суттєвих облiкових полiтик.  
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ФIНАНСОВУ ЗВIТНIСТЬ 
 
Управлiнський персонал ПАТ "КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне 
подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України та за такий внутрiшнiй 
контроль, який управлiнський персонал вважає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не 
мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу також охоплює 
вiдповiдальнiсть за адекватнiсть облiкових книг, записiв i системи облiку на пiдприємствi. 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА 
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На вiдмiну вiд вiдповiдальностi управлiнського персоналу щодо пiдготовки фiнансової звiтностi, нашою вiдповiдальнiстю є 
висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно 
до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi МСА), 
зокрема до МСА  700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi 
незалежного аудитора" та МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора". Цi 
стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання об?рунтованої 
впевненостi в тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. 
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та розкриття iнформацiї у 
фiнансових звiтах на пiдставi судження аудитора, яке ?рунтується на оцiнцi ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв 
внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що 
стосуються пiдготовки  та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi 
вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки  щодо  ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта 
господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок 
зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансових звiтiв облiковим принципам, якi є  
загальноприйнятими в Українi. 
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. 
ПIДСТАВА ДЛЯ ВИСЛОВЛЕННЯ УМОВНО - ПОЗИТИВНОЇ ДУМКИ 
Станом на 31.12.2011 року за даними балансу пiдприємства облiковується кредиторська заборгованiсть перед ПП 
"БУДПРОММАШ 07" в сумi 492405,00 грн. Пiд час перевiрки нами (за даними Державного пiдприємства "Iнформацiйно - 
ресурсний центр"), булло виявлено, що ПП "БУДПРОММАШ 07" (код ЄДРПОУ 34579968) 26.05.2011 року - було припинено. 
Це вказує на те, що управлiнським персоналом товариства завищена кредиторська заборгованiсть на 492 тис. грн., що вiдповiдно 
впливає на фiнансовий результат. В результатi виправлення даної операцiї на пiдприємствi зменшиться непокритий збиток на 
492 тис. грн., та буде становити 28 688 тис. грн. Також, звертаємо увагу на те, що дана операцiя збiльшує валовi доходи 
пiдприємства, чим збiльшує об'єкт оподаткування. 
УМОВНО - ПОЗИТИВНА ДУМКА 
На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно - позитивної 
думки", фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" станом на 31.12.2011 року та його фiнансовi результати i рух 
грошових коштiв  за рiк, що закiнчився на зазначену дату, у вiдповiдностi до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку 
України. 
Не змiнюючи нашої думки, щодо фiнансової звiтностi, ми звертаємо увагу на те, що основна дiяльнiсть товариства - майже 
припинена. 
I. РОЗКРИТТЯ НФОРМАЦIЇ ЗА ВИДАМИ АКТИВIВ 
1. АКТИВИ ПIДПРИЄМСТВА 
НЕЗАВЕРШЕНI КАПIТАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 
 
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї станом на 31.12.2011 року становить - 131 тис. грн. 
До складу незавершених капiтальних iнвестицiй входить вартiсть незавершеного будiвництва (включаючи устаткування для 
монтажу), що здiйснюється для власних потреб пiдприємства, а саме: 
Рахунок Назва рахунку Сальдо по Д-т на 01.01.11 (тис. грн.) Сальдо по Д-т на 31.12.11 (тис. грн.) 
152 Придбання (виготовлення) основних засобiв 131 131 
Всього незавершене будiвництво: 131 131 
 
Облiк капiтальних iнвестицiй вiдповiдає даним аналiтичного  та синтетичного облiку. 
ОСНОВНI ЗАСОБИ 
 
Облiк основних засобiв Пiдприємства ведеться вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби", 
затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 р. № 92 (далi - П(С)БО 7), та Положення про 
бухгалтерський облiк Установи. 
За даними фiнансової звiтностi  Пiдприємства станом на 31.12.2011 року на балансi облiковувалися основнi засоби та iншi 
необоротнi матерiальнi активи, данi щодо яких наведенi в таблицi: 
Данi щодо вартостi основних засобiв пiдприємства (тис. грн.) : 
 
Рахунок Сальдо по Д-ту 
на 01.01.11 р. 
(первiсна вартiсть) Сальдо по Д-ту 
на 31.12.11 р. (первiсна вартiсть) 
Номер Назва   
10 Основнi засоби  34 020 42 856 
103 Будiвлi та споруди 28 589 37 425 
104 Машини та обладнання 4 756 4 756 
105 Транспортнi засоби 407 407 
106 Iнструменти, прилади та iнвентар 170 170 
109 Iншi основнi засоби 98 98 
11 Iншi необоротнi матерiальнi активи 46 46 
112 Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 46 46 
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Всього основнi засоби 34 066 42 902 
 
Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв станом на 31.12.2011 року становить 7 751 тис. грн., залишкова вартiсть 35 151 
тис. грн. Накопичена амортизацiя становить 18,07 % первiсної вартостi основних засобiв. 
Амортизацiя основних засобiв нараховується за прямолiнiйним методом, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням 
вартостi, яка амортизується, на строк корисного використання кожного об'єкта основних засобiв. При визначеннi строку 
корисного використання Товариством враховується очiкуване використання об'єкта пiдприємством з урахуванням його 
потужностi та продуктивностi. 
У звiтному перiодi iнвентаризацiя основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв проводилася пiдприємством 
станом на "30" грудня 2011 року згiдно з Наказом Директора Галецького I. I. "Про проведення iнвентаризацiї" № 12 вiд 
01.12.2011 року. 
Iнвентаризацiйною комiсiєю розбiжностей мiж даними бухгалтерського облiку i фактичною наявнiстю об'єктiв основних засобiв 
та iнших необоротних матерiальних активiв не виявлено. 
31.12.2011 року пiдприємством було здiйснено дооцiнку основних засобiв на пiдставi висновку оцiнювача про вартiсть групи 
будiвель та споруд, що належить ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ". 
В результатi приведення вартостi основних засобiв до справедливої, пiдприємством було здiйснено дооцiнку залишкової 
вартостi на 8 835 тис. грн. 
На нашу думку, данi фiнансової звiтностi Пiдприємства вiдповiдають даним реєстрiв аналiтичного та синтетичного облiку 
основних засобiв Товариства та первинним документам, наданим на розгляд аудиторам. Склад основних засобiв, достовiрнiсть i 
повнота їх оцiнки, а також ступiнь розкриття iнформацiї в цiлому вiдповiдають вимогам П(С)БО 7 та Положенню про 
бухгалтерський облiк Пiдприємства. 
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛIК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСIВ, СИРОВИНИ, МАТЕРIАЛIВ, ПАЛИВА ТА ПРАВИЛЬНIСТЬ ЇХ 
СПИСАННЯ 
 
Облiк запасiв Пiдприємство здiйснює вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 "Запаси". 
Для бухгалтерського облiку Пiдприємства запаси класифiкують на такi групи: основнi та допомiжнi матерiали, малоцiннi та 
швидкозношуванi  предмети та iншi матерiальнi цiнностi. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування або 
однорiдна група. Придбанi (отриманi) або виробленi запаси зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю.  
Первiсна вартiсть запасiв визначається згiдно з П(С)БО 9 "Запаси". 
Балансова (облiкова ) вартiсть запасiв у розрiзi окремих класифiкацiйних груп: 
 
Група Залишок на 31.12.2011 р.  
(тис. грн.) 
1) Виробничi запаси: 548 
- сировина та матерiали; 51 
- купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби; - 
- паливо; 2 
- тара i тарнi матерiали;  31 
- будiвельнi матерiали; 102 
- запаснi частини; 137 
- iншi матерiали; - 
- малоцiннi та швидкозношуванi предмети. 225 
2) Незавершене виробництво - 
3) Готова продукцiя - 
4) Товари 19 
Всього запаси 567 
 
Списання матерiалiв проводиться на пiдставi актiв на списання, якi пiдписанi уповноваженими особами Товариства та 
затвердженi в установленому порядку. 
Активи, що використовуються протягом не бiльше одного року, або нормального операцiйного циклу, якщо вiн бiльше року, 
визнаються малоцiнними та швидкозношуваними предметами (МШП) та облiковуються Товариством на рахунку 22 "Малоцiннi 
та швидкозношуванi предмети". 
Вiдповiдно до вимог п. 23 П(С)БО 9 "Запаси", вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що переданi в 
експлуатацiю, виключається зi складу активiв (списується з балансу) з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку 
таких предметiв за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдними особами Пiдприємства протягом строку їх фактичного використання. 
Вибуття матерiалiв та МШП проводилося згiдно з затвердженими актами списання матерiальних запасiв. 
Обсяг розкриття iнформацiї вiдповiдає вимогам П(С)БО 9 "Запаси". 
ГРОШОВI КОШТИ ТА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ 
 
Станом на 31.12.2011 року на пiдприємствi залишок грошових коштiв та їх еквiвалентiв становить - 5 тис. грн. В тому числi: 
- грошовi кошти в нацiональнiй валютi на рахунках пiдприємства - 5 тис. грн. 
 
На пiдставi принципу обережностi дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги, згiдно Положення (стандарту) 
бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть" вiдображається за чистою вартiстю реалiзацiї.  
Станом на 31.12.2011 р. на пiдприємствi чиста вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги - вiдсутня. 
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Склад i суми статтi балансу "Iнша поточна дебiторська заборгованiсть" 
 
Стаття iншої дебiторської заборгованостi Станом на 31.12.2011 року, тис. грн. 
Розрахунки за соцiальним страхуванням 5 
Розрахунки за вiдшкодування збиткiв 127 
Розрахунки з iншими дебiторами (поворотна фiнансова допомога) 8 993 
Усього 9 125 
 
До складу статтi Балансу "Iншi оборотнi активи" вiднесено суму нарахованого ПДВ пiд час отримання авансiв, без 
вiдвантаження продукцiї, тобто по першiй подiї згiдно податкового облiку в розмiрi 463 тис. грн.,  
Отже, станом на 31.12.2011 року iншi оборотнi активи товариства - 463 тис. грн. 
 
