
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.  

Виконавчий директор       Пинзару Юрiй 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

М.П. 
30.04.2012 

(дата) 
 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2011 рік  

1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента  

Приватне акцiонерне товариство "Лiктрави"  

1.2. Організаційно-правова форма емітента  

Приватне акціонерне товариство  

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  

00481181  

1.4. Місцезнаходження емітента  

Житомирська, Корольовський район, 10001, м. Житомир, Шосе Київське, буд.21  

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента  

0412 427280 427281  

1.6. Електронна поштова адреса емітента  

lektrav@zt.ukrtel.net  

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2012 

 (дата) 

2.2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 81 (1334)   28.04.2012 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці www.liktravy.com.ua в мережі Інтернет 26.04.2012 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента: 

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X 

б) інформація про державну реєстрацію емітента X 

в) банки, що обслуговують емітента X 

г) основні види діяльності X 

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

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

е) інформація про рейтингове агентство  

є) інформація про органи управління емітента  

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

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X 

4. Інформація про посадових осіб емітента: 

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

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

6. Інформація про загальні збори акціонерів X 

7. Інформація про дивіденди  

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

9. Відомості про цінні папери емітента: 

а) інформація про випуски акцій емітента X 

б) інформація про облігації емітент  

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

г) інформація про похідні цінні папери  

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів  

10. Опис бізнесу X 

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

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

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

в) інформація про зобов'язання емітента X 

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

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

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

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом 
звітного періоду X 

14. Інформація про стан корпоративного управління X 

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

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

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за 
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними 
облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного 
покриття, які відбулися протягом звітного періоду 

 

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



г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших 
активів на кінець звітного періоду  

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають 
іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними 
договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу 
іпотечного покриття 

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

20. Основні відомості про ФОН  

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

24. Правила ФОН  

25. Річна фінансова звітність X 

26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) 
(додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X 

27. Аудиторський висновок X 

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності  

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за 
якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  

30. Примітки 

В складi рiчного звiту вiдсутнi: - Iнформацiя про рейтингове агентство - так як Товариство не укладало 
договори з рейтинговими агентствами та не проводило рейтингову оцiнку, у статутному фондi емiтента 
вiдсутня державна частка, емiтент не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не 
займає монопольного (домiнуючого) становища. - Iнформацiя про органи управлiння емiтента - так як 
заповнення даного пiдроздiлу рiчної iнформацiї акцiонерними товариствами не передбачено. - 
Iнформацiя про дивiденди, так як рiшення про нарахування i виплату дивiдендiв загальними зборами 
акцiонерiв не приймалось, дивiденди не виплачувались. - Iнформацiя про облiгацiї емiтента - так як 
Товариство випуск облiгацiй не здiйснювало. - Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - 
так як Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не 
випускались. - Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - так як Товариство 
протягом звiтного перiоду не здiйснювало викуп власних акцiй. - Iнформацiя про похiднi цiннi папери - 
так як Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не 
випускались. - Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв, так як випущенi Емiтентом цiннi 
папери iснують в бездокументарнiй формi. - Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском 
боргових цiнних паперiв - так як Товариство випуск боргових цiнних паперiв не здiйснювало. - 
Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного 
покриття, Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за 
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi 
включено до складу iпотечного покриття, Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, Iнформацiя 
щодо реєстру iпотечних активiв - так як Товариство випуск iпотечних облiгацiй та iпотечних 
сертифiкатiв не здiйснювало. - Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, 
Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, 
Правила ФОН - так як Товариство сертифiкати ФОН не випускало. - Звiт про стан об'єкта нерухомостi - 
так як Товариство цiльовi облiгацiї не випускало. - Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до 
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, так як Товариство складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно 
до Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку. 



3. Основні відомості про емітента 

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 

3.1.1. Повне найменування 

Приватне акцiонерне товариство "Лiктрави" 

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) 

ПрАТ "Лiктрави" 

3.1.3. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3.1.4. Поштовий індекс 

10001 

3.1.5. Область, район 

Житомирська, Корольовський район 

3.1.6. Населений пункт 

м. Житомир 

3.1.7. Вулиця, будинок 

Шосе Київське, буд.21 



3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 

3.2.1. Серія і номер свідоцтва 

ААВ 085333 

3.2.2. Дата державної реєстрації 

29.12.1994 

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво 

Виконавчий комiтет Житомирської мiської ради Житомирської областi 

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 

1008372.00 

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 

1008372.00 



3.3. Банки, що обслуговують емітента 

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

ПАТ Промiнвестбанк 

3.3.2. МФО банку 

300012 

3.3.3. Поточний рахунок 

26007619997183 

  

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

АТ "Укрексiмбанк"  

3.3.5. МФО банку  

311324  

3.3.6. Поточний рахунок  

26009015211214  



3.4. Основні види діяльності 

24.42.0 ВИРОБНИЦТВО ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТIВ I МАТЕРIАЛIВ 

52.31.0 РОЗДРIБНА ТОРГIВЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИМИ ТОВАРАМИ 

51.46.0 ОПТОВА ТОРГIВЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИМИ ТОВАРАМИ 



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

Вид діяльності Номер ліцензії 
(дозволу) 

Дата 
видачі Державний орган, що видав 

Дата закінчення 
дії ліцензії 
(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Виробництво лiкарських засобiв АВ № 598002 13.12.2011 
Державна служба лiкарських 
засобiв i виробiв медичного 

призначення безстроково 
безстроково 

Опис iншi данi вiдсутнi 

  

Роздрiбна торгiвля лiкарськими засобами АВ № 326247 14.03.2007 
Державна служба лiкарських 
засобiв i виробiв медичного 

призначення 
14.03.2012 

Опис 
Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї Товариство 
планує продовжити її шляхом отримання нової 

Лiцензiї 

  

Оптова торгiвля лiкарськими засобами ТПВ 058593 01.04.2011 ДПI у м. Житомирi 31.03.2016 

Опис Пiдприємство планує продовжувати термiн дiї 
торгового патенту 

  



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

Найменування 
об'єднання Місцезнаходження об'єднання 

Асоцiацiя Товарної 
Нумерацiї України 

"ДжiЕс1 Україна" (GS1 
Ukraine) 

м. Київ, вул. Артема, 26 

Опис 

Iнформацiя про iяльнiсть об'єднання: присвоєння товарнiй позицiї iдентифiкацiйного номера (штрих-
код)в мiжнароднiй системi EAN-UCC. Асоцiацiя Товарної Нумерацiї України «ЄАН – УКРАЇНА», яка 
в реєстрi мiжнародної асоцiацiї GS1 облiковується пiд назвою «GS1 Ukraine», що дiє згiдно з 
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 грудня 1994 р. №821 «Про Асоцiацiю Товарної 
Нумерацiї України «ЄАН – УКРАЇНА» та повноваженнями, наданими мiжнародною асоцiацiєю 
GS1(при впровадженнi у виробництво нових видiв продукцiї або впровадження нової упаковки 
потрiбно присвоювати новий штрих-код). Емiтент є учасником асоцiацiї з 14.01.1998 р. 

