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.
Голова правлiння

Зiкрань Михайло Михайлович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

25.04.2014

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Козятинський м'ясокомбiнат"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00443111
4. Місцезнаходження
Вінницька , Козятинський, 22100, м. Козятин, вул.Довженка 33
5. Міжміський код, телефон та факс
(04342) 2-22-42 2-38-27
6. Електронна поштова адреса
BrydkoO@kpp.org.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.04.2014
(дата)

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

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

(дата)

в мережі Інтернет
(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента:

X

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість
акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) 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
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного
року
20. 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
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. 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)

33. Примітки

Форма Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не
заповнювалась оскiльки пiдприємство не приймало участi у створеннi
юридичних осiб.
Форма Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не заповнювалась,
так як на пiдприємствi вiдсутня посада корпоративного секретаря.
Форма Iнформацiя про рейтингове агентство не заповнювалась оскiльки
товариство не користується послугами рейтингового агентства.
Форми Процентнi облiгацiї, Дисконтнi облiгацiї, Цiльовi (безпроцентнi)
облiгацiї, iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом (випуск яких
пiдлягає реєстрацiї) (крiм iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв,
сертифiкатiв ФОН) не заповнювалось у зв'язку з тим, що процентнi, дисконтнi,
цiльовi облiгацiї та iншi цiннi папери (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї) не
випускалися. Товариство не здiйснює торгiвлю цiнними паперами на
фондових бiржах. Намiрiв щодо подання заяв для допуску на бiржу не має.
Форма Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не
заповнювалась у зв'язку з тим, що товариство не проводило викуп власних
акцiй.
Форма Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не
заповнювалась, так як товариство не здiйснювало випуску боргових цiнних

паперiв.
Пункти 18, 19,20,21,22,23,24,25,26,27 не заповнювались, так як товариство не є
емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та емiтентом
сертифiкатiв ФОН.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається через вiдсутнiсть випуску
цiльових облiгацiй.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Козятинський м'ясокомбiнат"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А00№700368
3. Дата проведення державної реєстрації
06.04.2000
4. Територія (область)
Вінницька
5. Статутний капітал (грн)
64928101
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
290
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
10.11 Виробництво м'яса
10.13 Виробництво м'ясних продуктiв
10.89 Виробництво iнших харчових продуктiв, н.в.i.у.
10. Органи управління підприємства
Вiдповiдно до Положення НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 про розкриття iнформацiї емiтентами
цiнних паперiв емiтенти-акцiонернi товариства iнформацiю про органи управлiння не заповнюють.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "ОТП Банк"
2) МФО банку
300528
3) поточний рахунок
26000301334637
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "ОТП Банк"
5) МФО банку
300528

6) поточний рахунок
26000301334637
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний орган, що
видав

Дата закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ
МIНДОХОДIВ У
ВIННИЦЬКIЙ ОБЛАСТI

21.12.2014

Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями АЕ № 409279 26.12.2013

Опис

Прогнози стосовно подовження термiну дiї лiцензiї на дату складання
звiту вiдсутнi.

IV. 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)

OSI International Holding
GmbH

HRB 2298

89312Нiмеччина
Gunzburg Leitenweg 7

99.7522

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)

Станом на 31.12.2013 р.
акцiонерами товариства є 750
фiзичних осiб

0.2478
100

Усього

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Зiкрань Михайло Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
МА 201287 22.10.1996 Зарiчним РВ СМУ УМВС України в Сумськiй обл.
4) рік народження**
1967
5) освіта**
Київський iнститут харчової промисловостi, iнженер-технолог
6) стаж керівної роботи (років)**

22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ДП Еска Фуд Солюшнс, керуючий Козятинською фiлiєю ДП "Еска Фуд Солюшнс"
8) дата обрання та термін, на який обрано
17.04.2013 до дати проведення наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв
9) Опис
Зiкраня М. М.переобрано на посаду голови правлiння рiшенням Наглядової ради (протокол №1 вiд
17.04.2013 р.). До повноважень посадової особи як голови правлiння вiдноситься керiвництво
дiяльнiстю Товариства, представлення його iнтересiв у вiдносинах з iншими органiзацiями.
Обов'язками голови правлiння є органiзацiя виконання завдань, наданих загальними зборами та
Наглядовою радою Товариства, забезпечення належного використання виробничих потужностей
Товариства для рентабельної дiяльностi пiдприємства. Винагороду, у виглядi заробiтної плати, за
виконання посадових обов'язкiв посадова особа в звiтному роцi отримувала у розмiрi 24000 грн. за
мiсяць. У натуральнiй формi винагороду не отримував. Посадова особа не обiймає iншi посади на
iнших пiдприємствах. Стаж керiвної роботи - 22 роки,посадова особа протягом останнiх 5 рокiв
займала посаду голови правлiння ПАТ "Козятинський м'ясокомбiнат". Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Козловський Вiктор Антонович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СО 217894 17.09.1999 Жовтневим РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
4) рік народження**
1960
5) освіта**
Вища, Київський полiтехнiчний iнститут
6) стаж керівної роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Еска Фуд Солюшинс" - заступник директора, директор, ПАТ "Козятинський м'ясокомбiнат"
менеджер з постачання, ПАТ "Козятинський м'ясокомбiнат" Заступник голови правлiння,
директор по матерiально-технiчному постачанню та транспорту
8) дата обрання та термін, на який обрано
17.04.2013 до дати проведення наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв
9) Опис
Козловського В. А. обрано на посаду члена правлiння рiшенням Наглядової ради (протокол №1 вiд
17.04.2013 р.) .До повноважень посадової особи як члена правлiння вiдноситься здiйснення
заходiв, спрямованих на керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Обов'язками члена

правлiння є забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для
рентабельної дiяльностi пiдприємства. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв, в тому
числi в натуральнiй формi, посадова особа в звiтному роцi не отримувала. Посадова особа не
обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах. Стаж керiвної роботи - 18 рокiв,посадова особа
протягом останнiх 5 рокiв займала посади: директор Козятинської фiлiї ТОВ Еска Фуд Солюшнс,
менеджер з матерiально-технiчного постачання, директора по матерiально-технiчному постачанню
та транспорту ПАТ "Козятинський м'ясокомбiнат" .Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рудь Микола Сергiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СН 816033 22.05.1998 Печерським РВ ГУ УМВС України в м.Київi
4) рік народження**
1962
5) освіта**
Київський iнститут харчової промисловостi, Київський нацiональний економiчний унiверситет,
Український державний унiверситет харчових технологiй.
6) стаж керівної роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ДП Еска Фуд Солюшнс, директор
8) дата обрання та термін, на який обрано
17.04.2013 до дати проведення наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв
9) Опис
Рудь М. С. переобрано на посаду члена правлiння рiшенням Наглядової ради (протокол №1 вiд
17.04.2013 р.). До повноважень посадової особи як члена правлiння вiдноситься здiйснення
заходiв, спрямованих на керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Обов'язками члена
правлiння є забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для
рентабельної дiяльностi пiдприємства. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв, в тому
числi в натуральнiй формi, посадова особа в звiтному роцi не отримувала. Посадова особа не
обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах.Стаж керiвної роботи - 21 рiк,посадова особа
протягом останнiх 5 рокiв займала посаду фiнансового директора ПАТ "Козятинський
м'ясокомбiнат". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сацик Богдана Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
КР 087487 01.06.1996 Першотравневий РВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.
4) рік народження**
1969
5) освіта**
Вища, iнженер-технолог, Київський iнститут харчових технологiй
6) стаж керівної роботи (років)**
9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Провiдний консультант ТзОВ "Європейський центр менеджменту якостi та гiгiєни харчових
продуктiв" Головний технолог ПАТ "Козятинський м'ясокомбiнат"
8) дата обрання та термін, на який обрано
17.04.2013 до дати проведення наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв
9) Опис
Сацик Б. В. переобрано на посаду члена правлiння рiшенням Наглядової ради (протокол №1 вiд
17.04.2013 р.). До повноважень посадової особи як члена правлiння вiдноситься здiйснення
заходiв, спрямованих на керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Обов'язками члена
правлiння є забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для
рентабельної дiяльностi пiдприємства. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв, в тому
числi в натуральнiй формi, посадова особа в звiтному роцi не отримувала. Посадова особа не
обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах.Стаж керiвної роботи - 9 рокiв, посадова особа
протягом останнiх 5 рокiв займає посаду головного технолога ПАТ "Козятинський м'ясокомбiнат".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кунiцький Сергiй Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
АА 271484 10.07.1996 Козятинським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi
4) рік народження**
1966
5) освіта**
Вища.Iнженер-механiк, Київський iнститут харчової промисловостi
6) стаж керівної роботи (років)**

9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Еска Фуд Солюшн, механiк; технiчний директор ПАТ "Козятинський м'ясокомбiнат"
8) дата обрання та термін, на який обрано
17.04.2013 до дати проведення наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв
9) Опис
Кунiцького С. В. переобрано на посаду члена правлiння рiшенням Наглядової ради (протокол №1
вiд 17.04.2013 р.). До повноважень посадової особи як члена правлiння вiдноситься здiйснення
заходiв, спрямованих на керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Обов'язками члена
правлiння є забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для
рентабельної дiяльностi пiдприємства. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв, в тому
числi в натуральнiй формi, посадова особа в звiтному роцi не отримувала. Посадова особа не
обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах.Стаж керiвної роботи - 9 рокiв, посадова особа
протягом останнiх 5 рокiв займала посади - технiчного директора ПАТ "Козятинський
м'ясокомбiнат". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мисник Максим Євгенiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
АА 909397 16.02.1999 Замостянським РВУ МВС України у Вiнницькiй обл.
4) рік народження**
1982
5) освіта**
Вища, Вiнницький торгово-економiчний iнститут
6) стаж керівної роботи (років)**
4
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Аграна Фрут Лука", менеджер зi збуту; ПАТ "Козятинський м'ясокомбiнат", Директор з
продаж
8) дата обрання та термін, на який обрано
17.04.2013 до дати проведення наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв
9) Опис
Мисник М. Є. переобрано на посаду члена правлiння рiшенням Наглядової ради (протокол №1 вiд
17.04.2013 р.) .До повноважень посадової особи як члена правлiння вiдноситься здiйснення
заходiв, спрямованих на керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Обов'язками члена
правлiння є забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для
рентабельної дiяльностi пiдприємства. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв, в тому
числi в натуральнiй формi, посадова особа в звiтному роцi не отримувала. Посадова особа не

обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах. Стаж керiвної роботи - 4 роки, посадова особа
протягом останнiх 5 рокiв займала посади - менеджер зi збуту ТОВ "Аграна Фрут Лука", Директор
з продаж ПАТ "Козятинський м'ясокомбiнат". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гаврилюк Нiна Петрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
АА 657043 11.12.1997 Козятинським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.
4) рік народження**
1965
5) освіта**
Вища, Українська сiльськогосподарська академiя
6) стаж керівної роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Козятинський м'ясокомбiнат": начальник холодильника , директор з виробництва
8) дата обрання та термін, на який обрано
17.04.2013 до дати проведення наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв
9) Опис
Гаврилюк Н. П. переобрано на посаду члена правлiння рiшенням Наглядової ради (протокол №1
вiд 17.04.2013 р.) .До повноважень посадової особи як члена правлiння вiдноситься здiйснення
заходiв, спрямованих на керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Обов'язками члена
правлiння є забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для
рентабельної дiяльностi пiдприємства. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв, в тому
числi в натуральнiй формi, посадова особа в звiтному роцi не отримувала. Посадова особа не
обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах. Стаж керiвної роботи - 15 рокiв, посадова особа
протягом останнiх 5 рокiв займала посади - начальник холодильника, директор з виробництва
ПАТ "Козятинський м'ясокомбiнат .Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Цузан Дерiк
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за

ЄДРПОУ юридичної особи
Р D C80CFTNZ3 18.02.2008 м. Дюссельдорф, Нiмеччина
4) рік народження**
1974
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
головний юрист концерну ОУ ЕС АЙ IНТЕРНЕШНЛ
8) дата обрання та термін, на який обрано
17.04.2013 до дати проведення наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв
9) Опис
Лохбрюннера Хельмута переобрано на посаду члена наглядової ради рiшенням загальних зборiв
(протокол №1/13 вiд 17.04.2013 р.). До повноважень посадової особи як члена наглядової ради
вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв
акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях наглядової ради Обов'язками члена наглядової
ради є брати участь у засiданнях наглядової для забезпечення прийняття Радою рiшень, що
стосуються дiяльностi Товариства. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв, в тому числi в
натуральнiй формi, посадова особа в звiтному роцi не отримувала. Посадова особа обiймає iншi
посади на iнших пiдприємствах - головний юрист концерну ОУ ЕС АЙ IНТЕРНЕШНЛ Нiмеччина (Germany) D-89312, Gunzburg 1, Hendrik-Lorentz-Strasse . Стаж керiвної роботи - 7
рокiв, протягом останнiх 5 рокiв займав посаду головного юриста концерну ОУ ЕС АЙ
IНТЕРНЕШНЛ. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шимечек Хартмут Джозеф
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
Р D CGRG3VG5Z 05.12.2011 м.Гюнцбург, Нiмеччина
4) рік народження**
1959
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ОуЕсАй Iнтернешнл Холдiнг, директор з розвитку бiзнесу
8) дата обрання та термін, на який обрано
07.08.2013 до дати проведення наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв
9) Опис
Шимечека Хартмута обрано на посаду голови наглядової ради рiшенням наглядової ради вiд
07.08.2013 р. До повноважень посадової особи як голови наглядової ради вiдноситься
представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв
шляхом прийняття рiшень на засiданнях наглядової ради Обов'язками голови наглядової ради є
брати участь у засiданнях наглядової для забезпечення прийняття Радою рiшень, що стосуються
дiяльностi Товариства. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв, в тому числi в натуральнiй
формi, посадова особа в звiтному роцi не отримувала. Посадова особа обiймає iншi посади на
iнших пiдприємствах - директор з розвитку бiзнесу в Українi компанiї OSI EUROPE
FOODWORKS, Нiмеччина (Germany) D-89312, Gunzburg 1, Hendrik-Lorentz-Strasse .Стаж керiвної
роботи - 29 рокiв, протягом останнiх 5 рокiв займав посаду директора з розвитку бiзнесу в Українi
компанiї OSI EUROPE FOODWORKS. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бридько Ольга Якiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
АА 629264 04.11.1997 Козятинським РВ УМВС України у Вiннницькiй обл.
4) рік народження**
1960
5) освіта**
Вища, iнженер-економiст, Київський iнститут харчових технологiй
6) стаж керівної роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
старший iнженер з працi i зарплати ПАТ "Козятинський м'ясокомбiнат"
8) дата обрання та термін, на який обрано
17.04.2013 до дати проведення наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв
9) Опис
Бридько О. Я. переобрано на посаду члена наглядової ради рiшенням загальних зборiв (протокол
№1/13 вiд 17.04.2013 р.). До повноважень посадової особи як члена наглядової ради вiдноситься
представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв
шляхом прийняття рiшень на засiданнях наглядової ради Обов'язками члена наглядової ради є
брати участь у засiданнях наглядової для забезпечення прийняття Радою рiшень, що стосуються
дiяльностi Товариства. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв, в тому числi в натуральнiй