Данi аналiтичного облiку грошових коштiв i дебiторської заборгованостi  вiдповiдають даним синтетичного облiку. 
II. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО ЗОБОВЯЗАННЯ 
2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПIДПРИЄМСТВА 
 
Згiдно Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 11 "Зобов'язання", до поточних зобов'язань на пiдприємствi вiдносять: 
Розрахунки по заробiтнiй платi вiдповiдають чинному законодавству. Заборгованiсть по заробiтнiй платi станом на 31.12.2011 
року на пiдприємствi  становить - 10 тис. грн.; 
Розрахунки з бюджетом, позабюджетними фондами i соцiальному страхуванню ведуться згiдно чинного законодавства. Станом 
на 31.12.2011 року заборгованiсть до бюджету становить -  3 тис. грн.; 
Заборгованiсть по розрахунках зi страхування станом на 31.12.2011 року становить - 4 тис. грн.; 
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги на пiдприємствi складає 3 552 тис. грн.  
Iншi поточнi зобов'язання станом на 31.12.2011 року становлять - 451 тис. грн.: 
 
Вид зобов'язання Сальдо на 31.12.2011 р., тис. грн. 
Розрахунки з пiдзвiтними особами (372 рахунок) 5 
Податковий кредит - ПДВ, отримане в наслiдок попередньої оплати постачальникам (644 рахунок)  446 
Всього 451 
 
Станом на 31.12.2011 року цiльове фiнансування становить - 79 тис. грн.. 
 
Облiк короткострокових та довгострокових зобов'язань вiдповiдає Положенню (стандарту) бухгалтерського облiку 11 
"Зобов'язання". Данi аналiтичного облiку зобов'язань вiдповiдають даним синтетичного облiку.  
III. ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ 
3.1 СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ 
 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" перейменоване з ВIДКРИТОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" на пiдставi Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ( 
протокол №1 вiд 09 квiтня 2010 року) та Закону України "Про акцiонернi товариства". 
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" було засноване вiдповiдно до наказу 
Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Житомирськiй областi вiд 26 грудня 1996 року № 319 - ВАТ та 
рiшенням загальних зборiв органiзацiї орендарiв вiдособленого пiдроздiлу орендного обласного пiдприємства м'ясної 
промисловостi - "Коростенський м'ясокомбiнат"  у вiдкрите акцiонерне товариство, згiдно з Законом України "Про особливостi 
приватизацiї майна в агропромисловому комплексi" вiд 10.07.1996 р., № 290/96-ВР порядку перетворення в процесi приватизацiї 
державних, орендних пiдприємств i пiдприємств iз змiшаною формою власностi у вiдкритi акцiонернi товариства, затверджених 
Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України "Про завдання та особливостi приватизацiї державного майна" вiд 13.03.1996 р. 
№194/96. 
Згiдно ст.4 п.4.2, п.4.3 Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" у 
новiй редакцiї, затвердженого 27.07.2011 року пiд номером запису 13061050009000109 Статутний капiтал  товариства станом на 
31.12.2011 р. становить 39 622 462,25 грн., який подiлений на 158 489 849 простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 
гривень  кожна.  
Статутний капiтал було сформовано наступним чином: 
Першу емiсiю акцiй пiдприємством (ВАТ) було зареєстровано 24 лютого 1997 року, пiд час приватизацiї пiдприємства. 
Iнформацiю про випуск акцiй ВАТ "КОРОСТЕНСЬКИЙ МЯСОКОМБIНАТ" зареєстровано пiд № 11/06/1/97 Територiальним 
вiддiленням ДКЦПФР України у Житомирськiй областi 24 лютого 1997 року. Свiдоцтво про реєстрацiю  випуску акцiй № 
11/06/1/97 видане Житомирським тер управлiнням ДКЦПФР, на загальну номiнальну вартiсть акцiй  4 622 462,25 грн.  
02 вересня 1999 року, в зв'язку з визначенням форми випуску акцiй - документарна, товариством було здiйснено обмiн свiдоцтва 
про реєстрацiю випуску акцiй. Свiдоцтво видане при першiй емiсiї акцiй було анульовано i видане нове свiдоцтво про 
реєстрацiю випуску акцiй № 127/06/1/99 на загальну номiнальну вартiсть акцiй 4 622 462,25 грн. на                          18 
489 849 простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Акцiї були випущенi пiд серiєю А за №№ 
00000001-18489849. 
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 24 лютого 1997 року № 11/06/1/97, вважається таким, що втратило чиннiсть 
 
22.04.2009 року черговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "КОРОСТЕНСЬКИЙ МЯСОКОМБIНАТ" (протокол № 1 вiд 
22.04.2009 року) було прийнято рiшення про додаткове розмiщення акцiй на суму, що перевищує 25% статутного капiталу 
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товариства, за рахунок додаткових внескiв (виключно грошовими коштами) закритим (приватним) розмiщенням акцiй на 
загальну суму номiнальної вартостi акцiй 35 000 000,00 (тридцять п'ять мiльйонiв) гривень, iснуючої номiнальної вартостi 0,25 
гривень кожна в кiлькостi 140 000 000 (сто сорок  мiльйонiв ) простих iменних акцiй. Метою додаткового розмiщення акцiй 
було поповнення обiгових коштiв та розширення виробничої дiяльностi, за рахунок додаткових внескiв акцiонерiв у грошовiй 
формi у нацiональнiй валютi України. Розмiщення акцiй додаткової емiсiї було заплановано провести в 2 етапи, в тому числi: 
- I етап - з 01.06.2009 по 15.06.2009 року включно; 
- II етап - з 16.06.2009 по 19.06.2009 року включно. 
 
В перiод I-ого етапу, з 01 червня 2009 року по 15 червня 2009 року, розмiщення акцiй акцiонерами не здiйснювалося, оплата за 
акцiї вiд акцiонерiв не поступала.   
В перiод II-ого етапу розмiщення акцiй, з 16 червня 2009 року по 19 червня 2009 року, оплата за акцiї поступила вiд 1 (одного) 
акцiонера, на суму 35 000 000,00 (тридцять п'ять мiльйонiв) гривень загальної номiнальної вартостi за цiною 0,25 гривень за 
кожну акцiю, в кiлькостi 140 000 000 (сто сорок мiльйонiв) простих iменних акцiй. 
 
В зв'язку з тим, що на момент перерахування акцiонерами грошових коштiв, як оплата за придбанi акцiї на другому етапi 
розмiщення, поточний рахунок 260050201103 в ТОВ КБ "Фiнансова iнiцiатива" у мiстi Києвi, МФО 380054, був заблокований,  
фактично, оплата за акцiї акцiонерами була здiйснена виключно грошовими коштами в нацiональнiй валютi на поточний 
рахунок Товариства 260020101152 в ТОВ КБ "Фiнансова iнiцiатива" у мiстi Києвi, МФО 380054 наступним чином: 
 
Дата оплати Назва акцiонера Сума в оплату акцiй, грн. Кiлькiсть акцiй Назва первинного документу 
 Перший етап 
На першому етапi розмiщення акцiй акцiонерами не здiйснювалося 
Всього на I етапi 0 0  
19.06.2009 ТОВ "Коростеньм'ясо" 6 000 000.00  Платiжне доручення № 13 вiд 19.06.2009 року 
19.06.2009 ТОВ "Коростеньм'ясо" 6 000 000.00  Платiжне доручення № 14 вiд 19.06.2009 року 
19.06.2009 ТОВ "Коростеньм'ясо" 6 000 000.00  Платiжне доручення № 15 вiд 19.06.2009 року 
19.06.2009 ТОВ "Коростеньм'ясо" 6 000 000,00  Платiжне доручення № 16 вiд 19.06.2009 року 
19.06.2009 ТОВ "Коростеньм'ясо" 6 000 000.00  Платiжне доручення № 17 вiд 19.06.2009 року 
19.06.2009 ТОВ "Коростеньм'ясо" 5 000 000.00  Платiжне доручення № 18 вiд 19.06.2009 року 
Всього на II етапi 35 000 000,00 140 000 000  
Разом 
 35 000 000,00 140 000 000  
 
Таким чином, заплановане розмiщення акцiй додаткової емiсiї фактично було здiйснено на другому етапi. Вiдповiдно до 
прийнятого рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 22 квiтня 2009 року, загальна номiнальна вартiсть фактично 
розмiщених акцiй склала 35 000 000,00 гривень у порiвняннi iз запланованим обсягом 35 000 000,00 гривень, або 100 вiдсоткiв. 
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй пiдприємству було видано 28 травня 2009 року пiд № 159/1/09 на загальну номiнальну 
вартiсть 39 622 462,25 грн. 
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 02 вересня 1999 року № 127/06/1/99, вважається таким, що втратило чиннiсть 
 
09 квiтня 2010 року загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення про переведення випуску iменних акцiй Товариства, 
випущених у документарнiй формi iснування, у бездокументарну форму iснування. В зв'язку з чим, 14 травня 2010 року 
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України було видано нове свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 
1971/10. 
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 28 травня 2009 року № 159/1/09, вважається таким, що втратило чиннiсть 
Отже, Статутний капiтал ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" станом на 
31.12.2011 року сформовано та сплачено у розмiрi 39 622 462,25 грн., що складає 100% загального його розмiру. Випущенi всi 
ранiше в обiг простi iменнi акцiї повнiстю розмiщенi та оплаченi. 
3.2 IНШИЙ ДОДАТКОВИЙ КАПIТАЛ 
 
Станом на 31.12.2011 року iнший додатковий капiтал пiдприємства становить -                      30 900 тис. грн. Протягом 
звiтного 2011 року розмiр iншого додаткового капiталу збiльшився на 8 835 тис. грн., за рахунок дооцiнки основних засобiв, яку 
було здiйснено незалежним експертом ТОВ "БIЗНЕС - ЦЕНТР "ЕКСПЕРТИЗА" в сумi 8 835 тис. грн. 
3.3  НЕПОКРИТИЙ ЗБИТОК 
 