  



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

Найменування юридичної особи 
засновника та/або учасника 

Код за ЄДРПОУ 
засновника та/або 

учасника 
Місцезнаходження 

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

учаснику (від загальної кількості) 

ТОВ "Мартiн Бауер Крим" 33763422 97557 с. Лекарственне вул. 
Центральна, буд.1-А 0.301700000000 

ПрАТ "ФК "Ваш Вибiр" 22229861 95017 м. Сiмферополь вул. 
Скрипниченка, буд.30/13 9.948900000000 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю МБ 

БЕТАЙЛIНГУНГС ГМБХ 
HRB 5405 

91487Нiмеччина 
Фестенбергсгройт 

Дутендорфер ШТР., буд.5-7 
66.508500000000 

ТОВ "ТЕКТ-ТРЕЙД" 32912296 03150 м. Київ вул. 
Червоноармiйська, буд.64 0.028900000000 

Приватне акцiонерне товариство 
"Лiктрави" (викупленi Емiтентом 

власнi акцiї) 
00481181 10001 м. Житомир Шосе 

Київське, буд.21 22.590800000000 

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) 

Вишневський Iгор Анатолiйович д/н д/н д/н 0.002100000000 

Бочковська Нiна Дмитрiвна д/н д/н д/н 0.615800000000 

Кравчук Олександр 
Володимирович д/н д/н д/н 0.000900000000 

Стеценко Олександр 
Володимирович д/н д/н д/н 0.000900000000 

Шульц Володимир Вiкторович д/н д/н д/н 0.000600000000 

Кутько Сергiй Прохорович д/н д/н д/н 0.000300000000 

Малiнка Вячеслав Олегович 45 10 190059 13.05.2009 Вiддiленням по району 
Коньково ОУФМС Росiї по Мiсту Москвi в ЮЗАО 0.000300000000 

Дровалев Алексей Борисович д/н д/н д/н 0.000300000000 

Усього 100.000000000000 



5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 261 особа; середньоблiкова чисельнiсть позаштатних 
працiвникiв - 10 осiб; середня чисельнiсть працiвникiв, якi працюють за сумiсництвом, - 4 особи; середня чисельнiсть працiвникiв, 
якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 4 особию Фонд оплати працi у 2011 роцi складає 8 786 648,07 грн. 
Порiвняно з 2010 роком (7 274 622,03 грн), фонд оплати працi у 2011 роцi збiльшився на 1 512 026,04 грн. Кадрова програма 
емiтента спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї його працiвникiв операцiйним потребам пiдприємства.  



6. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

6.1.1. Посада 

Голова правлiння 

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

Малiнка В"ячеслав Олегович 

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

45 10 190059 13.05.2009 Вiддiленням по району Коньково ОУФМС Росiї по мiсту Москвi в ЮЗАО 

6.1.4. Рік народження** 

1964 

6.1.5. Освіта** 

Московський Державний унiверситет iм. Ломоносова, Повна вища, полiтична економiя 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

10 

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

ЗАТ "Мартiн Бауер Менеджмент" (Росiйська федерацiя), генеральный директор керiвної компанiї 

6.1.8. Опис 

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. Повний обсяг прав i обов"язкiв посадової особи викладено в Статутi Товариства. Винагорода за звiтний перiод 
посадовiй особi не виплачувалась. Посадова особа також обiймає посаду генерального директора керiвної компанiї ЗАТ "Мартiн Бауер 
Менеджмент" (Росiйська федерацiя). Загальний стаж роботи посадової особи складає 25 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi займала 
дана посадова особа - старший науковий працiвник Iнституту економiчної полiтики, начальник управлiння державного майна i 
приватизацiї, консультанат, генеральний директор. Малiнка В.О. призначений 31.12.2011 р. головою правлiння Приватного 
акцiонерного товариства "Лiктрави" за рiшеням Наглядової ради (Протокол №1 вiд 31.12.2011 р.). Посадовi особи Товариства 
судимостей за корисливi i посадовi злочини не мають. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на 
розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Член правлiння 

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

Скробанскi Войчех Анджей 

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

АК 3541065 25.08.2004 Воєвода Вєлькопольскi /1/ 

6.1.4. Рік народження** 

1967 

6.1.5. Освіта** 

Повна вища, Академiя економiки в Познанi,спецiальнiсть iнженер, облiк i аудит, магiстр - iнженер 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

16 

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

"Європлант Фiтофармация ГмбХ", член правлiння 

6.1.8. Опис 

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. Повний обсяг прав i обов"язкiв посадової особи викладено в Статутi Товариства. Винагороду за 
виконання обов'язкiв посадова особа в звiтному роцi не отримувала. Посадова особа також обiймає посаду члена правлiння "Європлант 
Фiтофармация ГмбХ" (Польща). Загальний стаж роботи посадової особи складає 26 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi займала дана 
посадова особа - IТ спецiалiст, директор, фiнансовий директор, член правлiння. Скробанскi Войчех Анджей призначений 31.12.2011 р. 
членом правлiння Приватного акцiонерного товариства "Лiктрави" за рiшеням Наглядової ради (Протокол №1 вiд 31.12.2011 р.). 
Посадовi особи Товариства судимостей за корисливi i посадовi злочини не мають. 



* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на 
розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Голова наглядової ради 

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

Альберт Ферстль 

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

д/н 897813895 16.01.2007 Хьохштадт-на-Айшi 

6.1.4. Рік народження** 

1964 

6.1.5. Освіта** 

Економiст, спецiальнiсть "Економiка пiдприємств" (Адмiнiстративно-економiчна Академiя, Нiмеччина) 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

30 

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

"МБ Фервальтунгс ГмбХ" (Нiмеччина), директор 

6.1.8. Опис 

До повноважень посадової особи як голови Наглядової ради вiдноситься захист прав акцiонерiв Товариства, контроль за дiяльнiстю 
виконавчого органу. Обов'язками голови Наглядової ради є координацiя дiяльностi Наглядової ради для належного виконання 
Наглядовою Радою своїх функцiй, зокрема скликання засiдань наглядової ради, головування на них, затвердження порядку денного 
засiдань, органiзацiя ведення протоколiв засiдань наглядової ради. Повний обсяг прав i обов"язкiв посадової особи викладено в Статутi 
Товариства. Винагороду за виконання обов'язкiв посадова особа в звiтному роцi не отримувала. Посадова особа також обiймає посаду 
директора "МБ Фервальтунгс ТмбХ" (Нiмеччина). Загальний стаж роботи посадової особи складає - 30 рокiв. Перелiк попереднiх посад, 
якi займала дана посадова особа - директор. Призначений головою наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Лiктрави" за 
рiшеням Наглядової ради (Протокол №1 вiд 31.12.2011 р.). Посадовi особи Товариства судимостей за корисливi i посадовi злочини не 
мають. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на 
розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Член Наглядової ради 

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

Адольф Альбрехт Ведель 

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

CG8K HC5PG 11.01.2011 адмiнiстративною громадою Хьохштадт-на-Айшi 

6.1.4. Рік народження** 

1956 

6.1.5. Освіта** 

Унiверситет м. Ерланген-Нюрнберг, 1982, спецiальнiсть "Економiка пiдприємств", дипломований економiст 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

29 

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

"МБ-Холдинг ГмбХ & Ко.КГ", управляючий учасник 

6.1.8. Опис 

До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься захист прав акцiонерiв Товариства, контроль за дiяльнiстю 
виконавчого органу. Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття 
Наглядовою Радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства, дiяти в iнтересах Товариства. Повний обсяг прав i обов"язкiв 
посадової особи викладено в Статутi Товариства. Винагороду за виконання обов'язкiв посадова особа в звiтному роцi не отримувала. 
Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах. Загальний стаж роботи посадової особи складає 29 рокiв. Перелiк 
попереднiх посад, якi займала дана посадова особа - управляючий учасник. Обраний членом Наглядової ради за рiшенням загальних 
зборiв акцiонерiв, Протокол №1 вiд 28.12.2011 р. Посадовi особи Товариства судимостей за корисливi i посадовi злочини не мають. 