формi, посадова особа в звiтному роцi не отримувала.. Посадова особа не обiймає iншi посади на
iнших пiдприємствах.Стаж керiвної роботи - 12 рокiв, протягом останнiх 5 рокiв займала посаду
старшого iнженера з працi i зарплати ПАТ "Козятинський м'ясокомбiнат". Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член наглядової ради, головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кiдалова Оксана Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
АВ 618823 09.09.2004 Козятинським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi
4) рік народження**
1979
5) освіта**
Вища, Тернопiльська академiя народного господарства
6) стаж керівної роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Еска Фуд Солюшнс, бухгалтер; головний бухгалтер ПАТ "Козятинський м'ясокомбiнат"
8) дата обрання та термін, на який обрано
17.04.2013 до дати проведення наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв
9) Опис
Кiдалову О. В. призначено на посаду головного бухгалтера на пiдставi наказу №№149 вiд
10.07.2006 р., на посаду члена наглядової ради переобрано за рiшенням загальних зборiв (протокол
№1/13 вiд 17.04.2013 р.). До повноважень посадової особи як члена наглядової ради вiдноситься
представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв
шляхом прийняття рiшень на засiданнях наглядової ради Обов'язками члена наглядової ради є
брати участь у засiданнях наглядової для забезпечення прийняття Радою рiшень, що стосуються
дiяльностi Товариства. До повноважень посадової особи як головного бухгалтера вiдноситься
органiзацiя i ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi. Обов'язками головного бухгалтера є
забезпечення ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад,
встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з
урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних,
органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських
операцiй. Винагороду за виконання обов'язкiв члена наглядової ради, в тому числi в натуральнiй
формi, посадова особа в звiтному роцi не отримувала. Винагароду за виконання обов'язкiв
головного бухгалтера отримала у розмiрi 11000 грн. за мiсяць. Посадова особа не обiймає iншi
посади на iнших пiдприємствах. Стаж керiвної роботи - 8 рокiв, протягом останнiх 5 рокiв займає
посаду головного бухгалтера ПАТ "Козятинський м'ясокомбiнат". Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бугаєнко Сергiй Станiславович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
АА 761248 22.04.1998 Козятинським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi
4) рік народження**
1981
5) освіта**
Вища, Спецiальнiсть - "Менеджмент органiзацiй"
6) стаж керівної роботи (років)**
6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
заступник головного бухгалтера- начальника сектору контролю i планування, фiнансовий
менеджер-начальник вiддiлу контролю i планування ПАТ "Козятинський м'ясокомбiнат
8) дата обрання та термін, на який обрано
17.04.2013 до дати проведення наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв
9) Опис
Персональний склад Ревiзiйної комiсiї було переобрано на загальних зборах 17.04.2013 р.
(протокол №1/13). На першому засiданнi Ревiзiйної комiсiї, вiдповiдно до вимог дiючого
законодавства, членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного
складу Ревiзiйної комiсiї було обрано Голову Ревiзiйної комiсiї. До повноважень голови Ревiзiйної
комiсiї вiдноситься здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства.
Обов'язками голови Ревiзiйної комiсiї є забезпечення проведення своєчасних перевiрок фiнансовогосподарської дiяльностi пiдприємства шляхом складання висновкiв та актiв. Винагороду за
виконання посадових обов'язкiв, в тому числi в натуральнiй формi, посадова особа в звiтному роцi
не отримувала. Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах.Стаж керiвної
роботи - 6 рокiв, протягом останнiх 5 рокiв займав посади: заступника головного бухгалтераначальника сектору контролю i планування, фiнансового менеджера-начальника вiддiлу контролю
i планування ПАТ "Козятинський м'ясокомбiнат". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мала Iрина Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
АА 689680 13.01.1998 Козятинським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.

4) рік народження**
1964
5) освіта**
Середня технiчна
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
економiст по зовнiшньо-економiчних зв'язках ПАТ "Козятинський м'ясокомбiнат"
8) дата обрання та термін, на який обрано
17.04.2013 до дати проведення наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв
9) Опис
Персональний склад Ревiзiйної комiсiї було переобрано на загальних зборах 17.04.2013 р.
(протокол №1/13). До повноважень Ревiзiйної комiсiї вiдноситься здiйснення контролю за
фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Обов'язками Ревiзiйної комiсiї є забезпечення
проведення своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства шляхом
складання висновкiв та актiв. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв, в тому числi в
натуральнiй формi, посадова особа в звiтному роцi не отримувала. Посадова особа не обiймає iншi
посади на iнших пiдприємствах.Стаж керiвної роботи - 0 рокiв, протягом останнiх 5 рокiв займала
посаду економiста по зовнiшньо-економiчних зв'язках ПАТ "Козятинський м'ясокомбiнат".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Олiйник Галина Федорiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
АА 023236 28.09.1995 Козятинським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.
4) рік народження**
1957
5) освіта**
Середня спецiальна
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Козятинський м'ясокомбiнат", бухгалтер сировинного вiддiлу
8) дата обрання та термін, на який обрано
17.04.2013 до дати проведення наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв
9) Опис

Персональний склад Ревiзiйної комiсiї було переобрано на загальних зборах 17.04.2013 р.
(протокол №1/13). До повноважень Ревiзiйної комiсiї вiдноситься здiйснення контролю за
фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Обов'язками Ревiзiйної комiсiї є забезпечення
проведення своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства шляхом
складання висновкiв та актiв. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв, в тому числi в
натуральнiй формi, посадова особа в звiтному роцi не отримувала. Посадова особа не обiймає iншi
посади на iнших пiдприємствах.Стаж керiвної роботи - 0 рокiв, протягом останнiх 5 рокiв займала
посаду - бухгалтер сировинного вiддiлу ПАТ "Козятинський м'ясокомбiнат". Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові
посадової 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)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Голова
правлiння

Зiкрань Михайло
Михайлович

МА 201287 22.10.1996 Зарiчним
РВ СМУ УМВС України в
Сумськiй обл.

25.11.2005

30

0.000162

30

0

0

0

Член
правлiння

Козловський
Вiктор Антонович

СО 217894 17.09.1999
Жовтневим РУ ГУ МВС
України в мiстi Києвi

0

0

0

0

0

0

Член
правлiння

Рудь Микола
Сергiйович

СН 816033 22.05.1998
Печерським РВ ГУ УМВС
України в м.Київi

220

0.001186

220

0

0

0

Член
правлiння

Сацик Богдана
Василiвна

КР 087487 01.06.1996
Першотравневий РВ УМВС
України в Чернiгiвськiй обл.

0

0

0

0

0

0

Член
правлiння

Кунiцький Сергiй
Володимирович

АА 271484 10.07.1996
Козятинським РВ УМВС
України у Вiнницькiй областi

0

0

0

0

0

0

Член
правлiння

Гаврилюк Нiна
Петрiвна

АА 657043 11.12.1997
Козятинським РВ УМВС
України у Вiнницькiй обл.

153

0.000825

153

0

0

0

Член
правлiння

Мисник Максим
Євгенiйович

АА 909397 16.02.1999
Замостянським РВУ МВС
України у Вiнницькiй обл.

0

0

0

0

0

0

Голова
наглядової
ради

Шимечек Хартмут
Джозеф

Р D CGRG3VG5Z 05.12.2011
м.Гюнцбург, Нiмеччина

25.11.2005

30

0.000162

30

0

0

0

Член
наглядової
ради

Бридько Ольга
Якiвна

АА 629264 04.11.1997
Козятинським РВ УМВС
України у Вiннницькiй обл.

07.07.2001

30

0.000162

30

0

0

0

25.11.2005

07.07.2001

Від загальної
кількості
прості
акцій (у
іменні
відсотках)

Кількість за видами акцій
прості на
пред'явника

привілейовані привілейовані
іменні
на пред'явника

Член
наглядової
ради,
головний
бухгалтер

Кiдалова Оксана
Володимирiвна

АВ 618823 09.09.2004
Козятинським РВ УМВС
України у Вiнницькiй областi

Член
наглядової
ради

Цузан Дерiк

РD C80CFTNZ3 18.02.2008 м.
Дюссельдорф, Нiмеччина

Голова
ревiзiйної
комiсiї

Бугаєнко Сергiй
Станiславович

АА 761248 22.04.1998
Козятинським РВ УМВС
України у Вiнницькiй обл.

Член
ревiзiйної
комiсiї

Мала Iрина
Володимирiвна

Член
ревiзiйної
комiсiї

Олiйник Галина
Федорiвна

19.12.2006

30

0.000162

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0.000005

1

0

0

0

АА 689680 13.01.1998
Козятинським РВ УМВС
України у Вiнницькiй обл.

0

0

0

0

0

0

АА 023236 28.09.1995
Козятинським РВ УМВС
України у Вiнницькiй обл.

0

0

0

0

0

0

494

0.002664

494

0

0

0

22.04.2008

Усього
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

OSI International
Holding GmbH

HRB 2298

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи*

Місцезнаходження

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

89312 Нiмеччина д/н
Gunzburg Leitenweg 7

05.06.2007

18504915

99.7522

18504915

0

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

99.7522

18504915

0

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

Усього 18504915

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

Кількість за видами акцій
привілейовані привілейовані
іменні
на пред'явника
0

0

Кількість за видами акцій
привілейовані привілейовані
іменні
на пред'явника
0

0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові

X
17.04.2013
99.75
Збори проводились за iнiцiативою Наглядової ради Товариства за наступним ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:
1.Обрання членiв лiчильної комiсiї та прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
Затвердження регламенту роботи загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2.Звiт Наглядової ради Товариства за 2012 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Наглядової ради Товариства. Затвердження рiшень Наглядової ради Товариства.
3.Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк.
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння та визначення основних напрямкiв
дiяльностi на 2013 р.
4.Затвердження рiшень Правлiння Товариства за звiтний перiод.
5.Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством у
ходi поточної господарської дiяльностi згiдно дiючого законодавства України.
6.Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв
Ревiзiйної комiсiї Товариства.
7.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за результатами фiнансового 2012 року. Порядок
розподiлу прибутку Товариства за звiтний перiод.
8.Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. Обрання
членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з ними.
Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами
Наглядової ради.
9.Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Обрання
членiв Ревiзiйної комiсiї, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з
ними. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно- правових договорiв з членами
Ревiзiйної комiсiї.
Всi питання порядку дня були розглянутi у порядку визначеному регламентом роботи загальних
зборiв. За результатами розгляду питань порядку дня були прийнятi такi рiшення:
1. Обрати Лiчильну комiсiю в кiлькостi 3 осiб. Затвердити запропонований регламент роботи
загальних зборiв. 2. Затвердити звiт Наглядової ради за 2012 рiк. Роботу Наглядової ради за звiтний
перiод визнати задовiльною. Затвердити рiшення Наглядової ради за звiтний перiод. 3. Затвердити
звiт Правлiння про результати фiнансово – господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк. Роботу
Правлiння за звiтний перiод визнати задовiльною. Затвердити основнi напрямки дiяльностi на 2013
рiк. 4. Затвердити всi рiшення Правлiння за звiтний перiод.5. Затвердити рiшення про попереднє
схвалення значних правочинiв, якi будуть укладенi у ходi поточної господарської дiяльностi протягом
одного року з дати прийняття такого рiшення граничною вартiстю 100 000 000,00 гривень кожний. 6.
Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово – господарської дiяльностi
Товариства за 2012 рiк. 7. Затвердити рiчний звiт та баланс за 2012 рiк. У порядку визначеному
Статутом, затвердити порядок розподiлу чистого прибутку за 2012 рiк в розмiрi 10 695,00 тис. грн.8.
Припинити повноваження Наглядової ради в повному складi. Обрати Наглядову раду в кiлькостi 5
осiб: Юнг Харальд, Шимечек Хартмут, Цузан Дерiк, Кiдалова Оксана Володимирiвна, Бридько Ольга
Якiвна. 9. Припинити повноваження Ревiзiйної комiсiї у повному складi. Обрати Ревiзiйну комiсiю в
кiлькостi 3 осiб: Бугаєнко Сергiй Станiславович, Мала Iрина Володимирiвна, Олiйник Галина
Федорiвна.
Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликались.
Пропозицiї щодо включення питань до порядку денного вiд акцiонерiв не надходили.

9. Інформація про дивіденди
За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував
звітньому

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

Сума нарахованих
дивідендів, грн.

7605863.26

0

0

0

Нарахування
дивідендів на одну
акцію, грн.

0.41

0

0

0

Сума виплачених
дивідендів, грн.

0

0

0

0

Дата складання
переліку осіб, які
мають право на
отримання
дивідендів

15.04.2014

Дата виплати
дивідендів

28.04.2014

Опис

На загальних зборах 17.04.2013 року. протокол №1/13 було затверджено порядок розподiлу
чистого прибутку Товариства за 2012 рiк наступним чином: : - 543 тис. гривень (5% вiд розмiру
чистого прибутку за 2012 рiк ) спрямувати на поповнення резервного капiталу Товариства; 10152 тис. гривень (95 % вiд розмiру чистого прибутку за 2012 рiк ) спрямувати на формування
фонду розвитку виробництва та матерiально-технiчної бази Товариства.
Дивiденди не нараховувати та не виплачувати.
На загальних зборах 08.04.2014 року. протокол №1/14 було прийнято рiшення: Затвердити рiчний
звiт та баланс товариства за 2013 рiк. У порядку встановленому статутом товариства, затвердити
порядок розподiлу чистого прибутку товариства за 2013 рiк в розмiрi 9567 тис. грн. наступним
чином:
– 478 тис. гривень ( 5 % вiд розмiру чистого прибутку за 2013 рiк ) спрямувати на поповнення
резервного капiталу товариства;
– 1483 тис. гривень ( 15,5% вiд розмiру чистого прибутку за 2013 рiк) спрямувати на формування
фонду розвитку виробництва та матерiально - технiчної бази товариства;
– 7606 тис. гривень ( 79,5% вiд розмiру чистого прибутку за 2013 рiк) направити на виплату
дивiдендiв.
З урахуванням вимог, передбаченим дiючим законодавством України, затвердити рiшення про
виплату дивiдендiв за простими акцiями в розмiрi 7606 тис. гривень.
Затвердити дату складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за простими
акцiями. Такою датою вважати 15 квiтня 2014 рiк.
Затвердити дату, розмiр, порядок та строки виплати дивiдендiв:
– дата початку виплати дивiдендiв – 28 квiтня 2014 рiк;
– розмiр дивiдендiв на кожну просту акцiю товариства складає сорок одна копiйка;
– дивiденди виплачуються в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему
України, а саме: товариство перераховує дивiденди Центральному депозитарiю цiнних паперiв на
рахунок, вiдкритий у Розрахунковому центрi з обслуговування договорiв на фiнансових ринках
для зарахування на рахунки депозитарних установ для їх подальшого переказу депозитарними
установами на рахунки депонентiв.
– строк виплати дивiдендiв з 28 квiтня 2014 року по 27 жовтня 2014 рiк.
На дату складання звiту виплата дивiдендiв за результатами 2013 року ще не розпочалась. У 2012
р. проводилась виплата дивiдендiв нарахованих за результатами 2011 року.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи "Торговець цiнними паперами" Реєстр-Консалтинг"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

36830909

Місцезнаходження

21100 Вінницька Ленiнський м. Вiнниця площа Гагарiна 2

Номер ліцензії або іншого документа на цей АЕ № 263366
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

24.09.2013

Міжміський код та телефон

(0432) 35-03-43

Факс

35-03-43

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя
"Торговець цiнними паперами "Реєстр - Консалтинг" надає послуги
товариству вiдповiдно до Законiв України "Про депозитарну систему
України" та "Про акцiонернi товариства", а також додатковi послуги
при проведеннi загальних зборiв (чергових або позачергових)
акцiонерного товраиства, зокрема, виконування функцiй реєстрацiйної
комiсiї або лiчильної комiсiї, здiйснює пiдготовку та надання
товариству довiдково-аналiтичних матерiалiв, що характеризують
ринок цiнних паперiв, консультує з питань облiку та/або обiгу цiнних
паперiв, а токож iншi послуги, не забороненi законодавством, щодо
цiнних паперiв, випущених емiтентом.