Непокритий збиток пiдприємства станом на 31.12.2011 року становить -                                    29 180 тис. грн., який 
сформувався внаслiдок непокритого збитку станом на 01.01.2011 року в 25 938 тис. грн., збiльшеного на суму отриманого 
чистого збитку за результатами господарської дiяльностi за 12 мiсяцiв 2011 року в сумi 3 242 тис. грн. 
Чистий збиток пiдприємством отримано наступним чином: 
Найменування показника Код рядка ф.2 Сума, тис. грн. 
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї(товарiв, робiт та послуг) 035 128 
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї ( товарiв, робiт та послуг) 040 55 
Iншi операцiйнi доходи 060 1 
Адмiнiстративнi витрати 070 624 
Витрати на збут 080 14 
Iншi операцiйнi витрати 090 2 678 
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Iншi фiнансовi доходи 120 1 
Iншi доходи 130 - 
Фiнансовi витрати 140 - 
Iншi витрати 160 - 
Податок на прибуток 180 1 
Чистий збиток 225 3 242 
 
Облiк реалiзацiї товарiв, робiт, послуг здiйснюється згiдно Нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку 15 
"Доходи" та 16 "Витрати". Реалiзацiя здiйснюється  по методу нарахування. 
Чистий збиток отриманий, в ходi звичайної дiяльностi, вiрно вiдображений з точки зору рахунку, суми i перiоду. Вiдображений 
дохiд у "Звiтi про фiнансовi результати", включає видатковi накладнi на вiдпуск продукцiї та рахунки за наданi послуги i певним 
чином вiдображений з точки зору суми i перiоду. Витрати дiйснi i певним чином вiдображенi з точки зору суми i перiоду. 
4. СТАН БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ 
Бухгалтерський облiк на ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI "КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" ведеться 
по журнально - ордернiй формi. В перiодi, що перевiрявся пiдприємство здiйснювало бухгалтерський облiк у вiдповiдностi з 
"Планом рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань та господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй, 
затвердженим наказом Мiнфiну України вiд 30.11.1999 року за № 291, з незначними вiдхиленнями вiд iнструкцiї по застосуваннi 
Плану рахункiв бухгалтерського облiку але це не призвело до суттєвих викривлень у фiнансовiй звiтностi. 
Бухгалтерський облiк в цiлому проводиться з дотриманням П(С)БО та облiкової полiтики. 
Данi бухгалтерських рахункiв спiвставленнi в бухгалтерських регiстрах, головнiй книзi i Балансi пiдприємства. 
5. IНША ДОПОМIЖНА IНФОРМАЦIЯ 
 
1. Чистi активи пiдприємства. 
Розгорнутий алгоритм оцiнки, що фактично вiдображається балансовою вартiстю чистих активiв пiдприємства виражається 
такою формулою: 
ЧАф. = НАо + ЗВ+НК+НУ+З+(ФА-ФЗ), де 
ЧАф -  фактично вiдображена балансова вартiсть чистих активiв пiдприємства; 
НАо - вартiсть основних засобiв, вiдображених у балансi; 
ЗВ - залишкова вартiсть нематерiальних активiв, вiдображених у балансi; 
НК - вартiсть незавершених капiтальних вкладень; 
НУ - вартiсть устаткування, призначеного для монтажу; 
З - запаси товарно - матерiальних цiнностей, що входять до складу оборотних активiв, за фактично залишковою вартiстю; 
ФА - фiнансовi активи ( грошовi активи, дебiторська заборгованiсть, довгостроковi та короткостроковi фiнансовi вкладення й 
iншi їх види, вiдображенi  у звiтному балансi ); 
ФЗ - фiнансовi зобов'язання усiх видiв (довгостроковi та короткостроковi фiнансовi кредити, товарний кредит, внутрiшня 
кредиторська заборгованiсть). 
 
Даний метод оцiнки активiв, в умовах iнфляцiйної економiки суттєво занижує реальну вартiсть чистих активiв пiдприємства. Це 
пов'язано з тим, що вартiсть основних засобiв, запасiв, усiх видiв товарно матерiальних цiнностей у звiтному балансi вiдбита з 
урахуванням попередньої їх переоцiнки i до моменту здiйснення  оцiнки вона зросла пiд дiєю iнфляцiї. Тому даний метод 
дозволяє одержати лише приблизне уявлення про мiнiмальну вартiсть чистих активiв пiдприємства 
 
ЧАф. = 131 + 35 151 + 548 + 19 + (9 593 - 4 099) = 35 849 + 5 494 = 
= 41 343 тис. грн. 
 
Як бачимо з розрахунку, чистi активи дорiвнюють 41 343 тис. грн.., що бiльше розмiру статутного капiталу пiдприємства. Тобто 
чистi активи пiдприємства вiдповiдають вимогам ч.3 ст. 155 Цивiльного Кодексу України. 
2. Суттєвих викривлень мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту та iншою iнформацiєю, що розкривається 
емiтентом цiнних паперiв (крiм фiнансової звiтностi що готується за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi) та 
подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю не виявлено. 
3.  Ми виконали перевiрку дотримання товариством вимог закону України "Про акцiонернi товариства" щодо виконання 
значних правочинiв. Ми переконалися, що всi виконанi товариством значнi правочини (у межах вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi 
активiв товариства) вiдбувалися за рiшеннями наглядової ради товариства. Значних правочинiв (бiльше 25% вартостi активiв 
товариства) - не вiдбувалось. 
4.  Стан корпоративного управлiння на Товариствi вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi Товариства". 
Внутрiшнього аудиту на Товариствi немає. 
5. При проведеннi iдентифiкацiї та оцiнки аудиторських ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок 
шахрайства (МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi") не виявлено 
обставин, що свiдчать про можливiсть шахрайства.  
6.  Дiї, якi можуть вплинути на фiнансово - господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його 
цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" за звiтний рiк 
виявленi наступнi: 
а) 29.04.2011 року правлiння товариства повiдомило про черговi загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбудуться 20 травня 2011 
року о 12.00 за адресою: вул. Жовтнева, 54-Б, м. Коростень, Житомирська область (в актовому залi). Iнформацiю на стрiчцi 
новин було оприлюднено 04.05.2011 року о 19:01:00 годин. 
б) 20.05.2011 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол №1 вiд 20.05.2011 року) було прийнято 
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рiшення про змiну в складi посадових осiб емiтента. Iнформацiю на стрiчцi новин було оприлюднено 23.05.2011 року о 19:01:00 
годин. 
АНАЛIЗ ПОКАЗНИКIВ ФIНАНСОВОГО СТАНУ  
на пiдставi фiнансової звiтностi за 2010 та 2011 роки: 
 
Коефiцiєнт Розрахунок, згiдно рядкiв Балансу 01.01.2011 р. 31.12.2011 р. 
Абсолютна лiквiднiсть Р. 230 А.Б./ р. 620 П.Б 0,001 0,001 
Загальна лiквiднiсть Р.260+270/ р. 620 П.Б. 2,102 2,527 
Фiнансова незалежнiсть Р.380П.Б./сума Балансу 0,807 0,910 
Покриття зобов'язань власним капiталом Р.380 П.Б. / р.620+480 4,227 10,284 
Коефiцiєнт рентабельностi активiв Ф.2 р.220 або р.225/ 
ф 1.(р.280(гр.3)+ р.280(гр.4))/2 -0,201 -0,072 
 
В результатi аналiзу дiяльностi пiдприємства за 2011 рiк видно, що станом на 31.12.2011 року коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 
становить - 0,001, що свiдчить про недостатнiсть грошових коштiв та їх еквiвалентiв для негайного покриття поточних 
зобов'язань (позитивне значення 0,25 - 0,5). 
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi станом на 31.12.2011 року становить - 2,527 свiдчить про те, що пiдприємство має можливiсть 
виконати свої зобов'язання перед кредиторами в найближчий термiн (позитивне значення 1,0 -2,0)  
Згiдно з розрахунком видно, що пiдприємство на даний перiод фiнансово стiйке, про що свiдчить коефiцiєнт фiнансової 
незалежностi, який має значення 0,910 (позитивне значення 0,25-0,5). Вiдсоток власних коштiв у власному майнi вказує на те, 
що Товариство має достатнiй рiвень фiнансової стiйкостi i вiдносно не залежне вiд зовнiшнiх фiнансових джерел. Розрахований 
показник на кiнець року знаходиться в межах нормативного значення та свiдчить про стабiльний фiнансовий стан товариства. 
Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом, становить 10,284, тобто пiдприємство на даний перiод може погасити 
зобов'язання за рахунок власного капiталу. (позитивне значення 0,5 - 1,0. 
Згiдно з розрахунком коефiцiєнт рентабельностi активiв даний показник має вiд'ємне значення - 0,072. Це свiдчить про низьку 
рацiональнiсть використання активiв пiдприємства 
 
На пiдставi аналiзу показникiв фiнансового стану ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРОСТЕНСЬКИЙ 
М'ЯСОКОМБIНАТ", можна сказати, що станом на 31.12.2011 року ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
""КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" лiквiдне та незалежне вiд зовнiшнiх джерел фiнансування. 
 
 
Аудиторський висновок складений українською мовою в 3-х автентичних примiрниках: 
два для замовника, один - для виконавця. 
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Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва 
окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних 
клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та 
розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела 
сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій 
здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; 
інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку 
емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у 
загальному обсязі постачання 
У зв'язку з економiчною кризою в Українi ПАТ "Коростенський м'ясокомбiнат"  протягом 2011 року  було припинено 
виробничу дiяльнiсть. За 2011рiк пiдприємством  вироблено продукцiї на сумму 0,0 тис.грн..Обсяг реалiзованної продукцiї за 
звiтний рiк становив 0,0 тис.грн..Середньоспискова чисельнiсть працюючих за 2011 рiк становить 3 чоловiк.Основна частина 
персоналу була звiльнена.звитку  
Пiдсумовуючi роботу за 2011 рiк ПАТ "Коростенський м'ясокомбiнат" має збиток в сумi 3242,0 тис.грн.Пiдприємство 
забеспечено виробничими потужностями для переробки сировини i виробництва м'яса .На даний час виробничi потужностi не 
завантаженi на 100%.Головною причиною є вiдсутнiсть сировини.Для збiльшення виробництва продукцiї м'ясної промисловостi 
,повної завантаженостi потужностей,зниження затрат велике значення  має забезпечення збалансованостi i пропорцiйностi в 
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розвитку сiльськогосподарського виробництва. 
ПАТ "Коростенський м'яокомбiнат" реалiзовуєсвою продукцiю в межах України.Основними споживачами є переробнi 
пiдприємства,роздрiбна торгiвля,а також фiрмовий магазин ПАТ "Коростенський м'ясокомбiнат" та магазини мiста. 
Вiдвантажується продукцiя ТОВ "Валмарус",ТОВ "Марекс",ТОВ "Ольвiя",Торг Дон.Укрпродукт,Балаклава,Авiа,пiприємства 
Києва та Київської обл.,пiдприємства Iвана-Франкiвська та обастi за цiнами домовленостi.Реалiзацiя продукцiї проводиться за 
договорами та по замовленню гуртом та вроздрiб.Основними конкурентами є Новоград-Волинський 
м'ясокомбiнат,Житомирський м'ясо комбiнат,"М'ясо Полiсся"м. Житомир,"Зевс"м.Дубно,"Гея"м.Андрушiвка,Шепетiвський 
м'ясокомбiнат,Iвницький забiйний пункт. 
 