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



** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Член Наглядової ради 

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

Петер Кьор 

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

д/н 9016081285 22.01.2003 Бад-Вiндсхаймi 

6.1.4. Рік народження** 

1960 

6.1.5. Освіта** 

Фаховий вищий навчальний заклад м. Дюссельдорф, спецiальнiсть "Економiка", 1986, дипломований економiст, спецiалiзацiя 
"Економiка пiдприємств 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

21 

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

"МБ-Холдинг ГмбХ & Ко.КГ", член дирекцiї 

6.1.8. Опис 

До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься захист прав акцiонерiв Товариства, контроль за дiяльнiстю 
виконавчого органу. Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття 
Наглядовою Радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства, дiяти в iнтересах Товариства. Повний обсяг прав i обов"язкiв 
посадової особи викладено в Статутi Товариства. Винагороду за виконання обов'язкiв посадова особа в звiтному роцi не отримувала. 
Посадова особа також обiймає посаду директора "МБ Фервальтунгс ГмбХ" (Нiмеччина). Загальний стаж роботи посадової особи 
складає 30 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi займала дана посадова особа - директор вiддiлу контроллiнгу, комерцiйний директор, 
прокурист (в галузi металообробки), директор контроллiнгу дочiрнiх пiдприємств, член наглядової ради у "Фiтофарм Клека С.А.". 
Обраний членом Наглядової ради за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, Протокол №1 вiд 28.12.2011 р. Посадовi особи Товариства 
судимостей за корисливi i посадовi злочини не мають. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на 
розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Ревiзор 

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

Аркадiуш Шимурськi 

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

AS 0138066 06.11.2006 Великопольським Воєводою у м. Познань 

6.1.4. Рік народження** 

1972 

6.1.5. Освіта** 

Ступiнь магiстра у Економiчному Унiверситетi м Познань, 1996 р., спецiальнiсть "Фiнанси" Ступiнь магiстра з Бiзнес адмiнiстрацiї 
Унiверситету Ноттiнгем Трент, 2002 р. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

12 

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

Виконавчий директор в компанiї "Managementservice Kleka sp. z o.o." 

6.1.8. Опис 

До повноважень Ревiзора вiдноситься здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Обов'язками Ревiзора є 
забезпечення проведення своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства шляхом складання висновкiв та актiв. 
Винагороду за виконання обов'язкiв посадова особа в звiтному роцi не отримувала. Посадова особа також обiймає посади 
Управляючого Фiнансового Директора, члена ради "Фiтофарм Клека С.А.", Управляючого Фiнансового Директора "Європлант 
Фiтофармака ГмбХ", Управляючого Директора "Мартiн Бауер Менеджментсервiс сп. з о.о." (Польща). Загальний стаж роботи посадової 
особи складає 15 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi займала дана посадова особа - фiнансовий контролер, керiвник фiнансового 
вiддiлу, мiжнародний фiнансовий директор, управляючий Фiнансовий директор, член ради, управляючий директор "Мартiн Бауер 
Менеджментсервiс сп. з о.о.". Обраний Ревiзором Товариства за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, Протокол №1 вiд 28.12.2011 р. 
Посадовi особи Товариства судимостей за корисливi i посадовi злочини не мають. 



* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на 
розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Головний бухгалтер 

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

Смолянюк Ольга Миколаївна 

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

ВМ 778916 05.10.1999 Богунським РВ УМВС України в Житомирськiй обл. 

6.1.4. Рік народження** 

1954 

6.1.5. Освіта** 

житомирський автодорожний технiкум, технiк-будiвник 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

12 

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

ЗАТ "Лiктрави", бухгалтер 

6.1.8. Опис 

До повноважень посадової особи як головного бухгалтера вiдноситься органiзацiя i ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi. 
Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, 
встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi 
пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку 
всiх господарських операцiй. Розмiр виплаченої винагороди - 140366 грн. Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших 
пiдприємствах. Загальний стаж роботи посадової особи складає 36 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi займала дана посадова особа - 
бухгалтер. В звiтному роцi головний бухгалтер Товариства не змiнювався. Посадовi особи Товариства судимостей за корисливi i 
посадовi злочини не мають. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на 
розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



6.2. 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) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані на 
пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Голова 
правлiння 

Малiнка Вячеслав 
Олегович 

45 10 190059 13.05.2009 Вiддiленням по 
району Коньково ОУФМС Росiї по мiсту 

Москвi в ЮЗАО 
20.03.2008 1 0.00029750925 1 0 0 0 

Член 
правлiння 

Скробанскi 
Войчех Анджей 

АК 3541065 25.08.2004 Воєвода 
Вєлькопольскi /1/  0 0.00000000000 0 0 0 0 

Голова 
наглядової 

ради 
Альберт Ферстль д/н 897813895 16.01.2007 Хьохштадт-на-

Айшi  0 0.00000000000 0 0 0 0 

Член 
Наглядової 

ради 

Адольф Альбрехт 
Ведель 

CG8K HC5PG 11.01.2011 
адмiнiстративною громадою Хьохштадт-

на-Айшi 
 0 0.00000000000 0 0 0 0 

Член 
Наглядової 

ради 
Петер Кьор д/н 9016081285 22.01.2003 Бад-

Вiндсхаймi  0 0.00000000000 0 0 0 0 

Ревiзор Аркадiуш 
Шимурськi 

AS 0138066 06.11.2006 Великопольським 
Воєводою у м. Познань  0 0.00000000000 0 0 0 0 

Головний 
бухгалтер 

Смолянюк Ольга 
Миколаївна 

ВМ 778916 05.10.1999 Богунським РВ 
УМВС України в Житомирськiй обл.  0 0.00000000000 0 0 0 0 

Усього 1 0.00029750925 1 0 0 0 

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



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

Найменування 
юридичної особи 

Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ Місцезнаходження 

Дата 
внесення до 

реєстру 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані на 
пред'явника 

Товариство з 
обмеженою 

вiдповiдальнiстю МБ 
БЕТАЙЛIНГУНГС 

ГМБХ 

HRB 5405 

91487 Нiмеччина немає данi 
про район мiста вiдсутнi 

Фестенбергсгройт 
Дутендорфер ШТР., буд. 5-7 

15.10.2010 223551 66.50849091407 223551 0 0 0 

Приватне акцiонерне 
товариство "Лiктрави" 00481181 

10001 Житомирська 
Корольовський район м. 
Житомир Шосе Київське, 

буд.21 

06.06.2011 75933 22.59077007295 75933 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної 

особи* 

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

Дата 
внесення 

до реєстру 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані на 
пред'явника 