Повне найменування юридичної особи або ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "СТАНДАРТ ПЛЮС"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

36243519

Місцезнаходження

21018 Вінницька Ленiнський м. Вiнниця площа Гагарiна, буд.2, оф.
104

Номер ліцензії або іншого документа на цей 4236
вид діяльності
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

55-08-03

Вид діяльності

Аудиторськi послуги

Опис

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"АУДИТОРСЬКА ФIРМА "СТАНДАРТ ПЛЮС" надає послуги щодо
проведення аудиторської перевiрки попереднiх фiнансових звiтiв
товариства.

Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 м. Київ - м. Київ вул. Б. Грiнченка, буд. 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей д/н
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

д/н

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

(044) 279-65-40, 279-13-25

Факс

279-13-22

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
надає послуги щодо ведення депозитарного облiку та обслуговування
обiгу емiсiйних цiнних паперiв товариства. Дiяльнiсть Публiчного
акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" не
пiдлягає лiцензiванню та здiйснюєтьвся вiдповiдно до Правил
Центрального депозитарiю та Регламенту провадження депозитарної
дiяльностi Центрального депозитарiю цiнних паперiв.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

23.11.2010

181/1/10

ДКЦПФР

UA4000067342

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

3.5

18550886

64928101

100

Опис

За звiтний перiод товариством випуск цiнних паперiв не здiйснювався. Торгiвля цiнними паперами товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх
ринках не проводиться. Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв товариства на фондових бiржах не проводився. Процентнi, дисконтнi, безпроцентнi
облiгацiї та iншi цiннi папери, випуск яких пiдлягає реєстрацiї, товариством не випускались.

XI. Опис бізнесу
Iсторiя Товариства веде свiй вiдлiк з 1926 року, коли було введено в дiю холодильник та
вiдгодiвельний цех, птахозабiйню. З 1929 року по 1999 рiк поступово вводиться в дiю меланжевий
цех, цех забою великої рогатої худоби, вiддiлення для виробництва яєчного порошку, вiдкрито
хлiбобулочне вiддiлення, консервне вiддiлення. З 1 сiчня 1991 року комбiнат працює в умовах
оренди в складi Вiнницького ВОм'ясної промисловостi. З 04.05.1994 року товариство функцiонує
як дочiрнє пiдприємство ВАТ "Вiнницям'ясо".
Публiчне акцiонерне товариство "Козятинський м'ясокомбiнат" є правонаступником дочiрнього
пiдприємства "Козятинський птахокомбiнат ВАТ "Вiнницямя'со" та Вiдкритого акцiонерного
товариства "Козятинський птахокомбiнат". Товариство створене шляхом реорганiзацiї у формi
видiлення з Вiдкритого акцiонерного товариства "Вiнницямя'со", протокол №6вiд 05.02.2000 р. та
рiшення установчих зборiв ВАТ "Козятинський птахокомбiнат" вiд 28.03.2000 р.
На загальних зборах акцiонерiв вiд 24.11.2009 р. (протокол №2/09) було прийнято рiшення про
змiну найменування Вiдкритого акцiонерного товариства "Козятинський птахокомбiнат" на
Публiчне акцiонерне товариство "Козятинський м'ясокомбiнат"
Такi подiї як злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл за звiтний перiод не вiдбувались.
В органiзацiйну структуру Товариства входять:
- адмiнiстративний корпус;
- м'ясожировий цех;
- ковбасний цех;
- цех пiдготовки сировини (холодильне та обвалювальне вiддiлення);
- виробнича лабораторiя;
- матерiальний склад;
- траснпортний цех;
- фiрмовий магазин;
- цех по виготовленню м'ясних напiвфабрикатiв;
- технiчна служба
- господарська частина,виробнича пральна, їдальня
- дiльниця мийки тари
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв в складi товариства немає.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 290 осiоб; середня
чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв - 2 осiб; чисельнiсть працiвникiв, якi
працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 0 осiб; Вiдносно попереднього року
фонд оплати працi зменшився на 1079,7 тис.грн. i складає 14712,5 тис.грн. Кадрова програма
емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї його працiвникiв операцiйним потребам
емiтента полягає в належнiй i своєчаснiй оплатi працi працiвникiв, наданнi їм соцiальних i
матерiальних пiльг, що зацiкавить персонал в пiдвищеннi рiвня його знань та квалiфiкацiї.
ПАТ «Козятинський м'ясокомбiнат» входить до НАЦIОНАЛЬНОЇ АСОЦIАЦIЇ ВИРОБНИКIВ
М'ЯСА ТА М'ЯСОПРОДУКТIВ УКРАЇНИ "УКРМ'ЯСО", мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Б.
Грiнченка 1. Нацiональна асоцiацiя виробникiв м’яса та м’ясопродуктiв України "Укрм’ясо" добровiльна недержавна органiзацiя.
Сфера дiяльностi:
- постiйна координацiя виробничої дiяльностi її учасникiв;
- сприяння розвитковi ринкiв м’яса та м’ясопродуктiв в Українi та поза її межами;
- представництво iнтересiв членiв асоцiацiї у державних та громадських органах;
- створення нормативно-технiчної документацiї;

- участь у розробцi нормативно-правових актiв.
Товариство є членом асоцiацiї на пiдставi Установчого договору про створення i дiяльнiсть
асоцiацiї вiд 26.11.1999 р. та угоди мiж товариством та асоцiацiєю. Асоцiацiя здiйснює
координацiю з питань технiчної та економiчної полiтики, промислової статистики та стандартiв,
спiвробiтництво з державними органами в галузi законодавчої нормативної роботи нових видiв
продукцiї, надає нормативну документацiю та змiни до неї без права передачi цiєї документацiї
третiй сторонi. Товарство зобовязується виконувати умови установчого договору. Товариство
перераховує на розрахунковий рахунок асоцiацiї щомiсячно по 5000 грн. Угода дiє з дня її
пiдписання та до припинення дiяльностi однiєї iз сторiн.
Емiтент не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пдприємствами, установами.
Пропозицiї стосовно реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб протягом звiтного року не
надходили.
Пiдприємство визнає фiнансовi активи та зобов’язання у своєму балансi тодi, коли вона стає
стороною контрактних зобов’язань стосовно даного iнструменту. Операцiї з придбання та
реалiзацiї фiнансових активiв та зобов’язань визнаються з використанням облiку за датою
розрахунку. Операцiї придбання фiнансових iнструментiв, якi згодом будуть оцiненi за
справедливою вартiстю мiж датою проведення операцiї та датою розрахунку, облiковуються
аналогiчним чином, що й придбанi iнструменти.
Первiсне визнання основних засобiв
Об'єкт основних засобiв визнається Пiдприємством в якостi активу тiльки в тому випадку, якщо:
? iснує ймовiрнiсть того, що Пiдприємство отримає пов'язанi з даним об'єктом майбутнi
економiчнi вигоди;
? первiсна вартiсть даного об'єкта може бути достовiрно оцiнена;
? передбачається використовувати протягом бiльш нiж одного операцiйного перiоду (зазвичай
бiльше 12 мiсяцiв);
? собiвартiсть активу перевищує 2 500,00 гривень.
Пiсля фактичного введення в експлуатацiю об'єкти основних засобiв переводяться на вiдповiднi
рахунки основних засобiв.
Подальша оцiнка основних засобiв.
Пiсля первiсного визнання як актив Пiдприємством застосовує модель облiку об'єкта основних
засобiв за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв
вiд знецiнення в разi їх наявностi для наступних компонентiв основних засобiв - комп'ютерне
обладнання, iнструменти, прилади та iнвентар. Така вартiсть включає вартiсть замiни частин
обладнання i витрати на позики у разi довгострокових будiвельних проектiв, якщо виконуються
критерiї їх капiталiзацiї. При необхiдностi замiни значних компонентiв основних засобiв через
певнi промiжки часу Пiдприємством визнає подiбнi компоненти в якостi окремих активiв з
вiдповiдними їм iндивiдуальними термiнами корисного використання та амортизацiєю.
Аналогiчним чином, при проведеннi основного технiчного огляду, витрати, пов'язанi з ним,
визнаються в балансовiй вартостi основних засобiв як замiна основних засобiв, якщо виконуються
всi критерiї визнання. Усi iншi витрати на ремонт i технiчне обслуговування визнаються у звiтi
про прибутки i збитки в момент понесення.
Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом вiдповiдно до строкiв
корисної служби, погодженим з технiчним персоналом
Незавершене будiвництво являє собою об'єкти, що знаходяться в процесi будiвництва або iншого
приведення в мiсце розташування i стан, необхiднi для експлуатацiї об'єктiв необоротних активiв у
вiдповiдностi з намiрами керiвництва. Об'єкти незавершеного будiвництва вiдображаються за
вартiстю фактичних витрат, за вирахуванням накопичених збиткiв вiд знецiнення. Знос по об'єктах

незавершеного будiвництва не нараховується.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи (програмнi забезпечення), якi були в облiку на 01.01.2012 року пiд час
першого застосування МСФЗ було списано на зменшення нерозподiленого прибутку
пiдприємства, а тi нематерiальнi активи якi були придбанi та оприбуткованi в 2012 та 2013 роках
було списано на витрати звiтного перiоду в повному обсязi, а амортизацiя яка буланарахована на
нематерiальнi активи в облiку було вiдкориговано та знято з витрат звiтного перiоду.
Фiнансовi активи
(а) Кредити та дебiторська заборгованiсть
Кредити та дебiторська заборгованiсть є непохiдними фiнансовими активами з фiксованими
платежами або платежами, якi пiдлягають визначенню, i що не котируються на активному ринку.
Кредити та дебiторська заборгованiсть включають в себе торгову та iншу дебiторську
заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть вiдображається за чистою вартiстю реалiзацiї.
(б) Фiнансовi активи, доступнi для продажу
Iнвестицiї, якi керiвництво планує утримувати протягом невизначеного перiоду часу, i якi можуть
бути проданi в разi потреби полiпшення показника лiквiдностi або внаслiдок впливу змiн
процентних ставок, класифiкуються як фiнансовi активи, наявнi для продажу. Цi активи
включаються до складу необоротних активiв, якщо тiльки Пiдприємство не має явного намiру
утримувати цi активи протягом перiоду, який менше, нiж дванадцяти мiсяцiв вiд звiтної дати,
якщо продаж цих активiв не буде викликана необхiднiстю збiльшення робочого капiталу, у разi
чого вони будуть включенi до складу оборотних активiв. Фiнансовi активи, наявнi для продажу,
облiковуються за справедливою вартiстю з вiднесенням переоцiнки на капiтал.
(в) Iнвестицiї, утримуванi до погашення
Iнвестицiї з фiксованим строком погашення, фiксованими платежами або платежами, якi
пiдлягають визначенню, а також щодо яких керiвництво має реальнi намiри i можливiсть
утримувати до погашення, iншi, нiж тi, якi вiдповiдають визначенню дебiторської заборгованостi
та кредитiв, виданих Пiдприємством, класифiкуються як iнвестицiї, утримуванi до погашення.
Такi iнвестицiї включаються до складу необоротних активiв, за винятком iнвестицiй, якi
пiдлягають погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв вiд звiтної дати i включаються до складу
оборотних активiв. Iнвестицiї, утримуванi до погашення, облiковуються за амортизованою
вартiстю.
Запаси
Пiдприємство видiляє наступнi товарно-матерiальнi запаси:
• Готова продукцiя;
• Товари;
• Матерiали;
• Запаснi частини;
• Незавершене виробництво.
Запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: собiвартостi i чистої вартостi реалiзацiї.
Собiвартiсть товарiв включає витрати на придбання та, там де це доцiльно, витрати, якi були
понесенi у зв'язку з доведенням запасiв до їх поточного стану та мiсця розташування. Собiвартiсть
розраховується з використанням методу ФIФО. Чиста вартiсть реалiзацiї розраховується виходячи
з передбачуваної продажної цiни за вирахуванням всiх передбачуваних витрат на завершення
виробництва i реалiзацiю.
Пiдприємство перiодично оцiнює запаси на предмет наявностi пошкоджень, застарiння, повiльної
оборотностi, зниження чистої вартостi реалiзацiї. У разi, якщо такi подiї мають мiсце, сума, на яку
зменшується вартiсть запасiв, вiдображається у звiтi про сукупний дохiд.
Основними видами продукцiї, що виробляється товариством, є: яловичина, свинина, ковбаснi
вироби, консерви, м'яснi напiвфабрикати. Переробка сировини i виробництво продукцiї
здiйснюється на протязi року. Сировина закуповується у населення, приватних пiдприємцiв,