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які 
значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови 
придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування 
В 2005 роцi вводилися в еусплуатацiю новi об'єкти будiвель та споруд.а саме:майданчик для мийки автотранспорту 18200,00 
грн.,майданчик для збору вiдходiв - 40300,00грн.,будiвля пилорами -29819,00грн.,загiн для свиней та худоби - 
178752,40грн.,склад ПММ(паливно-мастильних матерiалiв)-45105,00грн..Оновлюється автомобiльний парк.У2005 роцi придбано 
автомобiль "Рено" вартiстю 18288,00грн.,автомобiль "Волга" ГАЗ 31105-120 - 42315,81 грн.,у 2007 роцi придбано автомобiль 
МАЗ 54321 вартiстю 65000,00 грн.,та напiвпричеп-6836,00 грн..У2004 роцi придбано нове обладання:шпар чан Bruhmatic MB 
20C вартiстю -64000,00 грн,лiнiю для переробки свиней-98106,08 грн.В 2005 роцi придбано термокамеру для варки копченостей 
вартiстю 134566,67 грн.,шкiрозйомку вартiстю 42250.00грн.У 2006 роцi ковбасної дiльницi придбано камеру коптильно-варочну 
-166841,48 грн.За цi останнi роки оновлено комп'ютерно-iнформацiйної технiки вартiстю бiльше нiж 70000,00грн.У 2008 роцi 
товариство придбало активiв на 9412263,6 грн.(пакувальна лiнiя,кiоски етикетопакувальник,холодильнi камери.)Вiдчуження не 
було. 
У 2009 роцi модернiзували 2 холодильнi камери на суму 224 924 грн. 
Протягом звiтного перiоду значних бридбавань не здiйснювало. 
 
 
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; 
виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних 
засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів 
підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, 
характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати 
початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення 
Виробничi потужностi обладання використовуються на 0,0%.Утримання активiв здiйснюється господарським 
способом,мiсцезнаходження основних засобiв за адресою:Житомирської обл. м.Коростень Жовтнева,54 Б.Особливостей по 
екологiчних питаннях,якi б могли позначатися на використаннi  активiв пiдприємства не спостерiгаеться.Iнформацiя щодо 
планiв капiтального будiвництва .розширення або удосконалення основних засобiв,характер та причини таких планiв,суми 
видаткiв, в тому числi вже зроблених ,опис методу фiнансування,прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване 
зросання виробничих потужностей пiсля її завершення- вiдсутнi. 
Пiдприємство використовує власнi основнi засоби,облiкованi оцiнка та вiдображення у фiнансовiй звiтностi яких 
достовiрна.Аналiтичний облiк ведеться в оборотно-сальдових вiдомостях за вiдповiдними рахунками. Данi аналiтичного облiку 
вiдповiдають даним синтетичного облiку i вимогам чинного законодавства з бухгалтерського облiку. Облiк основних засобiв, 
iнших необоротних активiв ведеться у вiдповiдностi до Положення (стандарту ) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби". За 
обєктами основних засобiв ведуться типовi картки аналiтичного облiку ОЗ -7. В ходi рiчної iнвентаризацiї лишкiв та нестач не 
встановлено.  Проведена iнвентаризацiя вiдображає реальний склад та кiлькiсть наявних основних засобiв. Облiк основних 
засобiв  ведеться за групами на виконання вимог чинного податкового законодавства та за видами основних засобiв iз 
використанням встановленого Плану рахункiв бухгалтерського облiку. До складу основних засобiв згiдно з балансом 
пiдприємства вiдносяться i малоцiннi необоротнi матерiальнi активи. Вони облiковуються на 112 рахунку та до них вiдносяться 
МШП, що використовуються в експлуатацiї бiльше одного року i вартiстю до 1000 грн. Знос, згiдно наказу про облiкову 
полiтику, нараховується в розмiрi 100 % в першому мiсяцi використання цих обєктiв, хоча згiдно Головної книги амортизацiя 
нараховувалася значно в меншому розмiрi. 
Вартiсть основних засобiв на 31.12.2011 року складає: 
первiсна вартiсть - 42902 тис.грн.; 
знос - 7751 тис.грн.; 
залишкова вартiсть - 35151 тис.грн.  
 
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних 
обмежень 
У зв'язку з економiчною кризою в Українi ПАТ "Коростенський м'ясокомбiнат"  протягом 2011 року  було припинено 
виробничу дiяльнiсть.  Низька купiвельна спроможнiсть населення також негативно впливає на дiяльнiсть пiдприємства. Високi 
кредитнi ставки не дають змоги взяти кредити для закупiвлi сировини. пiдприємство повнiстю забезпечено виробничими 
потужностями для переробки сировини i виробництва мяса. головною причиною є вдсутнiсть самої сировини. 
пiдсумовуючi працю за 2011 рiк ПАТ "Коростенський мясокомбiнат" має збиток 3242,0 тис.грн. протягом року виробничi 
потужностi не завантажувались на 100%. головною причиною була вiдсутнiсть сировини. Для збiльшення виробництва 
продукцiї мясної промисловостi, повної завантаженостi потужностей, зниження затрат велике значення має забезпечення 
збалансованостi i пропорцiйностi в розвитку с/г виробництва. 
Основними факторами, що впливають на обсяги виробництва i реалiзацiї продукцiї є: 
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- забезпечення пiдприємства сировинною базою; 
- зменшення радiусу доставки живностi; 
-забезпечення пiдприємства власними транспортними засобами; 
-забезпечення пiдприємства висококвалiфiцiрованими кадрами; 
-своєчасне планомiрне вiдвантаження готової продукцiї; 
- розширення коньюктури ринку збуту. 
основними конкурентами товариства є Новоград -волинський мясокомбiнат, Житомирський мясокомбiнат, "Мясо Полiсся", 
"Зевс"м.Дубно, "Гея" м.Андрушiвка, Шепетiвський мясокомбiнат i iншi.  
 
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства 
Протягом звiтнього року нарахувань та  сплатили штрафних санкцiй за порушення чинного законодавства не було. 
 
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, 
можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента 
У зв'язку з економiчною кризою в Українi ПАТ "Коростенський м'ясокомбiнат"  протягом 2011 року  було припинено 
виробничу дiяльнiсть.  
 
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний 
підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів 
Укладених,але не виконаних договорiв на кiнець року не було. 
 
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, 
поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 
Основними задачами управлiння є органiзацiя безперебiйного виробничого процесу забезпечення безперервного росту i 
удосконалення виробництва,створення умов для виконання всiх завдань по виробництву i реалiзацiї продукцiї вiдповiдної якостi 
пiдвищення ефективностi виробництва i соцiального рiвня життя працiвникiв зайнятих на виробництвi. 
При вирiшеннi цих задач необхiдно дотримуватися наступних вимог: 
- ритмiчнiсть виробничого процесу i створення для цього необхiдних умов; 
- рацiональне поєднання централiзацiї i децентралiзацiї в у процесi управлiння; 
- оптимальнiсть рiзних управлiнських органiзацiйно-технiчних заходiв в управлiння. 
Проект передбачає збiльшення об'ємiв виробництва м'яса яловичини,свинини,субпродуктiв 1 i 2 категорiї,м'ясних 
напiвфабрикатiв,блочного м'яса. 
Значною особливiстю продукцiї,яка виробляється є її вiдповiднiсть вимогам сучасного ринку м'яса i м'ясних виробiв - доступна 
цiна,якiсть,розширений асортимент,сучасна упаковка.Пiдприємство передбачає виробництво рiзних видiв харчової,технiчної i 
спецiальної продукцiї. 
Введення нових технологiй дозволить звести до мiнiмуму споживання енергоресурсiв.Планомiрна органiзацiя забою худоби i 
свиней,виробництво м'ясних продуктiв на пiдпрємствi дозволить ефективнiше використовувати матерiальнi 
ресурси,пiдвищувати продуктивнiсть працi,розширювати асортимент продукцiї 
 i покращувати її якiсть.Значення виробництва продукцiї нашого пiдприємства пiдвищується ще i тому,що промислове 
виробництво м'ясних продуктiв дозволяє зберiгати час в роздрiбнiй торгiвлi,громадському харчуваннi i в побутi.Цiнними є 
спiвпраця з пiдприємствами виробниками i споживачами,продукцiя яких забезпечує приваблюючий зовнiшнiй вигляд,що немало 
важливо для сегменту даного ринку,попередня домовленiсть по цiнах на сировину i матерiали дозволяє максимально знизити 
собiвартiсть продукцiї i досягнути конкурентне цiнової переваги.Одним iз немало важливих факторiв є належна сiть збуту м'са i 
м'ясопродуктiв.Таким чином,продукцiя даного виробничого пiприємства уже має конкретного споживача. 
До основних переваг даного виробничого об'єкту  належать такi: 
1. Вiдносно низький рiвень споживання електроенергiї,газу i води при досить оптимальному обсязi виробництва 
продукцiї.Основнi споживачi енергоносiїв I - виробничi технологiчнi лiнiї,з огляду на їх невелику проектну потужнiсть,цiлком 
можлива їхня ритмiчна робрта з максимально можливим завантаженням. 
2. В даний час на пiдприємствi пiдiбраний колектив квалiфiкованих спiвробiтникiв. також необхiдно вiдзначити, що даний 
регiон характеризується достатньо високим показником безробiттяю. термiн оборотностi обiгових коштiв досить короткий, все 
залежить вiд декiлькох факторiв: 
- скоординована робота вiддiлу заготiвлi (наявнiсть сировини у господарствах та у населення, своєчасна доставка живностi на 
пiдприємство) . На сьогоднiшнiй день по пiдприємству практикується метод не значного накопичення тварин на власнiй базi 
передзабiйного утримання. Це дає можливiсть пiдготувати мiнiмально можливо (оптимальну) партiю забiйних тварин. 
- час на проведення технологiчного процесу 10 годин, та час на термiчну обробку 36 годин. 
- планомiрне вiдвантаження продукцiї та своєчасне проведення розрахункiв мiж нашим пiдприємством та покупцями, отже, при 
злагодженiй работi всiх пiдроздiлiв пiдприємства мiнiмальний термiн оборотностi обiгових коштiв мже бути 4 днi. На 
пiдприємствi iснує цехова структура, так як основним виробничим пiдроздiлом є цех. Для своєчасної заготiвлi сировини i 
швидкої реалiзацiї продукцiї, не допущення порушення графiкiв поставки комбiнату, необхiдно збiльшити кiлькiсть одиниць 
автотранспорту.  
При забезпеченнi власним автотранспортом комбiнат зменшить витрати на оренду автомашин та їх постiйне технiчне 
обслуговування, для отримання максимльного прибутку з мiнiмальними витратами, тому що розмiр прибутку, який отримує 
пiдприємство, напряму залежить вiд понесених витрат на виробництво продукцiї, тобто розмiру собiвартостi продукцiї - чим 
менше таких витрат, тим менше цiна продукцiї, що випускається, тим бiльше буде попит на неї, i. вiдповiдно, зростуть обсяги 
реалiзацiї, а, отже i виробництво - швидкiсть обертання оборотних засобiв зросте, пiдприємство зможе швидше вкласти у 
виробництво своєї продукцiї. 
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Безумовно, питання зниження собiвартостi продукцiї - одне з найголовнiших питань, якi вирiшує ПАТ "Коростенський 
мясокомбiнат".  
 