Усього 299484 89.09926098702 299484 0 0 0 

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



8. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид 
загальних 
зборів* 

чергові позачергові 

X  

Дата 
проведення 04.02.2011 

Кворум 
зборів** 0.588413895945 

Опис 

В звiтному роцi (04 лютого 2011 року) скликались загальнi збори акцiонерiв, порядок денний був сформований 
Правлiнням Товариства. Пропозицiї щодо включення питань до порядку денного вiд iнших осiб (в т.ч. акцiонерiв) не 
надходили. Порядок денний зборiв: 1. Затвердження звiту правлiння за 2010 рiк. 2. Затвердження звiту наглядової ради 
за 2010 рiк. 3. Затвердження звiту ревiзiйної комiсiї за 2010 рiк. 4. Затвердження рiчного звiту та балансу за 2010 рiк. 5. 
Вiдкликання правлiння. 6. Вiдкликання голови та членiв наглядової ради. 7. Вiдкликання голови та членiв ревiзiйної 
комiсiї. 8. Внесення змiн до статуту шляхом викладення його в новiй редакцiї. 9. Обрання членiв наглядової ради. 10. 
Обрання членiв ревiзiйної комiсiї. Збори є такими, що не вiдбулись з причини вiдсутностi кворуму. 

 
Вид 
загальних 
зборів* 

чергові позачергові 

X  

Дата 
проведення 27.04.2011 

Кворум 
зборів** 0.277104127352 

Опис 

В звiтному роцi (27 квiтня 2011 року) скликались загальнi збори акцiонерiв, порядок денний був сформований 
Правлiнням Товариства: 1. Затвердження звiту правлiння за 2010 рiк. 2. Затвердження звiту наглядової ради за 2010 рiк. 
3. Затвердження звiту ревiзiйної комiсiї за 2010 рiк. 4. Затвердження рiчного звiту та балансу за 2010 рiк. 5. Вiдкликання 
правлiння. 6. Вiдкликання голови та членiв наглядової ради. 7. Вiдкликання голови та членiв ревiзiйної комiсiї. 8. Про 
змiну найменування товариства у зв'язку з приведенням дiяльностi ЗАТ "Лiктрави" у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про 
акцiонернi товариства" 9. Внесення змiн до статуту шляхом викладення його в новiй редакцiї. 10. Обрання членiв 
наглядової ради. 11. Обрання членiв ревiзiйної комiсiї. За пропозицiєю акцiонера Шульца В.В. порядок денний було 
доповнено наступним питанням:" Про змiну найменування товариства у зв'язку iз приведенням дiяльностi ЗАТ 
"Лiктрави" у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства". Збори є такими, що не вiдбулись з причини 
вiдсутностi кворуму. 

 
Вид 
загальних 
зборів* 

чергові позачергові 

X  

Дата 
проведення 08.07.2011 

Кворум 
зборів** 0.002690331333 

Опис 

В звiтному роцi (08 липня 2011 року) скликались загальнi збори акцiонерiв, порядок денний був сформований 
Правлiнням Товариства. Пропозицiї щодо включення питань до порядку денного вiд iнших осiб (в т.ч. акцiонерiв) не 
надходили. Порядок денний зборiв: 1. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв. 
Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання голови i секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 2. 
Затвердження звiту правлiння за 2010 рiк. 3. Затвердження звiту наглядової ради за 2010 рiк. 4. Затвердження звiту 
ревiзiйної комiсiї за 2010 рiк. 5. Затвердження рiчного звiту та балансу за 2010 рiк. 6. Вiдкликання правлiння. 7. 
Вiдкликання голови та членiв наглядової ради. 8. Вiдкликання голови та членiв ревiзiйної комiсiї. 9. Про змiну 
найменування товариства у зв'язку з приведенням дiяльностi ЗАТ "Лiктрави" у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про 
акцiонернi товариства" 10. Внесення змiн до статуту шляхом викладення його в новiй редакцiї. 11. Обрання членiв 
наглядової ради. 12. Обрання членiв ревiзiйної комiсiї. Збори є такими, що не вiдбулись з причини вiдсутностi кворуму. 

 
Вид 
загальних 
зборів* 

чергові позачергові 

X  

Дата 
проведення 30.09.2011 

Кворум 
зборів** 0.002305998285 

Опис 

В звiтному роцi (30 вересня 2011 року) скликались загальнi збори акцiонерiв, порядок денний був сформований 
Правлiнням Товариства. Пропозицiї щодо включення питань до порядку денного вiд iнших осiб (в т.ч. акцiонерiв) не 
надходили. Порядок денний зборiв: 1. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв. 
Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання голови i секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 2. 
Затвердження звiту правлiння за 2010 рiк. 3. Затвердження звiту наглядової ради за 2010 рiк. 4. Затвердження звiту 
ревiзiйної комiсiї за 2010 рiк. 5. Затвердження рiчного звiту та балансу за 2010 рiк. 6. Вiдкликання правлiння. 7. 



Вiдкликання голови та членiв наглядової ради. 8. Вiдкликання голови та членiв ревiзiйної комiсiї. 9. Про змiну 
найменування товариства у зв'язку з приведенням дiяльностi ЗАТ "Лiктрави" у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про 
акцiонернi товариства" 10. Внесення змiн до статуту шляхом викладення його в новiй редакцiї. 11. Внесення змiн до 
внутрiшнiх нормативних положень ЗАТ "Лiктрави" 12. Обрання членiв наглядової ради. 13. Обрання членiв ревiзiйної 
комiсiї. Збори є такими, що не вiдбулись з причини вiдсутностi кворуму. 

 
Вид 
загальних 
зборів* 

чергові позачергові 

X  

Дата 
проведення 25.11.2011 

Кворум 
зборів** 0.002305998285 

Опис 

В звiтному роцi (25 листопада 2011 року) скликались загальнi збори акцiонерiв, порядок денний був сформований 
Наглядовою радою Товариства. Пропозицiї щодо включення питань до порядку денного вiд iнших осiб (в т.ч. 
акцiонерiв) не надходили. Порядок денний зборiв: 1. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв 
акцiонерiв. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання голови i секретаря загальних зборiв 
акцiонерiв. 2. Затвердження звiту правлiння за 2010 рiк. 3. Затвердження звiту наглядової ради за 2010 рiк. 4. 
Затвердження звiту ревiзiйної комiсiї за 2010 рiк. 5. Затвердження рiчного звiту та балансу за 2010 рiк. 6. Вiдкликання 
правлiння. 7. Вiдкликання голови та членiв наглядової ради. 8. Вiдкликання голови та членiв ревiзiйної комiсiї. 9. Про 
змiну найменування товариства у зв'язку з приведенням дiяльностi ЗАТ "Лiктрави" у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про 
акцiонернi товариства" 10. Внесення змiн до статуту шляхом викладення його в новiй редакцiї. 11. Внесення змiн до 
внутрiшнiх нормативних положень ЗАТ "Лiктрави" 12. Обрання членiв наглядової ради. 13. Обрання членiв ревiзiйної 
комiсiї. Збори є такими, що не вiдбулись з причини вiдсутностi кворуму. 