фiзичних i юридичних осiб Вiнницької, Хмельницької, Житомирської, Київської i других областей
України. Цiни придбання - договiрнi.
Основними клiєнтами є приватнi торгiвельнi пiдприємства Вiнницької, Житомирської, Київської,
Хмельницької областей.
Пiдприємства галузi на 70% збитковi. Це пояснюється тим, що велика кiлькiсть м'яса та
м'ясопродуктiв, що реалiзується на вiтчизняних ринках, - зарубiжного надходження через вiльнi
економiчнi зони. Велика конкуренцiя з боку комерцiйних структур, що торгують iмпортом низької
якостi за дешевими цiнами. Вiтчизнянi вироби залежуються. Також дуже великi закупiвельнi цiни,
що впливають на вартiсть продукцiї, а у населення низька платоспроможнiсть.
Основними конкуретами є:
- приватнi пiдприємства i пiдприємцi;
- комерцiйнi структури;
- малi приватнi цехи;
- Житомирський м'ясокомбiнат.
Протягом 2009-2013 рр. пiдприємство придбавало активи у виглядi основних засобiв,
нематерiальних активiв, кап.iнвестицiй, а саме:
У 2013 роцi було придбано основних засобiв на загальну суму 2383 тис. грн., з них:
Автонавантажувач Toyota 62-8FD30FSV4500+U61 на суму 360 тис. грн. Комiрка високовольтна
КС 0393-14В на суму 159 тис. грн. Комiрка високовольтна КС 0393-17В на суму 114 тис. грн.
Конвеєр для транспортування субпродуктiв 18м/п на суму 93 тис. грн. Конденсаторна установка
300 кВар на суму 52 тис. грн. Модульна система гiгiєни MHS-2 Roser на суму 165 тис. грн. Тунель
обдувочний WR26LH на суму 114 тис. грн. Щит HE – 0.4 rD на суму 320 тис. грн.
У 2012 роцi було придбано основних засобiв на загальну суму 3716 тис. грн., з них:
Холодильне обладнання на суму 521 тис. грн. Вакуумна пакувальна машина VC 99907 DKN на
суму 140,0 тис. грн. Ванна технологiчна на суму 57,0 тис. грн. Камера збiрна серiї КСО 393-21В на
суму 201,0 тис. грн. Майданчик для кишсировини на суму 268,0 тис. грн. РН метр К21 з
комплектом калiбровочних розчинiв на суму 75,0 тис. грн. Придбано основних засобiв на суму
2527 тис. грн., придбано нематерiальних активiв на суму 384 тис. грн., придбано необоротних
матерiальних активiв на суму 37 тис. грн., а також проведено полiпшення будiвель та споруд на
суму 1106 тис. грн.
У 2011 роцi було придбано основних засобiв на загальну суму 5539 тис. грн., з них:
Агрегат конденсаторний Megascpi 100A+OPT б/в - 34118,28 грн., кондицiонер МНI 71 НЕ 19605,00 грн., майданчик рухомий - 79297,50 грн., напiвприцеп самосвальний - 46100,00 горн.,
пристрiй компенсуючий ККУ 0,4-180 кВАР - 22655,00 грн., холодильне обладнання в комплектi 488 549,30 грн., сервер Quantum Dxi4510 - 116 790.00 грн., комп'ютерне та лiцензiйне обладнання 1033,6 тис. грн.
Придбано основних засобiв на суму 1601,5 тис. грн., придбано нематерiальних активiв на суму
1033,6 тис. грн., придбано необоротних матерiальних активiв на суму 37 тис. грн., а також
проведено полiпшення будiвель та споруд на суму 2866, 7 тис. грн.
У 2010 роцi було придбано основних засобiв на загальну суму 2247 тис. грн., з них: автоматичний
пакувальник лоткiв для рубленого м'яса - 84 тис. грн., пакувальна машина Multivac - 57 тис. грн.,
автомобiль Huyndai-78 - 293 тис. грн., холодильний агрегат - 108 тис. грн., повiтроохолоджувач
CCD - 80 тис. грн., сервер HP DL 180 G6 - 47 тис. грн., площадка шкiроз'ємна - 86 тис. грн.,
компресор вiнтовий - 45 тис. грн., пакувальник лоткiв - 201 тис. грн., автомобiль Isuzu - 407 тис.
грн. У 2009 роцi було придбано i введено в експлуатацiю основних засобiв на суму 12884,3 тис.
грн., з них було використано на придбання нового обладнання 2825,1 тис. грн., в тому числi
автомобiль "Hundai "HD-78' - 345,8 тис. грн., напiвпричiп рефрижератор Lamberet - 112 тис. грн.,
парогенератор Цертус 63,1 тис. грн., Вовчок Mado new 726 - 270,5 тис. грн., пожежна автоматична
сигналiзацiя - 314,8 тис. грн. 10059,2 тис. грн. витрачено на реконструкцiю основних засобiв в
тому числi будiвля холодильника№1 - 772,4 тис. грн., база передзабiйного утримання худоби 1872,3 тис. грн., будiвля холодильника №2, №3 - 2733,1 тис. грн., система водоочистки - 1065,0

тис. грн., побутовий корпус м'ясожирового цеху - 640,1 тис. грн. У 2008 роцi було придбано i
введено в експлуатацiю основних засобiв на суму 13724,7 тис. грн. з них 3853,2 тис. грн. було
використано на придбання нового обладнання, в тому числi пожежна автоматична сигналiзацiя
592,5 тис. грн., кароiнтегратор Цертусс 354,7 тис. грн., система охолодження води 276,8 грн.,
машина для миття та сушiння пластикових та литих ємкостей, 9871,5 тис. грн. витрачено на
реконструкцiю основних засобiв в тому числi холодильника №1 на суму 1689,3 тис. грн.,
холодильника №2 на суму 6453 тис. грн., будiвлi ковбасного цеху на суму 747,9 тис. грн.
Плани стосовно значних iнвестицiй або придбань, пов'язаних з господарською дiяльнiстю
товариства, на дату складання звiту вiдсутнi.
Правочини iз власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого
органу, афiлiйованими особами не укладались.
Основнi засоби знаходяться за адресою : вул.Довженка 33, м. Козятин, Вiнницька обл., 22100.
Ступiнь зносу ОЗ - 26,4 % Ступiнь використання ОЗ - 100 % , обмежень щодо використання ОЗ
немає. Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами)- , 1 група будинки, споруди та передавальнi пристрої термiном користування до 60 рокiв, на суму 52596 тис.
грн.; 2 група - автотранспорт термiном користування - 12 рокiв, на суму 4582тис. грн.; 3 група Машини та обладнання термiном користування - 12 рокiв, на суму 15505 тис. грн., 4 група
термiном користування 5 рокiв, на суму 4826 тис. грн. Нематерiальнi активи термiном
користування 5 рокiв, на суму 2529 тис.грн.Умови користування основними засобами
здiйснюються у вiдповiдностi з технiчними параметрами по технiчних паспортах, первiсна
вартiсть основних засобiв - 79687 тис.грн., сума нарахованого зносу- 21011 тис.грн. Змiни у
вартостi основних засобiв вiдбулись за рахунок: Вибуття: II групи на суму 98,5 тис. грн., III групи
- 9,9 тис. грн iншi - 57,9 тис. грн. Надходження: I групи на суму 1891 тис. грн., II групи - 760 тис.
грн., III групи - 1117,0 тис. грн., iншi - 932 тис. грн. Амортизацiї нараховано за рiк на суму 4327
тис. грн.
Станом на 31.12.2013 року iснують основнi засоби, якi пiдприємство здає в оренду. На
пiдприємствi, яке займає площу 11,4 га, розташовано 46 споруд. В основному виробництвi задiяно
6 споруд, в допомiжному - 40. Потужностi основного виробництва: - м'ясожировий цех ( забiй i
переробка худоби) - 16 тонн м'яса за змiну - холодильник - ємнiсть камер для одночасного
тримання м'яса -52 тонни - ковбасний цех - 5 тонн ковбасних виробiв у змiну. Водопостачання
пiдприємства здiйснюється вiд мiської мережi. Каналiзацiйнi стоки, що попередньо очищуються
вiд зважених частинок жиру, скидаються в мiську каналiзацiйну мережу. Зараз пiдприємство є
достатньо потужним, тому основна увага придiляється не збiльшення потужностей, а
вдосконаленню технологiчних процесiв та замiнi старого обладнання на нове, яке бiльше
вiдповiдає сучасним вимогам. Капiтальне будiвництво не планується. Екологiчнi питання не
позначаються на використаннi активiв товариства.
Можливi фактори ризику, якi можуть негативно вплинути на дiяльнiсть Товариства, пов'язанi з
нестабiльнiстю законодавчої бази, можливих змiн в оподаткуваннi та кредитно-фiнансовiй
полiтицi держави, можливiстю погiршення економiчної та соцiально-полiтичної ситуацiї в Українi,
що приведе до зниження платоспроможностi населення, зменшення поголiв'я худоби, пiдвищення
закупiвельних цiн на сировину, значне пiдвищення вартостi енергоносiїв i вартостi допомiжних
матерiалiв, що використовуються у виробництвi, форс-мажорнi обставини. Серед факторiв ризику
також виникнення епiдемiї по захворюваностi худоби, що може привести до дефiциту сировини
для виробництва.
Протягом звiтного перiоду товариство сплатило штрафiв та компенсацiй за порушення чинного

законодавства у розмiрi 27553 грн - за порушення податкового законодавства, за порушення
виконання договiрних умов з покупцями.
В основному пiдприємство працює за рахунок власних коштiв.
В результатi аналiзу дiяльностi пiдприємства видно, що коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi
становить – 5,956, що свiдчить про достатнiсть грошових коштiв та їх еквiвалентiв для негайного
покриття короткострокових зобов’язань (позитивне значення 0,25 – 0,5).
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi 13,033 свiдчить про те, що пiдприємство має можливiсть
виконати свої зобов’язання перед кредиторами в найближчий термiн (позитивне значення 1,0 –2,0)
Станом на 31.12.2013 року пiдприємство фiнансово стiйке, про що свiдчить коефiцiєнт фiнансової
незалежностi, який має значення 0,969 (позитивне значення 0,25-0,5).
Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом, має значення 30,750, тобто пiдприємство має
можливiсть негайно погасити зобов’язання за рахунок власного капiталу. (позитивне значення 0,5
– 1,0.)
На пiдставi аналiзу показникiв фiнансового стану ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КОЗЯТИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ», можна сказати, що станом на 31.12.2013
року Товариство має достатнiй рiвень фiнансової стiйкостi i незалежне вiд зовнiшнiх джерел
фiнансування.
По закупiвлi сировини договори (довгостроковi) укладались як з селянсько-фермерським
господарством, так i з приватними пiдприємцями. Щодо реалiзацiї продукцiї договори
(довгостроковi) укладаються в об'ємах в залежностi вiд споживчого попиту i платоспроможностi
населення.
Стратегiя i тактика розвитку пiдприємства спрямованi за збiльшення обсягiв виробництва,
розширення асортименту продукцiї, що випускається, пiдвищення її якостi, розширення розвитку
збуту, розширення робiт по закупiвлi сировини у населення. У перспективi - закiнчити
реконструкцiю холодильника, переоснащення технологiчного вiддiлення ковбасного цеху, його
термiчної дiльницi та вiддiлення по виготовленню м'ясних напiвфабрикатiв, будiвництво бази
передзабiйного утримання худоби.
Дослiдження та розробки у звiтному роцi не проводились
За звiтний перiод мали мiсце такi судовi справи, стороною в яких виступає емiтент або його
посадовi особи:
Дата вiдкриття 18.12.2012 номер справи к/9991/77554/12
Сторони
1. ПАТ "Козятинський мясокомбiнат"
2. Козятинська об'єднана державна податкова iнспекцiя
Змiст та розмiр позовних вимог: касацiйна скарга про визнання протиправним та скасування
податкового повiдомлення рiшення
на загальну суму 1022583грн
Найменування суду:Верховний суд України
Стан:на дату складання звiту касацiйна скарга знаходиться на розглядi у Верховному судi України
АНАЛIЗ ПОКАЗНИКIВ ФIНАНСОВОГО СТАНУ
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОЗЯТИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ» ЗА
ОСТАННI ТРИ РОКИ:

Коефiцiєнт Розрахунок, згiдно рядкiв Балансу 31.12.2011 31.12.2012 р. 31.12.2013 р.
Абсолютна лiквiднiсть Р. 1165 А.Б./ р. 1695 П.Б 0,110 1,730 5,956
Загальна лiквiднiсть Р.1195/ р. 1695 П.Б. 5,355 6,465 13,033
Фiнансова незалежнiсть Р.1495П.Б./сума Балансу 0,934 0,945 0,969
Покриття зобов’язань власним капiталом Р.1495П.Б. / р.1695+1595 14,17 17,360 30,750
Коефiцiєнт рентабельностi активiв Ф.2 р.2350 або р.2355
ф 1.(р.1300(гр.3)+ р.1300(гр.4))/2 0,059 0,116 0,101
В результатi аналiзу дiяльностi пiдприємства видно, що коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi
становить – 5,956, що свiдчить про достатнiсть грошових коштiв та їх еквiвалентiв для негайного
покриття короткострокових зобов’язань (позитивне значення 0,25 – 0,5).
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi 13,033 свiдчить про те, що пiдприємство має можливiсть
виконати свої зобов’язання перед кредиторами в найближчий термiн (позитивне значення 1,0 –2,0)
Станом на 31.12.2013 року пiдприємство фiнансово стiйке, про що свiдчить коефiцiєнт фiнансової
незалежностi, який має значення 0,969 (позитивне значення 0,25-0,5).
Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом, має значення 30,750, тобто пiдприємство має
можливiсть негайно погасити зобов’язання за рахунок власного капiталу. (позитивне значення 0,5
– 1,0.)
На пiдставi аналiзу показникiв фiнансового стану ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КОЗЯТИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ», можна сказати, що станом на 31.12.2013
року Товариство має достатнiй рiвень фiнансової стiйкостi i незалежне вiд зовнiшнiх джерел
фiнансування.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

57940

57278

0

0

57940

57278

будівлі та
споруди

45643

45393

0

0

45643

45393

машини та
обладнання

7806

7716

0

0

7806

7716

транспортні
засоби

2576

2329

0

0

2576

2329

інші

1915

1840

0

0

1915

1840

2. Невиробничого
призначення:

1460

1398

0

0

1460

1398

будівлі та
споруди

526

479

0

0

526

479

машини та
обладнання

101

97

0

0

101

97

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

833

822

0

0

833

822

59400

58676

0

0

59400

58676

Найменування
основних засобів

інші
Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис Ступiнь зносу ОЗ - 26,4 % Ступiнь використання ОЗ - 100 % , обмежень щодо використання ОЗ
немає. Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами)- , 1 група будинки, споруди та передавальнi пристрої термiном користування до 60 рокiв, на суму 52596 тис.
грн.; 2 група - автотранспорт термiном користування - 12 рокiв, на суму 4582тис. грн.; 3 група Машини та обладнання термiном користування - 12 рокiв, на суму 15505 тис. грн., 4 група
термiном користування 5 рокiв, на суму 4826 тис. грн. Нематерiальнi активи термiном
користування 5 рокiв, на суму 2529 тис.грн.Умови користування основними засобами
здiйснюються у вiдповiдностi з технiчними параметрами по технiчних паспортах, первiсна
вартiсть основних засобiв - 79687 тис.грн., сума нарахованого зносу- 21011 тис.грн. Змiни у
вартостi основних засобiв вiдбулись за рахунок: Вибуття: II групи на суму 98,5 тис. грн., III групи
- 9,9 тис. грн iншi - 57,9 тис. грн. Надходження: I групи на суму 1891 тис. грн., II групи - 760 тис.
грн., III групи - 1117,0 тис. грн., iншi - 932 тис. грн. Амортизацiї нараховано за рiк на суму 4327
тис. грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

96401

86694

Статутний капітал
(тис. грн.)