 
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік 
Дослiдження та розробок товариство не проводило. 
 
 
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи 
(дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому 
розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 
Судових справ, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства або його посадовi особи в звiтному перiодi не 
було. 
 
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у 
тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі 
аналітичної довідки в довільній формі 
АНАЛIЗ ПОКАЗНИКIВ ФIНАНСОВОГО СТАНУ  
на пiдставi фiнансової звiтностi за 2010 та 2011 роки: 
 
Коефiцiєнт Розрахунок, згiдно рядкiв Балансу 01.01.2011 р. 31.12.2011 р. 
Абсолютна лiквiднiсть Р. 230 А.Б./ р. 620 П.Б 0,001 0,001 
Загальна лiквiднiсть Р.260+270/ р. 620 П.Б. 2,102 2,527 
Фiнансова незалежнiсть Р.380П.Б./сума Балансу 0,807 0,910 
Покриття зобов'язань власним капiталом Р.380 П.Б. / р.620+480 4,227 10,284 
Коефiцiєнт рентабельностi активiв Ф.2 р.220 або р.225/ 
ф 1.(р.280(гр.3)+ р.280(гр.4))/2 -0,201 -0,072 
 
В результатi аналiзу дiяльностi пiдприємства за 2011 рiк видно, що станом на 31.12.2011 року коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 
становить - 0,001, що свiдчить про недостатнiсть грошових коштiв та їх еквiвалентiв для негайного покриття поточних 
зобов'язань (позитивне значення 0,25 - 0,5). 
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi станом на 31.12.2011 року становить - 2,527 свiдчить про те, що пiдприємство має можливiсть 
виконати свої зобов'язання перед кредиторами в найближчий термiн (позитивне значення 1,0 -2,0)  
Згiдно з розрахунком видно, що пiдприємство на даний перiод фiнансово стiйке, про що свiдчить коефiцiєнт фiнансової 
незалежностi, який має значення 0,910 (позитивне значення 0,25-0,5). Вiдсоток власних коштiв у власному майнi вказує на те, 
що Товариство має достатнiй рiвень фiнансової стiйкостi i вiдносно не залежне вiд зовнiшнiх фiнансових джерел. Розрахований 
показник на кiнець року знаходиться в межах нормативного значення та свiдчить про стабiльний фiнансовий стан товариства. 
Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом, становить 10,284, тобто пiдприємство на даний перiод може погасити 
зобов'язання за рахунок власного капiталу. (позитивне значення 0,5 - 1,0. 
Згiдно з розрахунком коефiцiєнт рентабельностi активiв даний показник має вiд'ємне значення - 0,072. Це свiдчить про низьку 
рацiональнiсть використання активiв пiдприємства 
На пiдставi аналiзу показникiв фiнансового стану ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРОСТЕНСЬКИЙ 
М'ЯСОКОМБIНАТ", можна сказати, що станом на 31.12.2011 року ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
""КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" лiквiдне та незалежне вiд зовнiшнiх джерел фiнансування. 
У зв'язку з економiчною кризою в Українi ПАТ "Коростенський м'ясокомбiнат"  протягом 2011 року  було припинено 
виробничу дiяльнiсть.  
 

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

Найменування основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 
грн.) 

Орендовані основні засоби 
(тис. грн.) 

Основні засоби, всього 
(тис. грн.) 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

1. Виробничого призначення: 26 275 35 075 0 0 26 275 35 075 
  будівлі та споруди 22 402 31 238 0 0 22 402 31 238 
  машини та обладнання 3 839 3 814 0 0 3 839 3 814 
  транспортні засоби 10 4 0 0 10 4 
  інші 24 19 0 0 24 19 
2. Невиробничого призначення: 91 76 0 0 91 76 
  будівлі та споруди 60 51 0 0 60 51 
  машини та обладнання 31 25 0 0 31 25 
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 
  інші 0 0 0 0 0 0 
Усього 26 366 35 151 0 0 26 366 35 151 
Опис Термiни користування основними засобами: 
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будiвлi та споруди - 15-60 рокiв; 
машини та обладнання - 3-20 рокiв; 
транспортнi засоби - 4-10 рокiв. 
Ступiнь зносу ОЗ - 18,06%, ступiнь використвання - 81,94%. 
Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобiв 
здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi 
Товариства. Первiсна вартiсть ОЗ - 34066 тис.грн.; знос - 7751 тис.грн., залишкова 
вартiсть ОЗ -  35151 тис.грн. 
Обмежень на використання майна немає.   

 
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 41 343 35 750 
Статутний капітал (тис.грн.) 39 623 39 623 
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 39 623 39 623 
Опис Розгорнутий алгоритм оцiнки, що фактично вiдображається балансовою вартiстю чистих активiв 

пiдприємства виражається такою формулою: 
ЧАф. = НАо + ЗВ+НК+НУ+З+(ФА-ФЗ), де 
ЧАф -  фактично вiдображена балансова вартiсть чистих активiв пiдприємства; 
НАо - вартiсть основних засобiв, вiдображених у балансi; 
ЗВ - залишкова вартiсть нематерiальних активiв, вiдображених у балансi; 
НК - вартiсть незавершених капiтальних вкладень; 
НУ - вартiсть устаткування, призначеного для монтажу; 
З - запаси товарно - матерiальних цiнностей, що входять до складу оборотних активiв, за фактично 
залишковою вартiстю; 
ФА - фiнансовi активи ( грошовi активи, дебiторська заборгованiсть, довгостроковi та короткостроковi 
фiнансовi вкладення й iншi їх види, вiдображенi  у звiтному балансi ); 
ФЗ - фiнансовi зобов'язання усiх видiв (довгостроковi та короткостроковi фiнансовi кредити, товарний кредит, 
внутрiшня кредиторська заборгованiсть). 
 
Даний метод оцiнки активiв, в умовах iнфляцiйної економiки суттєво занижує реальну вартiсть чистих 
активiв пiдприємства. Це пов'язано з тим, що вартiсть основних засобiв, запасiв, усiх видiв товарно 
матерiальних цiнностей у звiтному балансi вiдбита з урахуванням попередньої їх переоцiнки i до моменту 
здiйснення  оцiнки вона зросла пiд дiєю iнфляцiї. Тому даний метод дозволяє одержати лише приблизне 
уявлення про мiнiмальну вартiсть чистих активiв пiдприємства 
ЧАф. = 131 + 35 151 + 548 + 19 + (9 593 - 4 099) = 35 849 + 5 494 = 
= 41 343 тис. грн. 
 
 

Висновок Чистi активи дорiвнюють 41 343 тис. грн.., що бiльше розмiру статутного капiталу пiдприємства. Тобто чистi 
активи пiдприємства вiдповiдають вимогам ч.3 ст. 155 Цивiльного Кодексу України. 

 
13.3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань Дата 
виникнення 

Непогашена 
частина боргу 

(тис. грн.) 

Відсоток за 
користування 

коштами (відсоток 
річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 0 X X 
у тому числі:  
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  
за облігаціями (за кожним власним 
випуском): X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за кожним 
власним випуском): X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 
випуском): X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 
за іншими цінними паперами (у тому числі за 
похідними цінними паперами) (за кожним 
видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в корпоративні 
права (за кожним видом): X 0 X X 
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Податкові зобов'язання X 3 X X 

Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X 

Інші зобов'язання X 4 017 X X 

Усього зобов'язань X 4 020 X X 
Опис Довгострокових зобовязань немає. Поточнi зобовязання пiдприємства згiдно 

балансу товариства станом на 31.12.2011 року становлять 4020 тис.грн. 
Простроченої заборговангостi немає. 

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

Дата 
виникнення 

події 

Дата оприлюднення 
Повідомлення у стрічці 

новин 
Вид інформації 

1 2 3 
20.05.2011 23.05.2011 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 
Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 
 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2009 1 0 
2 2010 1 0 
3 2011 1 0 

 
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах? 

 Так Ні 
Реєстраційна комісія  X 
Акціонери  X 
Реєстратор X  
Депозитарій  X 
Інше (запишіть)  

 
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 
Інше (запишіть)  

 
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 товариства  X 
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  X 
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх 
повноважень  X 

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

Інше (запишіть)  
 
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?  ні 
 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 
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Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 
Кількість членів наглядової ради 5 
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 5 
Кількість представників держави 0 
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0 
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 0 
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0 

 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?  3 
 
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 
Стратегічного планування  X 
Аудиторський  X 
З питань призначень і винагород  X 
Інвестиційний  X 
Інше (запишіть) У складi Наглядової ради комiтети не створенi 
Інше (запишіть) У складi Наглядової ради  iншi комiтети не створенi 

 
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)  ні 
 
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 
Винагорода є фіксованою сумою  X 
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій  X 
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 
Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 
Інше (запишіть) Винагорода установчими документами не передбачена 

 
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? 