 
Вид 
загальних 
зборів* 

чергові позачергові 

X  

Дата 
проведення 28.12.2011 

Кворум 
зборів** 98.617937360665 

Опис 

В звiтному роцi (28 грудня 2011 року) скликались загальнi збори акцiонерiв, порядок денний був сформований 
Наглядовою радою Товариства. Пропозицiї щодо включення питань до порядку денного вiд iнших осiб (в т.ч. 
акцiонерiв) не надходили. Порядок денний зборiв: 1. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв 
акцiонерiв. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання голови i секретаря загальних зборiв 
акцiонерiв. 2. Затвердження звiту правлiння за 2010 рiк. 3. Затвердження звiту наглядової ради за 2010 рiк. 4. 
Затвердження звiту ревiзiйної комiсiї за 2010 рiк. 5. Затвердження рiчного звiту та балансу за 2010 рiк. 6. Вiдкликання 
правлiння. 7. Вiдкликання голови та членiв наглядової ради. 8. Вiдкликання голови та членiв ревiзiйної комiсiї. 9. Про 
змiну найменування товариства у зв'язку з приведенням дiяльностi ЗАТ "Лiктрави" у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про 
акцiонернi товариства" 10. Внесення змiн до статуту шляхом викладення його в новiй редакцiї. 11. Внесення змiн до 
внутрiшнiх нормативних положень ЗАТ "Лiктрави" 12. Обрання членiв наглядової ради. 13. Обрання членiв ревiзiйної 
комiсiї. За результатами розгляду питань порядку денного зборiв були прийнятi рiшення: З першого питання порядку 
денного: Обрати головою загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ "Лiктрави" 28 грудня 2011 року Крисана Ф.В., секретарем 
загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ "Лiктрави" 28 грудня 2011 року Пересунько Н.Г., обрати лiчильну комiсiю у складi: 
Приймак В.Д. - голова лiчильної комiсiї, Клименко Л.Й. - член лiчильної комiсiї, Кучеренко Г.К. - член лiчильної 
комiсiї З другого питання порядку денного: Затвердити звiт правлiння за 2010 рiк. З третього питання порядку денного: 
Затвердити звiт наглядової ради за 2010 рiк. З четвертого питання порядку денного: Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї за 
2010 рiк. З п"ятого питання порядку денного: Затвердити рiчний звiт та баланс за 2010 рiк. З шостого питання порядку 
денного: Вiдкликати дiюче правлiння у складi Крисана Ф.В., Онищенка О.М., Бугайчука О.М., Добровольського О.С., 
Смолянюк О.М., Воєвуцького В.Ф., Гончар А.Б., Макота I.В., Прижигодського С.П. Повноваження Голови Правлiння 
Крисана Ф.В. припиняються з моменту призначення нового складу Правлiння вiдповiдно до Статуту Приватного 
акцiонерного товариства "Лiктрави" та державної реєстрацiї змiн вiдомостей щодо керiвника Товариства вiдповiдно до 
чинного законодавства України. З сьомого питання порядку денного: Вiдкликати: голову наглядової ради Довбенко 
С.А., членiв Наглядової ради : Клименка В.В., Мельничук Т.О., Рангу Н.М., Кашперського М.А З восьмого питання 
порядку денного: Вiдкликати: голову ревiзiйної комiсiї Хiмiч Т.С., членiв ревiзiйної комiсiї Словiнську Т.П., Васька 
М.П., Сергiєнко В.I., Лебедєва В.О. З дев"ятого питання порядку денного: Змiнити назву Закрите акцiонерне товариство 
"Лiктрави" на Приватне акцiонерне товариство "Лiктрави" З десятого питання порядку денного: Внести змiни до 
Статуту Акцiонерного товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї. Затвердити i прийняти Статут в новiй 
редакцiї. Доручити Головi Загальних зборiв та секретарю пiдписати нову редакцiю статуту та вжити всiх необхiдних 
заходiв для його державної реєстрацiї. З одинадцятого питання порядку денного: Доповнити внутрiшнi нормативнi 
положення ЗАТ "Лiктрави", а саме: пункт 1.1. Положення про Загальнi збори ЗАТ "Лiктрави", затверджене загальними 
зборами 21.03.2008 р.; пункт 1.1. Положення про Правлiння ЗАТ "Лiктрави", затверджене загальними зборами 
21.03.2008 р.; пункт 1.1. Положення про Наглядову Раду ЗАТ "Лiктрави", затверджене загальними зборами 21.03.2008 
р; пункт 1.1. Положення про Ревiзiйну комiсiю ЗАТ "Лiктрави", затверджене загальними зборами 21.03.2008 р.; пункт 
1.3. Положення про порядок розробки i прийняття внутрiшнiх нормативних актiв ЗАТ "Лiктрави", затверджене 
Правлiнням вiд 14.12.2001 р.; реченням наступного змiсту: "Це Положення дiє в частинi, що не суперечить чинному 
законодавству України та Статуту ПрАТ "Лiктрави" Доручити Правлiнню розробити та подати на затвердження 
наступним загальним зборам акцiонерiв внутрiшнi нормативнi положення, приведенi у вiдповiднiсть до Закону України 
"Про акцiонернi товариства" та Статуту ПрАТ "Лiктрави". З дванадцятого питання порядку денного: членами 
наглядової ради обрано: Адольф Альбрехт Ведель, Альберт Ферстль, Петер Кьор. З тринадцятого питання порядку 



денного: Ревiзором обрано Аркадiуш Шимурськi. Позачерговi збори в звiтному перiодi не скликались i не проводились. 
 



10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

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

Публiчне акцiонерне товариство "Акцiонерний комерцiйний промислово-
iнвестицiйний банк" 

Організаційно-правова форма Підприємства 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00039002 

Місцезнаходження 01001 Київська данi про район мiста вiдсутнi м. Київ Пров. Шевченка, буд.12 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

АВ 483643 

Назва державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 04.09.2009 

Міжміський код та телефон 044 3646661 

Факс 2780798 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть, а саме 
депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв 

Опис Публiчне акцiонерне товариство "Акцiонерний комерцiйний промислово-
iнвестицiйний банк" є зберiгачем цiнних паперiв, у якого вiдкритi рахунки в 
цiнних паперах власникам акцiй Емiтента в процесi дематерiалiзацiї 

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

Приватне акцiонерне товариство "КПМГ Аудит" 

Організаційно-правова форма Підприємства 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31032100 

Місцезнаходження 01001 Київська данi про район мiста вiдсутнi м. Київ вул. Михайлiвська, 
буд.11 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

2397 

Назва державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон 044 4905507 

Факс 4905508 

Вид діяльності Надання аудиторських послуг 

Опис Приватним акцiонерним товариством "КПМГ Аудит" проведено аудит 
фiнансового звiту Товариства за 2011 рiк 

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

Приватне акцiонерне товариство "Страхова група "Ю.Б.АЙ" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31113488 

Місцезнаходження 01133 Київська данi про район мiста вiдсутнi м. Київ Бульвар Лесi українки, 
буд.7-б 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

469760 469761 469764 

Назва державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.06.2009 

Міжміський код та телефон 044 3740325 (26) 

Факс 3740325 (26) 

Вид діяльності страхова дiяльнiсть 

Опис Приватне акцiонерне товариство "Страхова група "Ю.Б.АЙ" надає Емiтенту 
послуги зi страхування 



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

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 01001 Київська данi про район мiста вiдсутнi м. Київ вул. Б. Грiнченка, буд.3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