64928

64928

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

64928

64928

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй
НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення
(стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi",
затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення
вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи +
Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi
зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 31473 тис.грн.
Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 31473
тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi.
Зменшення статутного капiталу не вимагається.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за
користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

0

X

X

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

376

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

2759

X

X

Усього зобов'язань

X

3135

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

Опис:

Зобов'язань за цiнними паперами та фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi
права немає.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній
у відсотках до у натуральній
у відсотках до
у грошовій
у грошовій
формі
всієї
формі
всієї
формі
формі (тіс.
(фізична од.
виробленої
(фізична од.
реалізованої
(тис.грн.)
грн.)
вим.)
продукції
вим.)
продукції

№
з/п

Основний вид
продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Ковбаснi вироби

160 тон

9039

4.2

160 тон

9039

4.1

2

Напiвфабрикати

960,7тон

46785.7

21.6

960,7 тон

46785.7

21.3

3

Яловичина
односортна

1467,6 тон

81662.9

37.7

1467,6 тон

81662.9

37.3

4

Свинина
односортна

296,7 тон

15904.4

7.3

296,7 тон

15904.4

7.3

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Матерiальнi витрати

77.4

2

Витрати на оплату працi

6.9

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

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

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про
інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

Вид інформації

1

2

3

13.03.2013

14.03.2013

Відомості про проведення
загальних зборів

17.04.2013

18.04.2013

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

07.08.2013

07.08.2013

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи
- підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника
податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АУДИТОРСЬКА
ФIРМА «СТАНДАРТ ПЛЮС»
36243519
21018 м. Вiнниця, площа Гагарiна, буд.2, оф.
104.

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою
України

4236 18.12.2008

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії
свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку
цінних паперів**

----

Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фiнансової звiтностi
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОЗЯТИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ»
За 2013 рiк,який закiнчився 31.12.2013 року
(код за ЄДРПОУ 00443111)
ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ЕМIТЕНТА
Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОЗЯТИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ»
Скорочене найменування ПАТ «КОЗЯТИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ»
Код за єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України 00443111
Органiзацiйно – правова форма господарювання 230- Акцiонерне товариство
Мiсцезнаходження Вiнницька обл., Козятинський р-н, м. Козятин, вул. Довженка, буд.33
Дата державної реєстрацiї Свiдоцтво Серiї А00 № 700368 вiд 06.04.2000 року
№ запису в ЄДР 1 176 105 0009 000163
Орган, що видав свiдоцтво Виконавчий комiтет Козятинської мiської ради Вiнницької областi
Телефакс (242) 2-22-42
Основнi види дiяльностi 10.11 Виробництво м'яса (основний),
10.13 Виробництво м'ясних продуктiв,
10.89 Виробництво iнших харчових продуктiв, не вiднесених до iнших угруповань,
46.32 Оптова торгiвля м'ясом i м'ясними продуктами, 47.11 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах
переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами,
49.41 Вантажний автомобiльний транспорт
Банкiвськi реквiзити Р/р 26000301334637 МФО 300528
Публiчне акцiонерне товариство "ОТП Банк"
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.
Сертифiкат директора серiя А – № 004227 вiд 19 травня 2000року
Дiйсний до 19 травня 2019року
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв Аудиторської палати України № 4236 вiд
18.12.2008 року
Дiйсне до 31.10.2018 року
Пiдстава для проведення аудиту Договiр № 46/13– А вiд 01.07.2013 року
Данi про наявнiсть вiдповiдних лiцензiї, сертифiката, диплома, свiдоцтва тощо iз зазначенням дати та органу, що їх
видав Сертифiкат аудитора та Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм (аудиторiв) виданi
Аудиторською Палатою України.

ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ
На пiдставi договору № 46/13 – А вiд 01.07.2013 року проведено аудиторську перевiрку попередньої фiнансової
звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КОЗЯТИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ» станом на
31.12.2013 року.
Перевiрку розпочато 01.07.2013 року. Закiнчено перевiрку 28.02.2014 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.
ВИСНОВОК (ЗВIТ)
ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ВСТУП
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОЗЯТИНСЬКИЙ
М’ЯСОКОМБIНАТ» за 2013 рiк, що додається, яка складається з Балансу станом на 31.12.2013 року та вiдповiдних
звiтiв про фiнансовi результати, про рух грошових коштiв та власний капiтал за рiк, який закiнчився цiєю датою, а
також з стислого викладу суттєвих принципiв облiкової полiтики та iнших примiток до фiнансової звiтностi.
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ
ЗА ФIНАНСОВУ ЗВIТНIСТЬ
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi згiдно з концептуальною основою
спецiального призначення, описаною в примiтках до рiчної фiнансової звiтностi.
Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для
того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або
помилки.
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА
На вiдмiну вiд вiдповiдальностi управлiнського персоналу щодо складання фiнансової звiтностi, нашою
вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання
етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi в тому, що фiнансова
звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв
у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, яке ґрунтується на оцiнцi ризикiв суттєвих
викривлень фiнансової звiтностi 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 оцiнку
загального подання попередньої фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi

докази для висловлення нашої думки.
ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ(ВИСНОВОК)
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть вiдображає справедливо та достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОЗЯТИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ» станом на 31.12.2013 року
та за рiк, що закiнчився на зазначену дату, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до концептуальної основи
спецiального призначення, описаної в примiтках до рiчної фiнансової звiтностi.
Цей аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) може бути представлено вiдповiдним органам Нацiональної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.
I. РОЗКРИТТЯ НФОРМАЦIЇ ЗА ВИДАМИ АКТИВIВ
1. АКТИВИ ПIДПРИЄМСТВА
АУДИТ ОСНОВНИХ ЗАСОБIВ
Облiк основних засобiв Пiдприємства ведеться вiдповiдно до Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 16
«Основнi засоби « та Положення про фiнансову полiтику пiдприємства у 2013 роцi.
За даними фiнансової звiтностi Пiдприємства станом на 31.12.2013 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 01.01.13 р.
(первiсна вартiсть) Сальдо по Д-ту
на 31.12.13 р. (первiсна вартiсть)
Номер Назва
10 Основнi засоби 76 548 78 052
101 Земельнi дiлянки 771 771
103 Будiвлi та споруди 50 705 52 596
104 Машини та обладнання 14 398 15 505
105 Транспортнi засоби 3 920 4 582
106 Iнструменти, прилади та iнвентар 2 947 3 190
109 Iншi основнi засоби 2 206 0
15 Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 1 601 1 408
11 Iншi необоротнi матерiальнi активи 0 1 635
112 Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 0 1 635
Всього основнi засоби 76 548 79 687
Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв станом на 31.12.2013 року становить 21 011 тис. грн., залишкова
вартiсть 58 676 тис. грн. Накопичена амортизацiя становить 26,37% 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. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї не амортизуються.
На нашу думку, данi фiнансової звiтностi Пiдприємства вiдповiдають даним реєстрiв аналiтичного та синтетичного
облiку основних засобiв Товариства та первинним документам, наданим на розгляд аудиторам.
АУДИТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСIВ, СИРОВИНИ, МАТЕРIАЛIВ, ПАЛИВА ТА
ПРАВИЛЬНIСТЬ ЇХ СПИСАННЯ
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 МСБО 2 «Запаси».
Балансова (облiкова ) вартiсть запасiв у розрiзi окремих класифiкацiйних груп:
Група Сальдо по дебету на
31.12.2013р.(грн..)
Виробничi запаси : 3 649
-сировина та матерiали 331
-паливо 13
-тара i тарнi матерiали 1 727
-будiвельнi матерiали 98
-запаснi частини; 272
-iншi матерiали; 892
-малоцiннi та швидкозношуванi предмети. 316
Незавершене виробництво Готова продукцiя 2 333
Товари 78
ВСЬОГО 6 060

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 МСБО 2 «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.
АУДИТ ГРОШОВИХ КОШТIВ ТА ДЕБIТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТI
Станом на 31.12.2013 року на пiдприємствi залишок грошових коштiв та їх еквiвалентiв становить – 18 671тис. грн. В
тому числi:
- грошовi кошти в нацiональнiй валютi на поточному рахунку 15 839тис. грн.
- грошовi кошти в касi пiдприємства -54 тис. грн.
- грошовi кошти в iноземнiй валютi -2 778 тис. грн.
Станом на 31.12.2013 року дебiторська заборгованость за товари, роботи, послуги на пiдприємствi становить:
Дебiторська заборгованiсть за товари ,роботи ,послуги Станом на 31.12.2013 року, тис. грн.
Чиста реалiзацiйна вартiсть 10 374
Первiсна вартiсть 10 401
Резерв сумнiвних боргiв 27
Станом на 31.12.2013 р. на пiдприємствi дебiторська заборгованость за розрахунками з бюджетом становить 2 788 тис.
грн., в тому числi:
• Переплата з податку на прибуток пiдприємства (авансовий платiж сплачений протягом 2013 року) в сумi – 2 788
тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами станом на 31.12.2013 р. дорiвнює 2 767 тис.грн.
Склад i суми статтi балансу «Iнша поточна дебiторська заборгованiсть»
Стаття iншої дебiторської заборгованостi Станом на 31.12.2013 року, тис. грн.
Розрахунки з iниши дебiторами (розрахунки з працiвниками по iнших операцiях - позики) 176
Усього 176
Витрати майбутнiх перiодiв станом на 31.12.2013 р. дорiвнюють 22 тис.грн.
Iншi оборотнi активи станом на 31.12.2013р. дорiвнюють 2 тис. грн.
Данi аналiтичного облiку грошових коштiв i дебiторської заборгованостi вiдповiдають даним синтетичного облiку.
2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПIДПРИЄМСТВА
Згiдно Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 11 «Зобов’язання» , до поточних зобов’язань на пiдприємствi
вiдносять:
Розрахунки по заробiтнiй платi вiдповiдають умовам колективного договору та чинному законодавству.
Заборгованiсть по заробiтнiй платi станом на 31.12.2013 року на пiдприємствi становить – 573 тис. грн.;
Розрахунки з бюджетом, позабюджетними фондами i соцiальному страхуванню ведуться згiдно чинного
законодавства. Станом на 31.12.2013 року заборгованiсть до бюджету становить – 376 тис. грн.;
Заборгованiсть по розрахунках зi страхування станом на 31.12.2013 року становить – 214 тис. грн.;
Заборгованiсть з одержаних авансiв станом на 31.12.2013 року становить 14 тис. грн.;
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги станом на 31.12.2013р. на пiдприємствi складає 1 385 тис.
грн.
Iншi поточнi зобов’язання станом на 31.12.2013 року становлять -573 тис. грн., а саме:
Стаття iнших поточних зобовязань Станом на 31.12.2013 року, тис. грн.
Розрахунки по дотацiї 515
Податковий кредит 28
Розрахунки з iншими кредиторами 29
Розрахунки з пiдзвiтними особами 1
Усього 573
3. ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ
3.1 СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ
Згiдно п.4.1, 4.2 нової редакцiї Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОЗЯТИНСЬКИЙ
М’ЯСОКОМБIНАТ», зареєстрованого 04.03.2011 року реєстрацiйний № 1 176 105 0014 000163, розмiр Статутного
капiталу становить 64 928 101,00 грн., який подiлено на 18 550 886 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 3,50
грн. кожна.
Статутний капiтал сформовано наступним чином:
- Перший випуск акцiй зареєстрований ДКЦПФР в результатi реорганiзацiї у формi видiлення ВАТ «Козятинський
птахокомбiнат» з ВАТ «Вiнницям’ясо», свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 313/1/01 вiд 06.07.2001 року,
кiлькiсть зареєстрованих простих iменних акцiй 550 886 штук, номiнальна вартiсть однiєї акцiї 0,35 грн., на загальну
суму 192 810,10 грн., форма випуску документарна.
- Другий випуск акцiй зареєстрований ДКЦПФР в результатi збiльшення Статутного капiталу ВАТ «Козятинський

птахокомбiнат» за рахунок iндексацiї основних засобiв, свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 119/1/04 вiд
04.03.2004 року, кiлькiсть зареєстрованих простих iменних акцiй 550 886 штук, номiнальна вартiсть однiєї акцiї 3,50
грн., на загальну суму 1 928 101,00 грн., форма випуску документарна.
- Загальними зборами акцiонерiв ВАТ «Козятинський птахокомбiнат» протокол № 1 вiд 18.01.2007 року було
прийнято рiшення 100% голосiв акцiонерiв, що складає 497 246 голосiв, що брали участь у загальних зборах
акцiонерiв ВАТ «Козятинський птахокомбiнат», про додатковий випуск 1 000 000 (Один мiльйон ) простих iменних
акцiй номiнальною вартiстю 3,50 грн. на загальну суму 3 500 000,00 (три мiльйона п’ятсот тисяч) гривень за рахунок
додаткових внескiв (виключно грошовими коштами).
Пiдписку на акцiї додаткового випуску акцiй було проведено у 2 черги:
- I черга з 30.04.2007 року по 23.05.2007 року;
- II черга з 24.05.2007 року по 30.05.2007 року.
Оплата за акцiї в розмiрi 100% вiд загальної номiнальної вартостi до розмiщення., була здiйснена виключно
грошовими коштами в нацiональнiй валютi наступним чином:
Дата оплати Назва
акцiонера Сума в оплату акцiй, грн. Кiлькiсть акцiй Назва первинного документу
Перший етап
28.04.2007 OSI International Holding Gmbh 3 010 973,00 860 278 Банкiвська виписка Фiлiї АКБ «Нацiональний кредит»
по розрахунковому рахунку № 26005301170171 вiд 28.04.2007 року
Всього на I етапi 3 010 973,00 860 278
24.05.2007 OSI International Holding Gmbh 489 027,00 139 722 Банкiвська виписка Фiлiї АКБ «Нацiональний кредит»
по розрахунковому рахунку № 26005301170171 вiд 24.05.2007 року
Всього на II етапi 489 027,00 139 722
Разом 3 500 000,00 1 000 000
Таким чином, заплановане розмiщення акцiй додаткової емiсiї було здiйснено на 2 етапах, загальна кiлькiсть
договорiв укладених при розмiщеннi акцiй становить – 2 договори на суму 3 500 000,00 гривень, в т.ч.:
- I етап – 1 договiр на загальну суму номiнальної вартостi акцiй 3 010 973,00 гривень, в кiлькостi 860 278 простих
iменних акцiй, що становить 86,0278% вiд загальної кiлькостi запропонованих до розмiщення акцiй;
- II етап – 1 договiр на загальну номiнальну вартiсть акцiй 489 027,00 гривнi, в кiлькостi 139 722 простих iменних
акцiй, що становить 13,9722 вiд загальної кiлькостi запропонованих до розмiщення акцiй .
Грошовi кошти в розмiрi 3 500 000,00 гривень пiдприємством було отримано на розрахунковий рахунок без порушень
термiнiв сплати.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй пiдприємству було видано 06 квiтня 2007 року пiд № 6/02/1/07 на загальну
номiнальну вартiсть 5 428 101,00 грн.
17 серпня 2010 року загальними зборами акцiонерiв (протокол № 2/10 вiд 17.08.2010 року) було прийнято рiшення про
збiльшення Статутного капiталу Товариства шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi за
рахунок додаткових внескiв. Збiльшити Статутний капiтал було вирiшено на 59 500 000,00 грн., шляхом збiльшення
кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi на 17 000 000 простих iменних акцiй.
Метою додаткового розмiщення акцiй було залучення додаткових iнвестицiй для фiнансування виробничої дiяльностi
Товариства. Розмiщення акцiй додаткової емiсiї буде проведено закритим (приватним) розмiщенням в 2 етапи :
- I етап – з 29.11.2010 по 13.12.2010 року включно;
- II етап – з 14.12.2010 по 23.12.2010 року включно.
Оплата за акцiї в розмiрi 100% вiд загальної номiнальної вартостi до розмiщення., була здiйснена виключно
грошовими коштами в нацiональнiй валютi наступним чином:
Дата оплати Назва
акцiонера Сума в оплату акцiй, грн. Кiлькiсть акцiй Назва первинного документу
Перший етап
26.11.2010 OSI International Holding Gmbh 57 736 301,00 16 496 086 Банкiвська виписка АТ «ТП БАНК» м. Київ по
розрахунковому рахунку № 26000301334637 вiд 26.11.2010 року
Всього на I етапi 57 736 301,00 16 496 086
14.12.2010 OSI International Holding Gmbh 1 763 699,00 503 914 Банкiвська виписка АТ «ТП БАНК» м. Київ по
розрахунковому рахунку № 26000301334637 вiд 14.12.2010 року
Всього на II етапi 1 763 699,00 503 914
Разом 59 500 000,00 17 000 000
Таким чином, заплановане розмiщення акцiй додаткової емiсiї було здiйснено на 2 етапах, загальна кiлькiсть
договорiв укладених при розмiщеннi акцiй становить – 2 договори на суму 59 500 000,00 гривень, в т.ч.:
- I етап – 1 договiр на загальну суму номiнальної вартостi акцiй 57 736 301,00 гривень, в кiлькостi 16 496 086 простих
iменних акцiй, що становить 97,0358% вiд загальної кiлькостi запропонованих до розмiщення акцiй;
- II етап – 1 договiр на загальну номiнальну вартiсть акцiй 1 763 699,00 гривнi, в кiлькостi 503 914 простих iменних
акцiй, що становить 2,9642 вiд загальної кiлькостi запропонованих до розмiщення акцiй .
Грошовi кошти в розмiрi 59 500 000,00 грн. пiдприємством було отримано на розрахунковий рахунок без порушень
термiнiв сплати.
Станом на 31.12.2013року Статутний капiтал ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОЗЯТИНСЬКИЙ

М’ЯСОКОМБIНАТ» сплачено в розмiрi 64 928 101,00 грн., що становить 100% Статутного капiталу пiдприємства.
3.2. НЕРОЗПОДIЛЕНИЙ ПРИБУТОК
Нерозподiлений прибуток пiдприємства станом на 31.12.2013 року становить – 31 473 тис. грн., який сформувався
внаслiдок нерозподiленого прибутку станом на 01.01.2013 року в сумi 21 766 тис. грн.збiльшеного на суму отриманого
чистого прибутку за результатами господарської дiяльностi за 12 мiсяцiв 2013 року в сумi 9 692 тис. грн. та
збiльшеного на суму коригування нарахованих дивiдендiв в попередньому роцi в сумi 15 тис. грн.
Чистий прибуток за звiтний рiк пiдприємством отримано наступним чином:
Найменування показника Код рядка ф.2 Сума, тис. грн.
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї(товарiв, робiт та послуг) 2000 219 137
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї ( товарiв, робiт та послуг) 2050 ( 186 320 )
Iншi операцiйнi доходи 2120 834
Адмiнiстративнi витрати 2130 ( 9 585 )
Витрати на збут 2150 ( 10 301 )
Iншi операцiйнi витрати 2180 ( 1 838 )
Iншi фiнансовi доходи 2220 993
Iншi доходи 2240 25
Фiнансовi витрати 2250 Iншi витрати 2270 ( 43 )
Податок на прибуток 2300 ( 3 210 )
Чистий прибуток 2350 9 692
Чистий прибуток 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 «КОЗЯТИНСЬКИЙ 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.
Данi бухгалтерських рахункiв спiвставленнi в бухгалтерських регiстрах, головнiй книзi i Балансi пiдприємства –
вiдхилень не виявлено.
5. IНША ДОПОМIЖНА IНФОРМАЦIЯ
1. Чистi активи пiдприємства
Розгорнутий алгоритм оцiнки, що фактично вiдображається балансовою вартiстю чистих активiв пiдприємства
виражається такою формулою:
ЧА ф. = НАо + ЗВ+НК+НУ+З±(ФА-ФЗ), де
ЧА ф – 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
ЧА ф. = 96 401 тис. грн.
Як бачимо з розрахунку, чистi активи дорiвнюють 96 401 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 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. ПАТ «Козятинський
м’ясокомбiнат» дотримується вимог Закону України «Про акцiонернi Товариства»
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 викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.
АНАЛIЗ ПОКАЗНИКIВ ФIНАНСОВОГО СТАНУ
ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI «КОЗЯТИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ»:
Коефiцiєнт Розрахунок, згiдно рядкiв Балансу 31.12.2012 р. 31.12.2013 р.
Абсолютна лiквiднiсть Р. 1165 А.Б./ р. 1695 П.Б 1,730 5,956
Загальна лiквiднiсть Р.1195/ р. 1695 П.Б. 6,465 13,033
Фiнансова незалежнiсть Р.1495П.Б./сума Балансу 0,945 0,969
Покриття зобов’язань власним капiталом Р.1495П.Б. / р.1695+1595 17,360 30,750
Коефiцiєнт рентабельностi активiв Ф.2 р.2350 або р.2355
ф 1.(р.1300(гр.3)+ р.1300(гр.4))/2 0,116 0,101
В результатi аналiзу дiяльностi пiдприємства видно, що коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi становить – 5,956, що
свiдчить про достатнiсть грошових коштiв та їх еквiвалентiв для негайного покриття короткострокових зобов’язань
(позитивне значення 0,25 – 0,5).
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi 13,033 свiдчить про те, що пiдприємство має можливiсть виконати свої зобов’язання
перед кредиторами в найближчий термiн (позитивне значення 1,0 –2,0)
Станом на 31.12.2013 року пiдприємство фiнансово стiйке, про що свiдчить коефiцiєнт фiнансової незалежностi, який
має значення 0,969 (позитивне значення 0,25-0,5).
Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом, має значення 30,750, тобто пiдприємство має можливiсть
негайно погасити зобов’язання за рахунок власного капiталу. (позитивне значення 0,5 – 1,0.)
На пiдставi аналiзу показникiв фiнансового стану ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОЗЯТИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ», можна сказати, що станом на 31.12.2013 року Товариство має достатнiй
рiвень фiнансової стiйкостi i незалежне вiд зовнiшнiх джерел фiнансування.
ВИКОНАВ:
АУДИТОР А.I.Боднар
сертифiкат аудитора серiї А № 000341
аудиторської палати України вiд 02.11.1995 року
ДИРЕКТОР
ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФIРМА
«СТАНДАРТ ПЛЮС» О.В.ПАНАРIНА
Сертифiкат аудитора серiї А № 004227
Аудиторської Палати України вiд 19.05.2000 року
м. Вiнниця, пл. Гагарiна ,2 05.03.2013р.

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

2013

1

0

2

2012

2

1

3

2011

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так

Ні

Національна 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
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

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

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликались.

Ні

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

5

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

2

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

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

6

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

Комiтети у складi наглядової ради
не створювались

Інші (запишіть)

Комiтети у складi наглядової ради
не створювались

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/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

Ні

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

д/н

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): Члени наглядової ради не можenь бути у складi правлiння або
ревiзiйної комiсiї

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

Ні

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)

д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або
введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено
посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

так, створено
ревізійну комісію

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 4
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

Наглядова Виконавчий Не належить
рада
орган
до

акціонерів

компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Положення скасованi за загальних
зборах акцiонерiв вiд 25.04.2012 р.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній
безпосередньо
на запит
сторінці
зборах
базі даних
в
акціонера акціонерного
НКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

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

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Так

Ні

Так

Статут та внутрішні
документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Так

Ні

Ні

Так

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

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган
Інше (запишіть)

X
д/н

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

З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Аудитора за останнi три роки не
змiнювали

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Ні

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант

X
X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (запишіть)

д/н

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): Iз способом залучення iнвестицiй не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

X

Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс
корпоративного управлiння вiдсутнiй
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
Кодекс корпоративного управлiння вiдсутнiй
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
Кодекс корпоративного управлiння вiдсутнiй

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"Козятинський м'ясокомбiнат"

Підприємство

за ЄДРПОУ

Територія

00443111

за КОАТУУ 0510500000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

230

10.11

290

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
22100, Козятинський, м. Козятин,
вул.Довженка 33

Адреса

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

0

0

0

первісна вартість

1001

0

0

0

накопичена амортизація

1002

0

0

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

59400

58676

59917

первісна вартість

1011

76548

79687

73615

знос

1012

17148

21011

13698

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

I. Необоротні активи

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

59400

58676

59917

Запаси

1100

6326

6060

8059

Виробничі запаси

1101

3871

3649

6749

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

2253

2333

1172

Товари

1104

202

78

138

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

13192

10374

14110

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

2767

5

з бюджетом

1135

3879

2788

97

у тому числі з податку на прибуток

1136

1921

2788

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

249

176

8470

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

8641

18671

2720

Готівка

1166

126

54

88

Рахунки в банках

1167

8515

18617

2632

Витрати майбутніх періодів

1170

0

22

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств

II. Оборотні активи

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

1

2

1

Усього за розділом II

1195

32288

40860

33462

III. Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

91688

99536

93379

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

64928

64928

64928

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

21766

31473

22202

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

86694

96401

87130

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок
звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на
початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

0

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

3000

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

1923

1385

1750

за розрахунками з бюджетом

1620

99

376

431

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

175

214

268

за розрахунками з оплати праці

1630

627

573

564

за одержаними авансами

1635

8

14

0

за розрахунками з учасниками

1640

18

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

17

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

2144

573

219

Усього за розділом IІІ

1695

4994

3135

6249

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та
групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

91688

99536

93379

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

-

Керівник

Зiкрань М. М.

Головний бухгалтер

Кiдалова О. В.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"Козятинський м'ясокомбiнат"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00443111

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

2000

219137

384994

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

( 186320 )

( 347931 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

32817

37063

збиток

2095

(0)

(0)

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

834

19389

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 9585 )

( 9841 )

Витрати на збут

2150

( 10301 )

( 12997 )

Інші операційні витрати

2180

( 1838 )

( 20027 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і

2182

(0)

(0)

Стаття

сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

11927

13587

збиток

2195

(0)

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

993

334

Інші доходи

2240

25

361

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

(0)

( 405 )

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

( 43 )

( 74 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

12902

13803

збиток

2295

(0)

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-3210

-3108

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

9692

10695

збиток

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

9692

10695

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

160268

305125

Витрати на оплату праці

2505

14310

14875

Відрахування на соціальні заходи

2510

4976

5331

Амортизація

2515

3989

3778

Інші операційні витрати

2520

23481

43319

Разом

2550

207024

372428

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

18550886

18550886

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

18550886

18550886

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0.52245

0.57652

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

0.52245

0.57652

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0.41

0.6

Примітки

-

Керівник

Зiкрань М. М.

Головний бухгалтер

Кiдалова О. В.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"Козятинський м'ясокомбiнат"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00443111

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

256443

450363

Повернення податків і зборів

3005

510

368

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

240

216

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

60

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

993

334

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

11

27633

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 209619 )

( 400871 )

Праці

3105

( 10114 )

( 10818 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 5430 )

( 6363 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 15464 )

( 15598 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 4070 )

( 5931 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

( 1160 )

( 70 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

( 10234 )

( 9597 )

Витрачання на оплату авансів

3135

(0)

(0)

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

(0)

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( 2641 )

( 21460 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

14929

23864

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

30

10

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

( 4924 )

( 4000 )

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-4894

-3990

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

102300

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

0

105300

Сплату дивідендів

3355

(5)

( 10548 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Інші платежі

3390

(0)

( 405 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-5

-13953

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

10030

5921

Залишок коштів на початок року

3405

8641

2720

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

18671

8641

Примітки

-

Керівник

Зiкрань М. М.

Головний бухгалтер

Кiдалова О. В.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"Козятинський м'ясокомбiнат"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00443111

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2013 р.

Стаття
1

За звітний період

Код
рядка

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які
оцінюються за справедливою
вартістю, та дохід (витрати) від
первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів,
утримуваних для продажу та груп
вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)

3553

0

0

0

0

дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги
Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення
позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:

3255

X

0

X

(0)

фінансових інвестицій
необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Козятинський м'ясокомбiнат"

2014 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

00443111

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2013 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

64928

0

0

0

21766

0

0

86694

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

64928

0

0

0

21766

0

0

86694

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

9692

0

0

9692

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

15

0

0

15

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів
Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

0

0

0

9707

0

0

9707

Залишок на
кінець року

4300

64928

0

0

0

31473

0

0

96401

Примітки

-

Керівник

Зiкрань М. М.

Головний бухгалтер

Кiдалова О. В.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi
ПАТ «Козятинський мясокомбiнат»
за 2013 рiк.
1. Загальна iнформацiя про дiяльнiсть публiчного акцiонерного товариства
ПАТ «Козятинський м'ясокомбiнат» - це сучасне пiдприємство з передовими технологiями
виробництва м’яса та ковбасних виробiв. Пiдприємство входить в загальнодержавну асоцiацiю
«Укрм’ясо».
Основним акцiонером Товариства є компанiя «OSI International Holding GmbH», Нiмеччина.
На пiдприємствi впроваджено та сертифiковано систему безпечностi харчових продуктiв згiдно
вимог ISO 22000:2005. Щорiчно пiдприємство проходить аудит мiжнародної сертифiкацiйної
органiзацiї EFSIS на вiдповiднiсть виробництва вимогам мiжнародного стандарту. Ефективний
контроль над усiма етапами виробництва здiйснюється дiючою на пiдприємствi системою HACCP.
Публiчне акцiонерне товариство "Козятинський м’ясокомбiнат" (далi - Товариство) є
правонаступником дочiрнього пiдприємства «Козятинський птахокомбiнат ВАТ «Вiнницям'ясо»
та вiдкритого акцiонерного товариства «Козятинський птахокомбiнат».
Товариство створене шляхом реорганiзацiї у формi видiлення з Вiдкритого акцiонерного
товариства «Вiнницям'ясо», згiдно рiшень загальних зборiв акцiонерiв ВАТ «Вiнницям’ясо»,
протокол вiд №6 вiд 5лютого 2000р. та рiшення установчих зборiв ВАТ «Козятинський
птахокомбiнат» вiд 28 березня 2000р.
Органiзацiйно-правова форма - публiчне акцiонерне товариство.
Повне найменування Товариства:
українською мовою - публiчне акцiонерне товариство «Козятинський м’ясокомбiнат»;
росiйською мовою – публичное акционерное общество «Казатинский мясокомбинат»;
англiйською мовою – Public joint-stock company «Kozyatynskiy m'yasokombinat».
Скорочене найменування Товариства:
українською мовою - ПАТ «Козятинський м’ясокомбiнат»;
росiйською мовою - ПАО «Казатинский мясокомбинат»;
англiйською мовою - PJSC «Kozyatynsky m'yasokombinat».
Мiсцезнаходження Товариства: 22100, Україна, Вiнницька область, м. Козятин вул. Довженка, 33.
Метою дiяльностi Товариства є: одержання прибутку для задоволення соцiально-економiчних
потреб акцiонерiв та трудового колективу Товариства, здiйснення виробничої та комерцiйної
дiяльностi з метою задоволення суспiльних потреб у заготiвельнiй дiяльностi, реалiзацiї продукцiї
м'ясної та птахопереробної промисловостi шляхом найбiльш ефективного використання майна
Товариства.
На сьогоднi асортимент продукцiї ПАТ «Козятинський м`ясокомбiнат» складається з бiльш як 50
найменувань напiвфабрикатiв та бiльш як 60 найменувань ковбасних виробiв.
При виробництвi використовується лише натуральна сировина власного походження, що вигiдно
видiляє нашу продукцiю вiд аналогiчних продуктiв iнших виробникiв.
Завдяки своїй стабiльнiй якостi та безпечностi продукцiя ПАТ «Козятинський м'ясокомбiнат»
давно завоювала довiру у споживачiв. Протягом багатьох рокiв (починаючи з 2003 року) комбiнат
є основним постачальником яловичини для виробництва гамбургерiв для мережi ресторанiв
Mc'Donalds, з 2006 року безперервно працює з таким торгiвельними мережами як МЕТРО, БIЛЛА,
АТБ Маркет та iншими. Продукцiя комбiнату поставляється у всi областi України:
Технологiя повного циклу виробництва м’ясних продуктiв передбачає процеси вiд перевiрки стану
живої тварини, до реалiзацiї готової продукцiї. Тварин доставляють спецiально обладнаним
автомобiльним транспортом на базу передзабiйного утримання - це вiдособлене примiщення на
територiї комбiнату для приймання, розмiщення, ветеринарного огляду, сортування i вiдпочинку