 Так Ні 
Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 
Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 
Особисті якості (чесність, відповідальність) X  
Відсутність конфлікту інтересів X  
Граничний вік  X 
Відсутні будь-які вимоги  X 
Інше (запишіть) 
  X 

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

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

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

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

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

Інше (запишіть)  
 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)  так 
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1 
 
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань 
наглядової ради та засідань правління? 

 Загальні збори 
акціонерів 

Засідання 
наглядової ради 

Засідання 
правління 
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Члени правління (директор) ні ні ні 
Загальний відділ ні ні ні 
Члени наглядової ради (голова наглядової ради) ні ні ні 
Юридичний відділ (юрист) так так так 
Секретар правління ні ні ні 
Секретар загальних зборів ні ні ні 
Секретар наглядової ради ні ні ні 
Корпоративний секретар ні ні ні 
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами ні ні ні 
Інше (запишіть) 
 

ні ні ні 

 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, 
наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? 

 
Загальні 

збори 
акціонерів 

Наглядова 
рада 

Виконавчий 
орган 

Не 
належить 

до 
компетенції 

жодного 
органу 

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) ні так ні ні 
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) так ні ні ні 
Затвердження річного фінансового звіту або балансу або 
бюджету так ні ні ні 

Обрання та відкликання голови правління так ні ні ні 
Обрання та відкликання членів правління так ні ні ні 
Обрання та відкликання голови наглядової ради так ні ні ні 
Обрання та відкликання членів наглядової ради так ні ні ні 
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії так ні ні ні 
Визначення розміру винагороди для голови та членів 
правління ні ні ні так 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
наглядової ради ні ні ні так 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів правління ні ні так ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій так так ні ні 
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 
власних акцій так так ні ні 

Затвердження аудитора ні так ні ні 
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт 
інтересів ні ні так 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)  ні 
 
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто 
суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах 
акціонерного товариства?(так/ні)  ні 
 
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 
Положення про загальні збори акціонерів X  
Положення про наглядову раду X  
Положення про виконавчий орган (правління) X  
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X  
Положення про ревізійну комісію X  
Положення про акції акціонерного товариства X  
Положення про порядок розподілу прибутку X  
Інше (запишіть)  

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

 Інформація 
розповсюджується 

Публікується 
у пресі, 

Документи 
надаються для 

Копії 
документів 

Інформація 
розміщується 
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на загальних 
зборах 

оприлюднюєт
ься в 

загальнодосту
пній 

інформаційні
й базі даних 

ДКЦПФР про 
ринок цінних 

паперів 

ознайомлення 
безпосередньо 
в акціонерному 

товаристві 

надаються 
на запит 

акціонера 

на власній 
інтернет-сторі

нці 
акціонерного 
товариства 

Фінансова звітність, результати 
діяльності так так так так ні 

Інформація про акціонерів, які 
володіють 10 відсотків та 
більше статутного капіталу 

ні так ні ні ні 

Інформація про склад органів 
управління товариства так так ні ні ні 

Статут та внутрішні документи так ні ні ні ні 
Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення ні ні так так ні 

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства ні так ні ні ні 

 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? 
(так/ні)  так 
 
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором 
протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 
Не проводились взагалі  X 
Менше ніж раз на рік  X 
Раз на рік X  
Частіше ніж раз на рік  X 

 
Який орган приймав рішення про затвердження аудитора? 

 Так Ні 
Загальні збори акціонерів  X 
Наглядова рада  X 
Правління або директор X  
Інше (запишіть)  

 
Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні 
 
З якої причини було змінено аудитора? 

 Так Ні 
Не задовольняв професійний рівень  X 
Не задовольняли умови договору з аудитором  X 
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  X 
Інше (запишіть)  

 
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 
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За зверненням виконавчого органу  X 
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів  X 
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 
 

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 X 
Не визначились  

 
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох 
років? (так/ні/не визначились)  ні 
 
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, 
протягом останніх трьох років? (так/ні)  так 
 
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)? 

 Так Ні 
Не задовольняв професійний рівень особи  X 
Не задовольняли умови договору з особою  X 
Особу змінено на вимогу:   
акціонерів  X 
суду  X 

Інше (запишіть) 

09.04.2010 року загальними зборами акцiонерiв, в звязку з прийнятим рiшенням про 
дематерiалiзацiю цiнних паперiв було прийнято рiшення про розiрвання договору з реєстратором 
- ЗАТ "Трансферт" в односторонньому порядку. Реєстр передано зберiгачу цiнних паперiв ПАТ 
КБ "Фiнансова iнiцiатива", код ЄДРПОУ 33299878. Депозитарiй - ВАТ "Нацiональний 
депозитарiй України", код ЄДРПОУ 30370711.   

 
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:  
 
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного 
управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Товариство не має власного кодексу корпоративного 
управлiння. 
 
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: 
Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння. 
 

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 



39 

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 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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КОДИ 
Дата 31.12.2011 

Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 00443418 

Територія Житомирська область, м.Коростень за КОАТУУ 1810700000 
Організаційно-правова 
форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Орган державного 
управління  за СПОДУ  

Вид економічної 
діяльності Виробництво м’ясних продуктів за КВЕД 15.13.0 

Середня кількість працівників (1): 3 
Одиниця виміру: тис.грн. 
Адреса: 11500, Житомирська обл., Коростенський р-н, Коростень, Жовтнева,54б 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 

за міжнародними стандартами фінансової звітності  
 

Баланс 
на 31.12.2011 p. 

Форма №1 
Код за ДКУД 1801001 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного періоду 

На кінець звітного 
періоду 

1 2 3 4 
I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
    залишкова вартість 010 0 0 
    первісна вартість 011 0 0 
    накопичена амортизація 012 ( 0 ) ( 0 ) 
Незавершені капітальні інвестиції 020 131 131 
Основні засоби:    
    залишкова вартість 030 26 366 35 151 
    первісна вартість 031 34 066 42 902 
    знос 032 ( 7 700 ) ( 7 751 ) 
Довгострокові біологічні активи:    
    справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 
    первісна вартість 036 0 0 
    накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові фінансові інвестиції:    
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0 
    інші фінансові інвестиції 045 0 0 
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0 
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0 
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0 
Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ) ( 0 ) 
Відстрочені податкові активи 060 0 0 
Гудвіл 065 0 0 
Інші необоротні активи 070 0 0 
Гудвіл при консолідації 075 0 0 
Усього за розділом I 080 26 497 35 282 
II. Оборотні активи    
Виробничі запаси 100 554 548 
Поточні біологічні активи 110 0 0 
Незавершене виробництво 120 0 0 
Готова продукція 130 0 0 
Товари 140 83 19 
Векселі одержані 150 0 0 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
    чиста реалізаційна вартість 160 2 520 0 
    первісна вартість 161 2 520 0 
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    резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 ) 
Дебіторська заборгованість за рахунками:    
    за бюджетом 170 18 0 
    за виданими авансами 180 0 0 
    з нарахованих доходів 190 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 200 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 14 131 9 125 
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
    в національній валюті 230 7 5 
    у тому числі в касі 231 0 0 
    в іноземній валюті 240 0 0 
Інші оборотні активи 250 468 463 
Усього за розділом II 260 17 781 10 160 
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0 
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 
Баланс 280 44 278 45 442 

 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного періоду 

На кінець звітного 
періоду 

1 2 3 4 
I. Власний капітал    
Статутний капітал 300 39 623 39 623 
Пайовий капітал 310 0 0 
Додатковий вкладений капітал 320 0 0 
Інший додатковий капітал 330 22 065 30 900 
Резервний капітал 340 0 0 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -25 938 -29 180 
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 ) 
Накопичена курсова різниця 375 0 0 
Усього за розділом I 380 35 750 41 343 
Частка меншості 385 0 0 
II. Забезпечення таких витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0 
Інші забезпечення 410 0 0 
Сума страхових резервів 415 0 0 
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0 
Цільове фінансування  (2) 420 70 79 
Усього за розділом II 430 70 79 
ІІІ. Довгострокові зобов'язання    
Довгострокові кредити банків 440 0 0 
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0 
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0 
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0 
Усього за розділом ІІІ 480 0 0 
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 0 0 
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0 
Векселі видані 520 0 0 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 4 935 3 552 
Поточні зобов’язання за розрахунками:    
    з одержаних авансів 540 2 805 0 
    з бюджетом 550 83 3 
    з позабюджетних платежів 560 0 0 
    зі страхування 570 51 4 
    з оплати праці 580 135 10 
    з учасниками 590 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 600 0 0 
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, 
утримуваними для продажу 605 0 0 
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Інші поточні зобов'язання 610 449 451 
Усього за розділом IV 620 8 458 4 020 
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 
Баланс 640 44 278 45 442 
(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі 
статистики. 
(2) З рядка 420 графа 4  Сума благодійної допомоги (421) 0 

Примітки: Залишкова вартiсть основних засобiв 35151,0 тис. грн., Оборотнi активи 10160,0 тис. грн., Чистi активи 41343,0 тис. 
грн. 
 
Керівник    Галецький  Iван Iванович 
 
Головний бухгалтер   Марковська Тетяна Анатолiвна 
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КОДИ 

Дата 31.12.2011 

Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 00443418 

Територія Житомирська область, м.Коростень за КОАТУУ 1810700000 
Орган державного 
управління   за СПОДУ  

Організаційно-правова 
форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності Виробництво м’ясних продуктів за КВЕД 15.13.0 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 

за міжнародними стандартами фінансової звітності  
Одиниця виміру: тис.грн. 