АВ 189650 

Назва державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006 

Міжміський код та телефон 044 3777265 

Факс 3777265 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть, а саме 
депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв 

Опис Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний Депозитарiй України" є 
депозитарною установою, що обслуговує випуск простих iменних акцiй 
Емiтента 

 



11. Відомості про цінні папери емітента 

11.1. Інформація про випуски акцій 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва про 

реєстрацію 
випуску 

Найменування органу, що 
зареєстрував випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційний номер 

Тип 
цінного 
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 

17.12.2010 103/06/1/10 

Житомирське територiальне 
управлiння Державної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового 
ринку 

UA 4000106132 
Акції 
Іменні 
прості 

Бездокументарна 
Іменні 3.000 336124 1008372.000 100.000000000000 

Опис 

В звiтному роцi Товариство цiннi папери не випускало, рiшення про 
їх випуск не приймало. Цiннi папери Емiтента на органiзацiйно 
оформлених ринках не обертаються, до лiстингу не включенi. Заяви 
для включення цiнних паперiв до лiстингу Емiтентом не надавались. 
Обiг цiнних паперiв Емiтента здiйснюється лише на внутрiшньому 
ринку України. 

  



12. Опис бізнесу 

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

Iсторiя пiдприємства починається з побудування калориферної сушки на базi Житомирської плантацiї лiкарських рослин i створення 
"Житомирської бази "Укрконтори Лекрастреста" при Мiнiстерствi охорони здоров'я СРСР, що згiдно наказу Мiнiстерства охорони 
здоров'я СРСР №718 вiд 10 грудня 1965 року i наказу по Всесоюзному об'єднанню "Лекраспрома" № 45-про вiд 18 грудня 1965 року 
перейменована в "Житомирський завод по переробцi лiкарських рослин Всесоюзного об'єднання "Лекраспрома" при Мiнiстерствi 
охорони здоров'я СРСР в м. Житомир. З 17 лютого 1993 р. перейменовано в "Головне державне пiдприємство України по переробцi 
лiкарської рослинної сировини", наказ № 06-ОБ вiд 17 лютого 1993 року. 27 грудня 1993 р. в "Головне орендне пiдприємство України 
"Лiктрави", наказ № 53-ОБ, вiд 27 грудня 1993 року, 29 грудня 1994 року реорганiзоване в Закрите акцiонерне товариство "Лiктрави", 
яке i являється правонаступником зазначених вище пiдприємств, наказ № 01-ОБ вiд 02 сiчня 1995 року. З 30 грудня 2011 змiнена назва 
на Закрите Акцiонерне Пiдприємство "Лiктрави". Основним видом дiяльностi Товариства є виробництво лiкарських препаратiв i 
оздоровчо-профiлактичних засобiв з рослин. Основою полiтики ПрАТ "Лiктрави" є забезпечення стабiльностi роботи пiдприємства i 
добробут кожного спiвробiтника. Головним прiорiтетом в дiяльностi кожного спiвробiтника Товариства є безпомилкова робота згiдно з 
вимогами документацiї системи управлiння якiстю на конкурентну продукцiю. Полiтика керiвництва ПрАТ "Лiктрави" спрямована на 
досягнення та пiдтримання репутацiї пiдприємства, що виготовляє продукцiю необхiдного рiвня якостi згiдно з вимогами нормативних 
документiв на продукцiю i потребами замовника за прийнятними цiнами. Гарантiєю дотримання полiтики ПрАТ "Лiктрави" є високий 
рiвень пiдготовки та квалiфiкацiї персоналу, постiйна оцiнка якостi роботи працiвникiв, стримулювання якiсної працi, персональна 
вiдповiдальнiсть керiвництва Товариства та забезпечення якостi лiкарських препаратiв. Протягом дiяльностi Товариства та в звiтному 
роцi рiшення про реорганiзацiю Товариства (злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл) не приймались. 

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи 
із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у 
відповідності з попереднім звітним періодом 

Приватне акцiонерне товариство "Лiктрави" є правонаступником майнових прав та обов'язкiв головного орендного пiдприємства 
"Лiктрави", органiзацiї орендарiв цього пiдприємства та Закритого акцiонерного товариства "Лiктрави, що було засноване вiдповiдно до 
рiшення загальних зборiв органiзацiї орендарiв згiдно iз Законом України "Про оренду майна державних пiдприємств та органiзацiй" та 
"Про господарськi товариства". Метою дiяльностi Товариства є одержання прибутку на основi здiйснення виробничої, торговельно-
комерцiйної, посередницької та iнших видiв дiяльностi в порядку та на умовах, що передбаченi чинним законодавством та Статутом. 
Вищим органом Товариства є Загальнi збори. Загальнi Збори можуть вирiшувати будь-якi питання дiяльностi Товариства, в тому числi й 
тi, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв управлiння. Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв, i в межах 
компетенцiї, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу 
Товариства. З 28 грудня 2011 року, Наглядова Рада складається з 3 (трьох) членiв, якi обираються не бiльше як на 3 (три) роки iз правом 
їх переобрання на новий строк. Виконавчим органом Товариства, яке здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю та дiє на 
колегiальних засадах є Правлiння. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам та Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. 
Правлiння вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, окрiм тих, що згiдно з чинним законодавством, Статутом або рiшенням 
Загальних зборiв Товариства вiднесенi виключно до їхньої компетенцiї або компетенцiї Наглядової ради.Кiлькiсний склад Правлiння з 
28 грудня 2011 року становить 2 (два) члени. До складу Правлiння входять: Голова правлiння та Член правлiння. Для проведення 
перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори можуть обирати Ревiзора. Органiзацiйна структура 
Пiдприємства представлена рiвнозначними вiддiлами та пiдроздiлами зокрема, : Апарат управлiння, Вiддiл заготiвель, Вiддiл 
забезпечення якостi, Вiддiл Контролю якостi, Виробнича дiльниця, Енерго-механiчний вiддiл, Вiддiл збуту i маркетингу, Планово-
економiчний вiддiл, Вiддiл планування виробництва, Вiддiл реєстрацiї i стандартизацiї, Транспортний вiддiл. Усi вiддiли та структурнi 
пiдроздiли знаходяться у тiснiй взаємодiї мiж собою задля забезпечення оперативного вирiшення поточних питань дiяльностi 
Пiдприємства та найоптимальнiшого виконання статутних цiлей. Дочiрних пiдприємств ПрАТ "Лiктрави" немає. Рiшення про 
реорганiзацiю Товариства (злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл) не приймались. Протягом звiтного року в органiзацiйнiй 
структурi пiдприємства вiдбулись наступнi змiни: На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Лiктрави", якi вiдбулись 28 
грудня 2012 року, шляхом внесення змiн до Статуту Товариства, кiлькiсний склад Наглядової ради, що ранiше становив 5 осiб, було 
зменшено до 3 - х. Кiлькiсний склад Правлiння змiнено з 9 членiв на 2 членiв. Ревiзiйна комiсiя, кiлькiсть членiв якої до 28.12.2011 року 
становила 5 осiб, представнена в 1 особi - Ревiзора. 