забiйних тварин. До забою на м'ясо допускаються тiльки здоровi тварини. Забiй тварини на м'ясо
здiйснюються за умови, що вона iдентифiкована вушними бирками встановленого зразка, за
наявностi паспорту на дану тварину i ветеринарної картки до паспорта. Перед забоєм тварин
оглушують (знетямлюють) пневмозброєю в спецiальному боксi. Оглушення тварин при забої
проводиться за умов, що виключає їх загибель. Обвалювання – це вiдокремлення м‘яких тканин
вiд кiсток, яке здiйснюється вручну за допомогою ножа на стацiонарних столах. Процес
обвалювання складається з двох частин – зрiзування з кiсток основної маси м‘язiв i наступного
вилучення їх залишкiв.
На пiдприємствi застосовують диференцiйоване обвалювання, коли робiтник розробляє певну
частину тушi. Завдяки такому способу полiпшується якiсть обвалювання i пiдвищується
продуктивнiсть працi. Обвалюванню пiдлягає м'ясо (яловичина та свинина) в охолодженому станi,
з температурою у товщi м’язiв вiд 00С до +40С.
Пiдприємство пропонує широкий асортимент ковбасних виробiв, до якого входять варенi ковбаси,
сосиски i сардельки, напiвкопченi, копченi, сирокопченi, варено-копченi, лiвернi, кров’янi
ковбаси, м’яснi хлiбцi, паштети, сальцесон, холодець, дiєтичнi ковбаснi вироби. Ковбаснi вироби
представленi в усiх сортах - вищий, I, II, III, та мають рiзноманiтнi види оболонки, такi як:
• натуральна (кишкова) оболонка
• бiлкова (бiлкозин, кутизин та iн.)
• рослинна (целофан, папiр)
• синтетична (полiетилен)
Iнформацiя щодо складу, сорту та оболонки вказано на кожному ковбасному виробi.
Ковбаснi вироби виготовляються вiдповiдно до затверджених рецептур та норм виходу сировини
при переробцi продукцiї згiдно законодавства України та норм ЄС.
2. Основнi принципи подання фiнансової звiтностi
2.1 Основа подання iнформацiї
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
(«МСФЗ»), затвердженими Радою з мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi («РМСФЗ») та
iнтерпретацiями, випущеними Постiйним комiтетом з iнтерпретацiй Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi («ПКI МСФЗ»).
Пiдприємство веде бухгалтерський облiк вiдповiдно до вимог ведення бухгалтерського облiку i
звiтностi в Українi. Нацiональнi принципи i вимоги до ведення бухгалтерського облiку в Українi
вiдрiзняються вiд принципiв i вимог МСФЗ. Таким чином, дана фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена
на основi реєстрiв бухгалтерського облiку Пiдприємства, мiстить коригування, необхiднi для
приведення даної звiтностi у вiдповiднiсть до МСФЗ.
Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена згiдно з принципом оцiнки по iсторичнiй вартостi – основнi
засоби станом на 31.12.2011, 31.12.2012 та 31.12.2013 рокiв не переоцiнювались. Керiвництво
Товариства припускає, що балансова вартiсть основних засобiв приблизно зiставна з їх
справедливою вартiстю.
2.2 Концептуальна основа фiнансової звiтностi
Концептуальною основою фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2013 року є
бухгалтерськi полiтики, що базуються на вимогах МСФЗ.
2.3 Принцип безперервностi дiяльностi
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до принципу безперервностi дiяльностi
Пiдприємства, якi передбачають реалiзацiю активiв та виконання зобов'язань в ходi нормального
здiйснення дiяльностi.
Оновлення активiв Пiдприємства, так само, як i майбутня дiяльнiсть Пiдприємства, перебуває пiд
iстотним впливом поточної та майбутньої економiчної середовища. Фiнансова звiтнiсть не мiстить
жодних коригувань на випадок того, що Пiдприємство не зможе дотримуватися принципу
безперервностi дiяльностi.
2.4 Функцiональна та презентацiйна валюта
Функцiональною валютою Пiдприємства є гривня. Для цiлей оцiнки та подання фiнансової
звiтностi керiвництво Пiдприємства використовує гривню.
Операцiї у валютах, вiдмiнних вiд функцiональної валюти Пiдприємства, вважаються операцiями в

iноземних валютах.
Операцiї в iноземнiй валютi первiсно враховуються в функцiональнiй валютi за курсом, чинним на
дату операцiї.
2.5 Метод нарахування
Фiнансова звiтнiсть складена на основi методу нарахування. Результати операцiй та iнших подiй
визнавалися за фактом їх здiйснення, а не на момент отримання або виплати грошових коштiв,
вiдбивалися в облiкових записах i включалися у фiнансову звiтнiсть перiодiв, до яких вони
вiдносяться.
2.6 Звiтний перiод та зiставнi данi
Фiнансовим роком для Пiдприємства вважається рiк, що закiнчився 31 грудня.
Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року i представляє
повний комплект фiнансової звiтностi.
3. Основи облiкової полiтики та складання звiтностi
3.1 Первiсне визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв
Пiдприємство визнає фiнансовi активи та зобов’язання у своєму балансi тодi, коли вона стає
стороною контрактних зобов’язань стосовно даного iнструменту. Операцiї з придбання та
реалiзацiї фiнансових активiв та зобов’язань визнаються з використанням облiку за датою
розрахунку. Операцiї придбання фiнансових iнструментiв, якi згодом будуть оцiненi за
справедливою вартiстю мiж датою проведення операцiї та датою розрахунку, облiковуються
аналогiчним чином, що й придбанi iнструменти.
3.2 Основнi засоби
Первiсне визнання основних засобiв
Об'єкт основних засобiв визнається Пiдприємством в якостi активу тiльки в тому випадку, якщо:
? iснує ймовiрнiсть того, що Пiдприємство отримає пов'язанi з даним об'єктом майбутнi
економiчнi вигоди;
? первiсна вартiсть даного об'єкта може бути достовiрно оцiнена;
? передбачається використовувати протягом бiльш нiж одного операцiйного перiоду (зазвичай
бiльше 12 мiсяцiв);
? собiвартiсть активу перевищує 2 500,00 гривень.
Пiсля фактичного введення в експлуатацiю об'єкти основних засобiв переводяться на вiдповiднi
рахунки основних засобiв.
Подальша оцiнка основних засобiв.
Пiсля первiсного визнання як актив Пiдприємством застосовує модель облiку об'єкта основних
засобiв за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв
вiд знецiнення в разi їх наявностi для наступних компонентiв основних засобiв - комп'ютерне
обладнання, iнструменти, прилади та iнвентар. Така вартiсть включає вартiсть замiни частин
обладнання i витрати на позики у разi довгострокових будiвельних проектiв, якщо виконуються
критерiї їх капiталiзацiї. При необхiдностi замiни значних компонентiв основних засобiв через
певнi промiжки часу Пiдприємством визнає подiбнi компоненти в якостi окремих активiв з
вiдповiдними їм iндивiдуальними термiнами корисного використання та амортизацiєю.
Аналогiчним чином, при проведеннi основного технiчного огляду, витрати, пов'язанi з ним,
визнаються в балансовiй вартостi основних засобiв як замiна основних засобiв, якщо виконуються
всi критерiї визнання. Усi iншi витрати на ремонт i технiчне обслуговування визнаються у звiтi
про прибутки i збитки в момент понесення.
Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом вiдповiдно до строкiв
корисної служби, погодженим з технiчним персоналом Пiдприємства наступним чином:
Будiвлi та споруди 20-50 рокiв
Машини та устаткування 3-20 рокiв
Комп'ютерне обладнання 1-8 рокiв
Транспортнi засоби 5-7 рокiв
Iнструмент, прилади та iнвентар 5-20 рокiв
Незавершене будiвництво Не амортизується
Лiквiдацiйна вартiсть, строк корисного використання i метод нарахування амортизацiї

переглядаються в кiнцi кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн, що виникають вiд
оцiнок, зроблених у попереднi перiоди, враховується як змiна облiкової оцiнки.
Припинення визнання
Списання ранiше визнаних основних засобiв або їх значного компонента з балансу вiдбувається
при їх вибуттi або у випадку, якщо в майбутньому не очiкується отримання економiчних вигод вiд
використання або вибуття даного активу. Дохiд або витрата, що виникають в результатi списання
активу (розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю
активу), включаються до звiту про сукупний дохiд як "Iншi операцiйнi доходи" або "Iншi
операцiйнi витрати" за той звiтний рiк, в якому актив був списаний.
На кожну звiтну дату Пiдприємство проводить оцiнку наявностi будь-яких ознак, що вказують на
можливе знецiнення активу. Якщо сума очiкуваного вiдшкодування об'єкта або групи об'єктiв
основних засобiв виявляється менше їх балансової (залишкової) вартостi, Пiдприємство визнає
такий об'єкт або групу об'єктiв знецiненими, i нараховує резерв пiд знецiнення на суму
перевищення балансової вартостi над сумою очiкуваного вiдшкодування активу. При визначеннi
суми знецiнення об'єкта основного засобу Пiдприємство нараховує резерв пiд знецiнення з
одночасним визнанням витрат перiоду на рахунок «Основнi засоби в експлуатацiї, резерв
знецiнення».
При припиненнi визнання активу прирiст вартостi вiд його переоцiнки, включений до складу
додаткового капiталу стосовно до об'єкта основних засобiв, повнiстю переноситься безпосередньо
на нерозподiлений прибуток. Перенесення дооцiнки на нерозподiлений прибуток провадиться без
задiяння через прибуток або збиток.
Незавершене будiвництво
Незавершене будiвництво являє собою об'єкти, що знаходяться в процесi будiвництва або iншого
приведення в мiсце розташування i стан, необхiднi для експлуатацiї об'єктiв необоротних активiв у
вiдповiдностi з намiрами керiвництва. Об'єкти незавершеного будiвництва вiдображаються за
вартiстю фактичних витрат, за вирахуванням накопичених збиткiв вiд знецiнення. Знос по об'єктах
незавершеного будiвництва не нараховується.
3.3 Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи (програмнi забезпечення), якi були в облiку на 01.01.2012 року пiд час
першого застосування МСФЗ було списано на зменшення нерозподiленого прибутку
пiдприємства, а тi нематерiальнi активи якi були придбанi та оприбуткованi в 2012 та 2013 роках
було списано на витрати звiтного перiоду в повному обсязi, а амортизацiя яка буланарахована на
нематерiальнi активи в облiку було вiдкориговано та знято з витрат звiтного перiоду.
3.4 Фiнансовi активи
(а) Кредити та дебiторська заборгованiсть
Кредити та дебiторська заборгованiсть є непохiдними фiнансовими активами з фiксованими
платежами або платежами, якi пiдлягають визначенню, i що не котируються на активному ринку.
Кредити та дебiторська заборгованiсть включають в себе торгову та iншу дебiторську
заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть вiдображається за чистою вартiстю реалiзацiї.
(б) Фiнансовi активи, доступнi для продажу
Iнвестицiї, якi керiвництво планує утримувати протягом невизначеного перiоду часу, i якi можуть
бути проданi в разi потреби полiпшення показника лiквiдностi або внаслiдок впливу змiн
процентних ставок, класифiкуються як фiнансовi активи, наявнi для продажу. Цi активи
включаються до складу необоротних активiв, якщо тiльки Пiдприємство не має явного намiру
утримувати цi активи протягом перiоду, який менше, нiж дванадцяти мiсяцiв вiд звiтної дати,
якщо продаж цих активiв не буде викликана необхiднiстю збiльшення робочого капiталу, у разi
чого вони будуть включенi до складу оборотних активiв. Фiнансовi активи, наявнi для продажу,
облiковуються за справедливою вартiстю з вiднесенням переоцiнки на капiтал.
(в) Iнвестицiї, утримуванi до погашення
Iнвестицiї з фiксованим строком погашення, фiксованими платежами або платежами, якi
пiдлягають визначенню, а також щодо яких керiвництво має реальнi намiри i можливiсть
утримувати до погашення, iншi, нiж тi, якi вiдповiдають визначенню дебiторської заборгованостi