Звіт про фінансові результати 
за 2011 рік 
Форма №2 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
Код за ДКУД 1801003 

Стаття Код 
рядка За звітний період За попередній 

період 
1 2 3 4 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 153 536 
Податок на додану вартість 015 ( 25 ) ( 89 ) 
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 ) 
 025 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 128 447 
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 55 ) ( 388 ) 
Валовий прибуток: 
   прибуток 050 73 59 

   збиток 055 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші операційні доходи 060 1 3 
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності 

061 0 0 

Адміністративні витрати 070 ( 624 ) ( 1 379 ) 
Витрати на збут 080 ( 14 ) ( 275 ) 
Інші операційні витрати 090 ( 2 678 ) ( 311 ) 
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності 

091 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансові результати від операційної діяльності: 
   прибуток 100 0 0 

    збиток 105 ( 3 242 ) ( 1 903 ) 
Доход від участі в капіталі 110 0 0 
Інші фінансові доходи 120 1 0 
Інші доходи (1) 130 0 1 
Фінансові витрати 140 ( 0 ) ( 8 900 ) 
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрати 160 ( 0 ) ( 1 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0 
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 
   прибуток 170 0 0 

    збиток 175 ( 3 241 ) ( 10 803 ) 
    у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від 
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок  
припинення діяльності 

176 0 0 

    у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки 177 ( 0 ) ( 0 ) 
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необоротних активів та групи вибуття у наслідок  припинення 
діяльності 
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180  ( 1 ) ( 11 ) 
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185  0 0 
Фінансові результати від звичайної діяльності: 
   прибуток 190 0 0 

    збиток 195 ( 3 242 ) ( 10 814 ) 
Надзвичайні: 
   доходи 200 0 0 

    витрати 205 ( 0 ) ( 0 ) 
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 ) 
Частка меншості 215 0 0 
Чистий: 
   прибуток 220 0 0 

    збиток 225 ( 3 242 ) ( 10 814 ) 
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 
(1) З рядка 130 графа 3  Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 0 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника Код 
рядка За звітний період За попередній 

період 
1 2 3 4 

Матеріальні затрати 230 11 256 
Витрати на оплату праці 240 130 423 
Відрахування на соціальні заходи 250 56 164 
Амортизація 260 50 522 
Інші операційні витрати 270 2 678 311 
Разом 280 2 925 1 676 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті Код 
рядка За звітний період За попередній 

період 
1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 300 0 0 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0 0 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 0 0 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 0 0 
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0 

Примітки: Чистий  збиток за 2011 рiк складає 3242,0 тис. грн. 
Рядок 300, стовчик 3 та 4 = 101722726 
Рядок 310, стовчик 3 та 4 = 101722726 
Рядок 320, стовчик 3 = -0,000032, стовчик 4 = -0,000585 
Рядок 330, стовчик 3 = -0,000032, стовчик 4 = -0,000585 
 
Керівник    Галецький  Iван Iванович 
 
Головний бухгалтер   Марковська Тетяна Анатолiвна 
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КОДИ 
Дата 31.12.2011 

Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 00443418 

Територія Житомирська область, м.Коростень за КОАТУУ 1810700000 
Організаційно-правова 
форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності Виробництво м’ясних продуктів за КВЕД 15.13.0 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 

за міжнародними стандартами фінансової звітності  
Одиниця виміру: тис.грн. 

Звіт про рух грошових коштів 
За 2011 pік 
Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

Стаття Код 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) 010 2 776 8 945 
Погашення векселів одержаних 015 0 0 
Покупців і замовників авансів 020 0 2 796 
Повернення авансів 030 0 0 
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 0 0 
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0 
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0 
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0 
Цільового фінансування 060 25 0 
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 1 0 
Інші надходження 080 15 326 0 
    Витрачання на оплату:    
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 5 753 ) ( 2 020 ) 
Авансів 095 ( 0 ) ( 0 ) 
Повернення авансів 100 ( 0 ) ( 0 ) 
Працівникам 105 ( 229 ) ( 358 ) 
Витрат на відрядження 110 ( 9 ) ( 3 ) 
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 2 ) ( 94 ) 
Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 12 ) ( 11 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 103 ) ( 164 ) 
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 ( 231 ) ( 187 ) 
Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрачання 145 ( 11 791 ) ( 8 900 ) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 -2 4 
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -2 4 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    
Реалізація:    
    фінансових інвестицій 180 0 0 
    необоротних активів 190 0 0 
    майнових комплексів 200 0 0 
Отримані:    
    відсотки 210 0 0 
    дивіденди 220 0 0 
Інші надходження 230 0 0 
Придбання:    
    фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 ) 
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    необоротних активів 250 ( 0 ) ( 0 ) 
    майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 0 0 
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 0 0 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    
Надходження власного капіталу 310 0 0 
Отримані позики 320 0 0 
Інші надходження 330 0 0 
Погашення позик 340 ( 0 ) ( 0 ) 
Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші платежі 360 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 0 0 
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 0 0 
Чистий рух коштів за звітний період 400 -2 4 
Залишок коштів на початок року 410 7 3 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0 
Залишок коштів на кінець року 430 5 7 

Примітки: Чистий рух коштiв за звiтнiй перiод становить -2,0 тис. грн., в т.ч. вiд операцiйної дiяльностi  -2,0 тис. грн., вiд 
iнвестицiйної дiяльностi 0,0 тис.грн.,  вiд надзвичайних подiй  0,0 тис. грн.. 
 
Керівник    Галецький  Iван Iванович 
 
Головний бухгалтер   Марковська Тетяна Анатолiвна 
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КОДИ 

Дата 31.12.2011 

Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОРОСТЕНСЬКИЙ 
М'ЯСОКОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 00443418 

Територія Житомирська область, м.Коростень за КОАТУУ 1810700000 
Орган державного 
управління   за СПОДУ  

Організаційно-правова 
форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності Виробництво м’ясних продуктів за КВЕД 15.13.0 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 
за міжнародними стандартами фінансової звітності  
Одиниця виміру: тис.грн. 

 
Звіт про власний капітал 

за 2011 рік 
Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код 
рядка 

Статутний 
капітал 

Пайовий 
капітал 

Додатковий 
вкладений 

капітал 

Інший 
додатковий 

капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподі- 
лений 

прибуток 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Залишок на початок 
року 

010 39 623 0 0 22 065 0 -25 938 0 0 35 750 

Коригування:           
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Скоригований залишок 
на початок року 

050 39 623 0 0 22 065 0 -25 938 0 0 35 750 

Переоцінка активів:           
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 8 835 0 0 0 0 8 835 
Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 
Дооцінка незавершеного 
будівництва 

080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка незавершеного 
будівництва 

090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка нематеріальних 
активів 

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка нематеріальних 
активів 

110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Чистий прибуток 
(збиток) за звітний 
період 

130 0 0 0 0 0 -3 242 0 0 -3 242 

Розподіл прибутку:           
Виплати власникам 
(дивіденди) 

140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 
статутного капіталу 

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 
резервного капіталу 

160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Внески учасників:           
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Погашення заборгованості 
з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Вилучення капіталу:           
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Перепродаж викуплених 
акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

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

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

Інші зміни в капіталі:           
Списання 
невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 8 835 0 -3 242 0 0 5 593 
Залишок на кінець року 300 39 623 0 0 30 900 0 -29 180 0 0 41 343 

Примітки: Змiни у власному капiталi вiдбулись за рахунок отриманого читстого збитку в розмiрi 3242,0 тис. грн. 
 
Керівник    Галецький  Iван Iванович 
 
Головний бухгалтер   Марковська Тетяна Анатолiвна 
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КОДИ 

Дата 31.12.2011 

Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОРОСТЕНСЬКИЙ 
М'ЯСОКОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 00443418 

Територія Житомирська область, м.Коростень за КОАТУУ 1810700000 
Орган державного 
управління   за СПОДУ  

Організаційно-правова 
форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності Виробництво м’ясних продуктів за КВЕД 15.13.0 

Одиниця виміру тис.грн. 
 

Примітки до річної фінансової звітності 
за 2011 pік 
Форма №5 

I. Нематеріальні активи 
Код за ДКУД 1801008 

Групи нематеріальних активів Код  
рядка 

Залишок на початок 
року 

Надійшло 
за рік 

Переоцінка (дооцінка 
+, уцінка -) Вибуло за рік Нарахован

о 
амортизац

ії за рік 

Втрати від 
зменшенн

я 
корисності 

за рік 

Інші зміни за рік Залишок на кінець 
року 

первісна 
(пероціне

на) 
вартість 

накопи-че
на 

аморти-за
ція 

первісної 
(пере-оціне

ної 
вартості) 

накопи-че
ної 

аморти-за
ції 

первісна 
(пере-оціне

на 
вартість) 

накопи-че
на 

аморти-за
ція 

первісної 
(пере-оцін

еної 
вартості) 

накопи-че
ної 

аморти-за
ції 

первісна 
(пере-оцін

ена 
вартість) 

накопи-че
на 

аморти-за
ція 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Права користування природними 
ресурсами 

010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Права на об'єкти промислової 
властивості 

040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Авторське право та суміжні з ним 
права 

050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інші нематеріальні активи 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Разом 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0 
  вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0 
  вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0 
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0 
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З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження 
права власності 

(085) 0 

 
II. Основні засоби 

Групи основних засобів Код  
рядка 

Залишок на 
початок року 

Надійшл
о за рік 

Переоцінка 
(дооцінка +, 

уцінка -) 
Вибуло за рік 

Нарахован
о 

амортизац
ії за рік 

Втрати 
від 

зменшенн
я 

корисност
і 

Інші зміни за рік Залишок на 
кінець року 

у тому числі 
одержані за 
фінансовою 

орендою 

передані в 
оперативну 

оренду 

первісна 
(пероцін

ена) 
вартість 

знос 

первісної 
(пере-оці

неної) 
вартості 

зносу 

первісна 
(пере-оці

нена) 
вартість 

знос 

первісно
ї 

(пере-оц
іненої) 

вартості 

зносу 

первісна 
(пере-оц
інена) 

вартість 

знос 

первісна 
(пере-оц

інена) 
вартість 

знос 

первісна 
(пере-оц
інена) 

вартість 

знос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Капітальні витрати на 
поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Будинки, споруди та 
передавальні пристрої 120 28 589 6 187 0 8 836 0 0 0 0 0 0 0 37 425 6 187 0 0 0 0 