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

Пропозицiї щодо реорганiзацiї Емiтента з боку третiх осiб не надходили. 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки 
вартості фінансових інвестицій тощо) 

Ведення облiку здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi " вiд 16.07.99 р. 
№997 (iз змiнами та доповненнями, внесеними Законами України № 1707-III вiд 11.05.2000р. №1829-III вiд 22.07.2000р.), Наказу 
Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.99 р. №291 "Про затвердження Плану рахункiв бухгалтерського облiку та Iнструкцiї про його 
застосування" та Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку iз змiнами i доповненнями. Облiкова полiтика Товариства 
застосовується таким чином, щоб забезпечити повну вiдповiднiсть фiнансової звiтностi положенням Закону України "Про 
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та кожному окремому П(с)БО. Принципи облiкової полiтики Товариства 
наведенi нижче: - Ведення бухгалтерського облiку здiйснюється вiдповiдно до принципiв i методiв, передбачених Нацiональними 
положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку. - Безперервнiсть вiдображення операцiй i достовiрнiсть оцiнки активiв та пасивiв 
забезпечується в бухгалтерському облiку, застосовуючи журнально-ордерну форму облiку з частковою комп'ютеризацiєю окремих 
дiлянок облiку (касовi i банкiвськi операцiї, нарахування зарплати, наявнiсть та рух ТМЦ, розрахунки з постачальниками та покупцями, 
нарахування амортизацiї). - План рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань та господарських операцiй пiдприємств 
i органiзацiй (далi - План рахункiв) застосовується з урахуванням вимог Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв бухгалтерського 
облiку активiв, капiталу, зобов'язань та господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй, затвердженого наказом МФУ вiд 30.11.99 
р., № 291, продовжуючи їх застосування в минулому роцi. - З метою визнання економiчної сутностi та вибору методу нарахування 
амортизацiї основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв та нематерiальних активiв створюється постiйно дiюча 
експертна технiчна комiсiя. Первинний та бухгалтерський облiк основних засобiв ведеться згiдно вимог П(С)БО № 7 "Основнi засоби". 
Оцiнка - первiсна вартiсть в цiлих гривнях. Iнвентарний об'єкт вартiстю до 1000 гривень, i термiном експлуатацiї бiльше 12 мiсяцiв 
облiковується на рахунку 112 "Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи" з нарахуванням 100 % амортизацiї при передачi їх в 



експлуатацiю. Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється згiдно норм i методiв податкового законодавства. - Аналiтичний 
облiк виробничих запасiв (ТМЦ) органiзовується у бухгалтерiї за кiлькiсно-сумовим вiдображенням, а на складах - у картках 
складського облiку лише за кiлькiсним вiдображенням. виробничi запаси оцiнюються за методом середньозваженої собiвартостi. Товари 
на оптових складах оцiнюються в цiнах закупiвлi, а в роздрiбнiй торгiвлi - за цiнами продажу. Готова продукцiя оцiнюється в поточному 
облiку по плановiй собiвартостi з коригуванням її на кiнець кварталу до фактичної. - Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 
(госпiнвентар, спецiальне обладнання, спецодяг i т.п.) включаються до складу виробничих запасiв при експлуатацiї їх менше 12 мiсяцiв 
i вiдображення на рахунку № 22 "Малоцiннi та швидкозношуванi предмети". - Термiн використання нематерiальних активiв 
визначається окремо по кожному об'єкту в момент зарахування його на баланс, виходячи з: корисного використання подiбних активiв; 
морального зносу, що передбачається; правових та iнших подiбних обмежень за термiни його використання та iнших факторiв, 
нарахування амортизацiї здiйснюється прямолiнiйним методом, але не бiльше 10 рокiв. - До виробничої собiвартостi включаються прямi 
та виробничi накладнi витрати з визначенням об'єкта їх формування, калькуляцiї одиницi та їх вимiр. Адмiнiстративнi та витрати на 
збут облiковуються на окремих аналiтичних рахунках. - Витрати, не пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю i такi, що не включаються до 
собiвартостi реалiзованої продукцiї (товарiв), є витратами звiтного перiоду. - Перiодом закриття фiнансових результатiв визнається рiк. - 
Податковий облiк ведеться вiдповiдно до податкового законодавства України. Облiк запасiв здiйснюється згiдно з П(С)БО 9 "Запаси". 
Оцiнка запасiв здiйснювалася за методом середньозваженої собiвартостi. 

Текст аудиторського висновку 

Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "Лiктрави" (далi - Товариство), (ЄДРПОУ 
00481181, зареєстроване у м. Житомир 29 грудня 1994 р.), що додається, яка включає баланс станом на 31 грудня 2011 р. та звiти про 
фiнансовi результати, про власний капiтал, про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, та примiтки, що 
включають стислий опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншу пояснювальну iнформацiю. Вiдповiдальнiсть управлiнського 
персоналу за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової 
звiтностi згiдно з Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку України та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський 
персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок 
шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть аудиторiв Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на 
основi результатiв нашого аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, прийнятих в якостi Нацiональних 
стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської Палати України №229/7 вiд 31 березня 2011 р. та вiдповiдно до вимог, затверджених згiдно з 
рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №1360 вiд 29 вересня 2011 р. Цi стандарти вимагають вiд нас 
дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не 
мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у 
фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової 
звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що 
стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських 
процедур, якi вiдповiдають обставинам, але не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта 
господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятностi облiкових оцiнок, 
зроблених управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi та 
прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки. Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки 
Товариство не має достатнiх облiкових даних щодо початкової вартостi основних засобiв, придбаних до 31 грудня 2007 р. Ми не мали 
можливостi перевiрити альтернативними засобами балансову вартiсть основних засобiв, придбаних до 31 грудня 2007 р., якi 
вiдображено у фiнансовiй звiтностi у розмiрi 12,984 тисяч гривень станом на 31 грудня 2011 р. В результатi ми не мали змоги 
визначити, чи могли бути необхiдними коригування щодо основних засобiв та складових частин звiту про фiнансовi результати, звiту 
про власний капiтал i звiту про рух грошових коштiв. Товариство не вiдобразило в облiку премiї до сплати працiвникам у розмiрi 4,500 
тисяч гривень станом на 31 грудня 2010 р., як того вимагає Положення (стандарт) бухгалтерського облiку П(с)БО 11 "Зобов'язання". У 
разi, якщо б зазначене нарахування було вiдображено в облiку, поточнi зобов'язання збiльшилися б на 4,500 тисяч гривень, вiдстроченi 
податковi активи збiльшилися б на 1,125 тисяч гривень, нерозподiлений прибуток зменшився б на 3,375 тисяч гривень станом на 31 
грудня 2010 р., а чистий прибуток зменшився б на 3,375 тисяч гривень за рiк, що закiнчився на зазначену дату. Крiм того, чистий збиток 
зменшився б на 3,375 тисяч гривень за рiк, що закiнчився 31 грудня 2011 р. Товариство не вiдобразило в облiку резерв по збитках вiд 
зменшення корисностi iнвестицiї у дочiрнє пiдприємство у розмiрi 6,315 тисяч гривень та iншої дебiторської заборгованостi у розмiрi 
5,974 тисяч гривень станом на 31 грудня 2010 р., як того вимагає Положення (стандарт) бухгалтерського облiку П(с)БО 28 "Зменшення 
корисностi". У разi, якщо б такий резерв був вiдображений в облiку, iнвестицiя у дочiрнє пiдприємство зменшилася б на 6,315 тисяч 
гривень, iнша дебiторська заборгованiсть зменшилася б на 5,974 тисячi гривень та нерозподiлений прибуток зменшився б на 12,289 
тисяч гривень станом на 31 грудня 2010 р. Крiм того, чистий збиток за рiк, що закiнчився 31 грудня 2011 р., зменшився б на 12,289 
тисяч гривень. Вплив цього вiдхилення вiд вимог Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України на чистий прибуток за рiк, що 
закiнчився 31 грудня 2010 р., не був визначений. Умовно-позитивна думка На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про 
яке йдеться у першому параграфi роздiлу "Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки", та за винятком впливу питань, про якi 
йдеться у другому та третьому параграфах роздiлу "Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки", фiнансова звiтнiсть подає 
достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2011 р., його фiнансовi результати та рух 
грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України. Iнше 
питання Фiнансова звiтнiсть Товариства станом на та за рiк, що закiнчився 31 грудня 2010 р., була перевiрена iншими аудиторами, якi 
висловили безумовно-позитивну думку щодо зазначеної фiнансової звiтностi. Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв 
Наш аудит було проведено з метою формування думки щодо фiнансової звiтностi в цiлому. Згiдно з Рiшеннями Нацiональної комiсiї з 
цiнних паперiв та фондового ринку №1528 вiд 19 грудня 2006 р. та №1360 вiд 29 вересня 2011р., нашi аудиторськi процедури були 
направленi на розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi акцiонерних товариств, згiдно з Положеннями (стандартами) бухгалтерського 
облiку України та чинними положеннями щодо складання та оприлюднення фiнансової звiтностi товариств України та чинними 
положеннями про подання рiчних звiтiв емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку до Нацiональної комiсiї з цiнних 
паперiв та фондового ринку України. На нашу думку, iнформацiя, розкрита у фiнансовiй звiтностi, представлена достовiрно, у всiх 
суттєвих аспектах, згiдно з Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку України та чинними положеннями щодо складання та 
оприлюднення фiнансової звiтностi товариств України та чинними положеннями про подання рiчних звiтiв емiтентами та професiйними 
учасниками фондового ринку до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України. Крiм того, вiдповiдно до вимог 
рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №1360 вiд 29 вересня 2011 р. ми повiдомляємо наступне: Станом на 
31 грудня 2011 р. Товариство дотримувалося вимог частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України щодо вартостi чистих 
активiв; Нами не було виявлено суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та iншою рiчною iнформацiєю, що подається 
вiдповiдно до чинних положень про подання рiчних звiтiв емiтентами до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку; 
Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2011р., Товариство дотримувалося вимог щодо виконання значних правочинiв що 
перевищують 10 вiдсоткiв вартостi активiв, вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; Iнформацiя що розкрита у 
примiтках до фiнансової звiтностi належним чином представляє стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього 