та кредитiв, виданих Пiдприємством, класифiкуються як iнвестицiї, утримуванi до погашення.
Такi iнвестицiї включаються до складу необоротних активiв, за винятком iнвестицiй, якi
пiдлягають погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв вiд звiтної дати i включаються до складу
оборотних активiв. Iнвестицiї, утримуванi до погашення, облiковуються за амортизованою
вартiстю.
3.5 Запаси
Пiдприємство видiляє наступнi товарно-матерiальнi запаси:
• Готова продукцiя;
• Товари;
• Матерiали;
• Запаснi частини;
• Незавершене виробництво.
Запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: собiвартостi i чистої вартостi реалiзацiї.
Собiвартiсть товарiв включає витрати на придбання та, там де це доцiльно, витрати, якi були
понесенi у зв'язку з доведенням запасiв до їх поточного стану та мiсця розташування. Собiвартiсть
розраховується з використанням методу ФIФО. Чиста вартiсть реалiзацiї розраховується виходячи
з передбачуваної продажної цiни за вирахуванням всiх передбачуваних витрат на завершення
виробництва i реалiзацiю.
Пiдприємство перiодично оцiнює запаси на предмет наявностi пошкоджень, застарiння, повiльної
оборотностi, зниження чистої вартостi реалiзацiї. У разi, якщо такi подiї мають мiсце, сума, на яку
зменшується вартiсть запасiв, вiдображається у звiтi про сукупний дохiд.
Облiк знецiнення запасiв
Собiвартiсть запасiв може виявитися невiдшкодовуваних, якщо цiна на цi запаси зменшилася у
зв'язку з їх пошкодженням, частковим або повним старiнням, або внаслiдок змiни ринкових цiн.
Собiвартiсть запасiв також може виявитися невiдшкодовуваних, якщо збiльшилися можливi
витрати на завершення або на здiйснення продажу.
Сировина та iншi матерiали в запасах не списуються нижче собiвартостi, якщо готова продукцiя, в
яку вони будуть включенi, iмовiрно буде продана за або вище собiвартостi. Однак, коли зниження
цiни сировини вказує на те, що собiвартiсть готової продукцiї перевищує чистий цiну продажу,
сировина списується до величини чистої вартостi реалiзацiї. У таких умовах витрати на замiну
сировини можуть виявитися найкращим з iснуючих аналогiв його чистою вартiстю реалiзацiї.
Запаси, якi оцiненi за чистою вартiстю реалiзацiї, додатково розкриваються Пiдприємством на
позабалансовому рахунку «Запаси, що облiковуються за справедливою вартiстю», а уцiнка до
чистої вартостi реалiзацiї враховується за кредитом вiдповiдних рахункiв запасiв i за дебетом
витратного рахунку «Списання знецiнених запасiв».
3.6 Податок на додану вартiсть
Iснує двi ставки податку на додану вартiсть: 20% - на iмпорт i продаж товарiв, робiт i послуг у
межах України та 0% на експорт товарiв та надання робiт i послуг за межi країни. Зобов'язання
платника ПДВ дорiвнює загальнiй сумi ПДВ, нарахованої протягом звiтного перiоду, i виникає або
на дату вiдвантаження товару замовнику, або на дату отримання платежу вiд клiєнта в залежностi
вiд того, яка подiя сталася ранiше. Кредит з ПДВ - це сума, на яку платник податку має право
зменшити свої зобов'язання по ПДВ у звiтному перiодi. Право на кредит з ПДВ виникають або на
дату здiйснення платежу постачальнику, або на дату отримання товару в залежностi вiд того, яка
подiя сталася ранiше.
У разi використання 20% ставки оподаткування виручка, витрати й активи визнаються за
вирахуванням суми ПДВ, крiм випадкiв, коли:
- ПДВ, що виник з купiвлi активiв або послуг, не вiдшкодовується податковим органом; у цьому
випадку ПДВ визнається вiдповiдно як частина витрат на придбання активу або частина статтi
витрат;
- Дебiторська i кредиторська заборгованостi вiдображаються з урахуванням суми ПДВ.
Чиста сума ПДВ, що вiдшкодовується податковим органом або сплачується йому, включається в
дебiторську i кредиторську заборгованiсть, вiдображену в Балансi (звiтi про фiнансовий стан).
3.7 Грошовi кошти та їх еквiваленти

Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi кошти в касi та залишки по рахунках до
запитання, короткостроковi i високолiквiднi iнвестицiї з термiном погашення не бiльше трьох
мiсяцiв, а також банкiвськi овердрафти. Банкiвськi овердрафти представленi в балансi у роздiлi
зобов'язання в якостi короткострокових зобов'язань.
3.8 Податок на прибуток
Податковi активи та зобов'язання з поточного податку на прибуток за поточнi i попереднi перiоди
оцiнюються за сумою, передбачуваної до вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати
податковим органам. Податковi ставки та податкове законодавство, що застосовуються для
розрахунку даної суми, - це ставки i законодавство, прийнятi або фактично прийнятi на звiтну дату
в країнах, в яких Пiдприємство здiйснює свою дiяльнiсть i отримує оподатковуваний дохiд.
Поточний податок на прибуток, що вiдноситься до статей, визнаним безпосередньо в капiталi,
визнається у складi капiталу, а не у звiтi про сукупний дохiд. Керiвництво компанiї перiодично
здiйснює оцiнку позицiй, вiдображених у податкових декларацiях, щодо яких вiдповiдне
податкове законодавство може бути по-рiзному iнтерпретований, i в мiру необхiдностi створює
резерви.
3.9 Визнання виручки
Виручка включає суму компенсацiї, одержану або пiдлягає отриманню за продаж готової
продукцiї, товарiв i послуг в звичайному ходi господарської дiяльностi Пiдприємством. Виручка
вiдбивається за вирахуванням податку на додану вартiсть, знижок i внутрiшньогрупових операцiй.
Пiдприємство визнає виручку в разi, якщо сума доходу може бути достовiрно оцiнена, iснує
ймовiрнiсть одержання майбутнiх економiчних вигод, а також у разi вiдповiдностi спецiальним
критерiям для кожного виду дiяльностi Пiдприємства, зазначеного нижче. Сума виручки не
вважається достовiрно оцiненої до тих пiр, поки не будуть вирiшенi всi умовнi зобов'язання, що
мають вiдношення до продажу. У своїх оцiнках Пiдприємство грунтується на iсторичних
результатах, враховуючи тип покупця, тип операцiї та особливi умови кожної угоди.
Виручка вiдображається в сумi справедливої вартостi активiв, якi отриманi або будуть отриманi.
Виручка вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) не коригується на величину пов'язаної з
ним сумнiвної та безнадiйної дебiторської заборгованостi. Сума такої заборгованостi визнається
витратами Пiдприємства.
3.10 Умовнi зобов'язання та непередбаченi активи
Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Такi зобов'язання розкриваються у
примiтках до фiнансової звiтностi, за винятком тих випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв,
що втiлюють економiчнi вигоди, є незначною
Умовнi активи не визнаються у фiнансовiй звiтностi, але розкриваються у примiтках в тому
випадку, якщо iснує достатня ймовiрнiсть отримання вiд них економiчних вигод.
3.11 Визнання витрат
Витрати визнаються Пiдприємством, якщо виконуються наступнi умови: сума витрат може бути
надiйно визначена, i виникає зменшення в майбутньому економiчних вигод, пов'язаних зi
зменшенням активу або збiльшенням зобов'язань.
Витрати визнаються у тому звiтному перiодi, в якому визнано доходи, для отримання яких вони
понесенi, або тодi, коли стає очевидно, що данi витрати не призведуть до отримання будь-яких
доходiв, незалежно вiд часу фактичної виплати коштiв чи iншої форми їх оплати, коли економiчнi
вигоди вiд їх використання зменшилися або повнiстю спожитi.
Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi
витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi.
Якщо актив забезпечує одержання економiчних вигод протягом кiлькох звiтних перiодiв, то
витрати визначаються шляхом систематичного розподiлу його вартостi мiж вiдповiдними
звiтними перiодами.
Моментом визнання витрат майбутнiх перiодiв є момент їх виникнення, коли вiдбувається
неспiвпадання перiоду виникнення зазначених витрат та перiоду, в якому вони будуть використанi
з метою отримання доходiв. Витрати майбутнiх перiодiв враховуються в сумi фактичних витрат.
Списання витрат майбутнiх перiодiв проводиться рiвномiрно протягом перiодiв, до яких вони
вiдносяться i, вiдповiдно, протягом яких очiкується отримання пов'язаної з ними економiчної

вигоди.
4. Iстотнi облiковi судження та оцiнки
Нижче наведенi основнi припущення щодо майбутнiх подiй, а також iнших джерел невизначеностi
оцiнок на дату балансу, якi несуть в собi iстотний ризик виникнення необхiдностi внесення
суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного звiтного
перiоду:
Строк корисного використання основних засобiв
Пiдприємство оцiнює термiн, що залишився корисного використання основних засобiв не менше
одного разу на рiк в кiнцi фiнансового року. У випадку, якщо очiкування вiдрiзняються вiд
попереднiх оцiнок, змiни враховуються як змiни в облiкових оцiнках згiдно з МСФЗ (IAS) 8
«Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки". Зазначенi оцiнки можуть мати
iстотний вплив на балансову вартiсть основних засобiв та знос, визнаний у звiтi про прибутки або
збитки.
Знецiнення основних засобiв i нематерiальних активiв
Виявлення ознак знецiнення передбачає використання оцiнок, якi включають, але не обмежуються
причинами, термiнами i сумами знецiнення. Знецiнення грунтується на аналiзi значного числа
факторiв, таких як змiни в поточних умовах конкуренцiї, очiкування пiдйому в галузi, збiльшення
вартостi капiталу, змiни в можливостях залучення фiнансування у майбутньому, технологiчне
вiдставання, припинення обслуговування, поточна вартiсть замiщення та iншi змiни в обставинах,
що вказують на наявнiсть знецiнення. Визначення суми очiкуваного вiдшкодування на рiвнi
пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки, вимагає використання оцiнок керiвництва. Визначення
вартостi вiд використання включає методи, заснованi на оцiнцi очiкуваних майбутнiх
дисконтованих грошових потокiв i вимагають вiд Пiдприємства проведення оцiнки таких потокiв
на рiвнi пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки, а також вибору обгрунтованої ставки дисконту
для розрахунку приведеної вартостi грошових потокiв. Зазначенi оцiнки, включаючи використану
методологiю, можуть в iстотнiй мiрi вплинути на справедливу вартiсть i, в кiнцевому рахунку, на
суму знецiнення основних засобiв i нематерiальних активiв.
Резерв по сумнiвних боргах
Керiвництво Пiдприємства формує резерв на сумнiвну заборгованiсть для облiку розрахункових
збиткiв, викликаних неспроможнiстю клiєнтiв здiйснити необхiднi платежi. При оцiнцi
достатностi резерву на сумнiвну заборгованiсть, керiвництво виходить iз власної оцiнки розподiлу
непогашених залишкiв дебiторської заборгованостi за строками давностi, прийнятої практики
списання, кредитоспроможностi клiєнта i змiн в умовах платежу. У випадку, якщо фiнансове
становище клiєнтiв буде продовжувати погiршуватися, фактичний обсяг списань може переважити
очiкуваний.
Судовi розгляди
Керiвництво Пiдприємства застосовує iстотнi судження при оцiнцi та вiдображеннi в облiку
резервiв i ризикiв виникнення умовних зобов'язань, пов'язаних з iснуючими судовими справами та
iншими неврегульованими претензiями, а також iнших умовних зобов'язань. Судження
керiвництва необхiдно при оцiнцi ймовiрностi задоволення позову проти Пiдприємства або
виникнення матерiального зобов'язання, i при визначеннi можливої суми остаточного
врегулювання. Внаслiдок невизначеностi, властивої процесу оцiнки, фактичнi витрати можуть
вiдрiзнятися вiд первiсної оцiнки резерву. Такi попереднi оцiнки можуть змiнюватися по мiрi
надходження нової iнформацiї, спочатку вiд власних фахiвцiв, якщо такi є у Пiдприємства, або вiд
стороннiх консультантiв, таких як юристи. Перегляд таких оцiнок може зробити iстотний вплив на
майбутнi результати операцiйної дiяльностi. Станом на 31 грудня 2012 року i 31 грудня 2013 року
Пiдприємство не створювала резерву за судовими позовами.
5. Розшифровки певних статей фiнансової звiтностi:
5.1 Основнi засоби:
Первiсна вартiсть Земельнi дiлянки Будiвлi i споруди Машини та обладнання Транспортнi засоби
Iнструменти, прилади та iнвентар Iншi основнi засоби Незавершонное будiвництво Разом
101 103 104 105 106 109,112 15

на 31.12.12 771 50 705 14 398 3 920 2 947 1 601 2 206 76 548
Надходження 1 093 1 117 760 271 64 0 3 305
Перемiщення 798 0 0 0 0 -798 0
Дооцiнка 0 0 0 0 0 - 0
Уцiнка 0 0 0 0 0 - 0
Вибуття 0 -10 -99 -27 -30 0 -166
на 31.12.13 771 52 596 15 505 4 581 3 191 1 635 1 408 79 687
Накопичений знос
на 31.12.12 0 6 248 6 758 1 437 1 552 1 153 0 17 148
Нарахований знос 1 434 1 414 428 501 212 0 3 989
Перемiщення 0 0 0 0 0 0 0
Дооцiнка 0 0 0 0 0 - 0
Уцiнка 0 0 0 0 0 - 0
Вибуття зносу 0 -5 -67 -27 -27 0 -126
на 31.12.13 0 7 682 8 167 1 798 2 026 1 338 0 21 011
Залишкова вартiсть
на 31.12.12 44 457 7 640 2 483 1 395 448 2 206 59 400
на 31.12.13 44 914 7 338 2 783 1 165 297 1 408 58 676
Запаси 31.12.2012 31.12.2013
Готова продукцiя 2 253 2 333
Товари 202 78
Основна сировина та матерiали 3 247 2 950
Iншi матерiали 624 699
6 326 6 060
Торгова дебiторська заборгованiсть
31.12.2012 31.12.2013
Торгова дебiторська заборгованiсть 13 213,00 10 401,00
Резерв на знецiнення торгової дебiторської заборгованостi -21,00 -27,00

Чиста реалiзацiйна вартiсть 13 192,00 10 374,00
Розподiл торгової та iншої дебiторської заборгованостi за термiнами
2 012 2 013
Первiсна вартiсть Резерв Первiсна вартiсть Резерв

Непрострочена 13 213 21 10 401 27
Прострочена до 30 днiв 0 0 0 0
Прострочена на 30-90 днiв 0 0 0 0
Прострочена бiльше 30 днiв 0 0 0 0

13 213 21 10 401 27
Грошовi кошти в фiнансових установах
31.12.12 31.12.13
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 0 0
Довгостроковi депозити 0 0
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 0 0
Iнша дебiторська заборгованiсть 4 128 2 964
Короткостроковi фiнансовi iнвестицiї 0 0
Торгова дебiторська заборгованiсть 13 213 10 374
Грошовi кошти та їх еквiваленти 8 641 18 671
Короткостроковi депозити 0 0
25 982 32 009
Грошовi кошти та їх еквiваленти 2 012 2 013
Грошовi кошти в банках в нацiональнiй валютi 8 514 15 839
Грошовi кошти в банках в iноземнiй валютi 1 2 778
Грошовi кошти в касi 126 54
Грошовi кошти в дорозi в нацiональнiй валютi 0 0
Грошовi кошти в дорозi в iноземнiй валютi 0 0
8 641 18 671

Торгова кредиторська заборгованiсть 31.12.2012 31.12.2013
Торгова кредиторська заборгованiсть 1 923,00 1 385,00
1 923,00 1 385,00
Аванси вiд покупцiв i iншi короткостроковi зобов'язання
31.12.2012 31.12.2013
Аванси вiд покупцiв 8 14
Заборгованiсть по заробiтнiй платi та вiдрахуванням на соцiальне страхування 802 787
Заборгованiсть по податках, окрiм податку на прибуток 99 376
Короткостроковi векселi виданi 0 0
Дивiденди до виплатиIншi короткостроковi зобов'язання 2 144 573
Резерв на майбутнi виплати працiвникам 0 0
Нарахованi вiдсотки по короткострокових кредитах 0 0
Нарахованi вiдсотки за довгостроковими кредитами 0 0
3 053 1 750
Голова правлiння
Головний бухгалтер
Продовження тексту приміток
Продовження тексту приміток
Продовження тексту приміток