Машини та обладнання 130 4 756 917 0 0 0 0 0 25 0 0 0 4 756 942 0 0 0 0 
Транспортні засоби 140 407 397 0 0 0 0 0 6 0 0 0 407 403 0 0 0 0 
Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі) 150 170 146 0 0 0 0 0 5 0 0 0 170 151 0 0 0 0 

Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інші основні засоби 180 98 38 0 0 0 0 0 9 0 0 0 98 47 0 0 0 0 
Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Малоцінні необоротні 
матеріальні активи 200 46 15 0 0 0 0 0 6 0 0 0 46 21 0 0 0 0 

Тимчасові (нетитульні) 
споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інші необоротні 
матеріальні активи 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом 260 34 066 7 700 0 8 836 0 0 0 51 0 0 0 42 902 7 751 0 0 0 0 
 

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження 
права власності 

(261) 0 

  вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0 
  залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, 
реконструкція тощо) 

(263) 0 

  первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 0 
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  основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0 
  первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0 
  залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0 
З рядка 260 графа 5  вартість основних засобів, придбаних за рахунок  цільового фінансування (266) 0 
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0 
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0 
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0 
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III. Капітальні інвестиції 
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року 

1 2 3 4 
Капітальне будівництво 280 0 0 
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 0 131 
Придбання (виготовлення) інших необоротних 
матеріальних засобів 300 0 0 

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 0 0 
Придбання (вирощування) довгострокових 
біологічних активів 320 0 0 

Інші 330 0 0 
Разом 340 0 131 

 
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0 
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0 

 
IV. Фінансові інвестиції 

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року 
довгострокові поточні 

1 2 3 4 5 
А. Фінансові інвестиції за методом участі в 
капіталі в: 
асоційовані підприємства 

350 0 0 0 

дочірні підприємства 360 0 0 0 
спільну діяльність 370 0 0 0 
Б. Інші фінансові інвестиції в: 
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380 0 0 0 

акції 390 0 0 0 
облігації 400 0 0 0 
інші 410 0 0 0 
Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 0 0 

 
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: 
      за собівартістю  

(421) 0 

      за справедливою вартістю (422) 0 
      за амортизованою вартістю (423) 0 
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: 
      за собівартістю 

(424) 0 

      за справедливою вартістю (425) 0 
      за амортизованою собівартістю (426) 0 
 

V. Доходи і витрати 
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати 

1 2 3 4 
А. Інші операційні доходи і витрати 
Операційна оренда активів 440 1 0 

Операційна курсова різниця 450 0 0 
Реалізація інших оборотних активів 460 0 0 
Штрафи, пені, неустойки 470 0 2 513 
Утримання об'єктів житлово-комунального 
соціально-культурного призначення 480 0 0 

Інші операційні доходи і витрати 490 0 165 
у тому числі: 
відрахування до резерву сумнівних боргів 491 X 0 

непродуктивні витрати і втрати 492 X 0 
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за 
інвестиціями в: 
асоційовані підприємства 

500 0 0 

дочірні підприємства 510 0 0 
спільну діяльність 520 0 0 
В. Інші фінансові доходи і витрати 
Дивіденди 530 1 X 

Проценти 540 X 0 
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Фінансова оренда активів 550 0 0 
Інші фінансові доходи і витрати 560 0 0 
Г. Інші доходи та витрати 
Реалізація фінансових інвестицій 570 0 0 

Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0 
Результат оцінки корисності 590 0 0 
Неопераційна курсова різниця 600 0 0 
Безоплатно одержані активи 610 0 X 
Списання необоротних активів 620 X 0 
Інші доходи і витрати 630 0 0 

 
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0 
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними 
(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами 

(632) 0 % 

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції 
основної діяльності 

(633) 0 

 
VI. Грошові кошти 

Найменування показника Код рядка На кінець року 
1 2 3 

Каса 640 0 
Поточний рахунок у банку 650 5 
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 0 
Грошові кошти в дорозі 670 0 
Еквіваленти грошових коштів 680 0 
Разом 690 5 

 
З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких 
обмежено 

(691) 0 

 
VII. Забезпечення і резерви 

Види забезпечень і резервів Код 
рядка 

Залишок 
на початок 

року 

Збільшення за звітний 
рік Викорис-т

ано  у 
звітному 

році 

Сторновано 
використану 

суму у 
звітному році 

Сума 
очікуваного 

відшкодування 
витрат іншою 
стороною, що 
врахована при 

оцінці 
забезпечення 

Залишок 
на кінець 

року нараховано 
(створено) 

додаткові 
відраху-ва

ння 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Забезпечення на виплату 
відпусток працівникам 710 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних витрат 
на додаткове пенсійне 
забезпечення 

720 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних витрат 
на виконання гарантійних 
зобов’язань 

730 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних витрат 
на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних витрат 
на виконання зобов’язань щодо 
обтяжливих контрактів 

750 0 0 0 0 0 0 0 

 760 0 0 0 0 0 0 0 
 770 0 0 0 0 0 0 0 
Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0 
Разом 780 0 0 0 0 0 0 0 
 

VIII. Запаси 

Найменування показника Код 
рядка 

Балансова 
вартість на кінець 

року 

Переоцінка за рік 
збільшення чистої 
вартості реалізації* уцінка 

1 2 3 4 5 
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Сировина і матеріали 800 51 0 0 
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі 
вироби  810 0 0 0 

Паливо 820 2 0 0 
Тара і тарні матеріали 830 31 0 0 
Будівельні матеріали  840 102 0 0 
Запасні частини 850 137 0 0 
Матеріали сільськогосподарського 
призначення 860 0 0 0 

Поточні біологічні активи 870 0 0 0 
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 225 0 0 
Незавершене виробництво 890 0 0 0 
Готова продукція 900 0 0 0 
Товари 910 19 0 0 
Разом 920 567 0 0 

* Визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" 
 
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: 
      відображених за чистою вартістю 
реалізації  

(921) 
0 

      переданих у переробку (922) 0 
      оформлених в заставу (923) 0 
      переданих на комісію (924) 0 
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0 
Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0 

IX. Дебіторська заборгованість 

Найменування показника Код 
рядка 

Всього на 
кінець року 

у т.ч. за строками не погашення  

до 12 місяців від 12 до 18 
місяців 

від 18 до 36 
місяців 

1 2 3 4 5 6 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги 940 0 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 950 9 115 0 0 9 115 
 
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0 
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0 

X. Нестачі і втрати від псування цінностей 
Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 6 
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0 
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо 
винуватців за якими на кінець року не прийнято 
(позабалансовий рахунок 072) 

980 0 

XI. Будівельні контракти 
Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0 
Заборгованість на кінець звітного року:   
 валова замовників 1120 0 
 валова замовникам 1130 0 
 з авансів отриманих 1140 0 
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0 
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за 
незавершеними будівельними контрактами 1160 0 

XII. Податок на прибуток 
Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 
Поточний податок на прибуток 1210 1 
Відстрочені податкові активи: 
 на початок звітного року 1220 0 

 на кінець звітного року 1225 0 
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Відстрочені податкові зобов’язання: 
 на початок звітного року 1230 0 

 на кінець звітного року 1235 0 
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 1 
 у тому числі: 
     поточний податок на прибуток 1241 1 

     зменшення (збільшення) відстрочених       
податкових активів 1242 0 

     збільшення (зменшення) відстрочених      
податкових зобов’язань 1243 0 

Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0 
 у тому числі: 
     поточний податок на прибуток 1251 0 

     зменшення (збільшення) відстрочених      
податкових активів 1252 0 

     збільшення (зменшення) відстрочених      
податкових зобов’язань 1253 0 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань 
Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 
Нараховано за звітний рік 1300 51 
Використано за рік - усього 1310 51 
в тому числі на: 
 будівництво об’єктів 1311 0 

 придбання (виготовлення) та поліпшення  
 основних засобів 1312 51 

 з них машини та обладнання 1313 25 
 придбання (створення) нематеріальних  
 активів 1314 0 

 погашення отриманих на капітальні  
 інвестиції позик 1315 0 

 1316 0 
 1317 0 

 



56 

XIV. Біологічні активи 

Групи біологічних активів Код 
рядка 

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю 
залишок на 

початок року 
надійшло 

за рік 

вибуло за рік нарахова
но 

амортиза
ції за рік 

втрати 
від 

зменшен
ня 

кориснос
ті 

вигоди 
від 

відновле
ння 

кориснос
ті 

залишок на кінець 
року залишок 

на 
початок 

року 

надійшло 
за рік 

зміни 
вартості 

за рік 

вибуло 
за рік 

залишок 
на кінець 

року первісна 
вартість 

накопиче
на 

амортиза
ція 

первісна 
вартість 

накопиче
на 

амортиза
ція 

первісна 
вартість 

накопиче
на 

амортиза
ція 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Довгострокові біологічні активи - усього 
в тому числі: 

1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Поточні біологічні активи - усього 
в тому числі: 

1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

   тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 
   біологічні активи в стані біологічних 
перетворень (крім тварин на вирощуванні 
та відгодівлі) 

1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

 1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 
   інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 
Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового 
фінансування 

(1431) 0 

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна 
вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених 
унаслідок надзвичайних подій 

(1432) 
0 

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують 
передбачені законодавством обмеження права власності 

(1433) 0 

 
XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів 

Найменування показника Код  
рядка 

Вартість 
первісного 
визнання 

Витрати, 
пов'язані з 

біологічними 
перетворенням

и 

Результат від первісного 
визнання 

Уцінка Виручка від 
реалізації 

Собівартість 
реалізації 

Фінансовий результат 
(прибуток +, збиток -) від 

дохід витрати реалізації 
первісного 
визнання та 
реалізації 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Продукція та додаткові біологічні активи 
рослинництва - усього 

1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

у тому числі:           
зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
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з них: 
    пшениця 

1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   додаткові біологічні активи 
рослинництва 

1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

Продукція та додаткові біологічні активи 
тваринництва - усього 

1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

у тому числі:           
приріст живої маси - усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
з нього: 
    великої рогатої худоби 

1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   додаткові біологічні активи 
тваринництва 

1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
 1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
Сільськогосподарська продукція та 
додаткові біологічні активи - разом 

1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

 
Керівник    Галецький  Iван Iванович 
 
Головний бухгалтер   Марковська Тетяна Анатолiвна 
 