аудиту Товариства; Пiд час проведення аудиту ми визначили та здiйснили оцiнку ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi 
внаслiдок шахрайства або помилки у вiдповiдностi до Мiжнародного стандарту аудиту МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що 
стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi". 

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих 
товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; 
основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення 
виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 
доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, 
рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про 
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами 
сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання 

Товариство створене з метою здiйснення пiдприємницької дiяльностi для отримання прибутку в iнтересах акцiонерiв товариства. 
Основним видом дiяльностi Товариства є виробництво лiкарських препаратiв i оздоровчо-профiлактичних засобiв з рослин. ПрАТ 
"Лiктрави" вiдоме своєю продукцiєю. Основними клiєнтами є пiдприємства, що розмiщенi в по всiй територiї України. Основнi ринки 
збуту - Україна та країни СНД. Основними клiєнтами являються найбiльшi фармацевтичнi дистриб'ютори країни, такi як БАДМ, Альба 
та iншi. Перспективнiсть виконання робiт та надання послуг Товариства залежить вiд рiвня попиту на продукцiю, що виробляється 
пiдприємством. Дiяльнiсть Товариства залежить вiд сезонного фактору. Основнi ризики в дiяльностi емiтента пов'язанi з несвоєчасними 
платежами клiєнтiв, зростанням цiн на сировину i матерiали. Заходи емiтента щодо зменшення ризикiв полягають у вивченнi 
кон'юнктури ринку, перевiрцi платоспроможностi клiєнтiв. Захист дiяльностi пiдприємства, розширення виробництва та ринкiв збуту 
полягає у вивченнi нових технологiй. Товариство придiляє багато уваги пошуку нових замовлень, вивченню ринку лiкарських 
препаратiв та конкурентних пiдприємств. Канали збуту робiт Емiтента - шляхом укладання договорiв з iснуючими клiєнтами та шляхом 
залучення нових клiєнтiв. Методи продажу, якi використовує емiтент - зацiкавлення клiєнтiв у пiдтриманнi стосункiв з Товариством за 
рахунок оптимальної цiни на продукцiю, високої якостi продукцiї. Джерелами сировини є сiльськогосподарськi пiдприємства, якi 
вирощують лiкарську сировину. Сировина закуповується у постачальникiв, як в Українi, так i за її межами. Сировина є доступною 
завдяки її широкому асортименту, проте цiни на сировину постiйно зростають. Стан розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює 
дiяльнiсть емiтент, характеризується постiйним зростанням. Рiвень впровадження нових технологiй та товарiв є досить високим та 
постiйно зростає. Конкуренцiя в галузi є високою iз-за достатньої кiлькостi пiдприємств, що виготовляють аналогiчнi продукти, що i 
Емiтент. Конкуренцiя на ринку лiкарських препаратiв приймає жорсткий характер. Найбiльшими конкурентами по основних позицiях 
являються компанiї "Вiола" та "Ейм". Виходячи з вищенаведеного, перед правлiнням стоїть задача в пiдвищеннi конкурентноздатностi 
продукцiї Товариства за рахунок розширення обсягiв виробництва, перегляд маркетингової та комерцiйної полiтик, випуск нових видiв 
продукцiї. Перспективнi плани розвитку емiтента полягають у збiльшеннi обсягiв виробництва, залученнi нових клiєнтiв, покращеннi 
якостi робiт. Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному 
об'ємi постачання, як правило, не перевищує 10 осiб. 

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні 
інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови 
придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування 

Придбання, вiдчуження активiв за останнi п"ять рокiв не вiдбувалось. Пiдприємство не планує будь-якi значнi iнвестицiї в найближчому 
майбутньому. 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі 
потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні 
питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, 
розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже 
зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих 
потужностей після її завершення 

Основнi засоби на Приватному акцiонерному товариствi "Лiктрави" представленi будiвлями, спорудами, машинами, станками, 
устаткуванням, автомобiльно-транспортним парком та iн., сукупна балансова вартiсть яких на кiнець 2011 року складає 42542 тисяч 
гривень, порiвняно з минулим роком - 13379 тисяч гривень, що на 29163 тисячi гривень бiльше. Значний прирiст основних засобiв 
пов'язаний з капiтальним будiвництвом нового складу для зберiгання готової продукцiї. Товариство має в своїй власностi земельнi 
дiлянки загальною площею близько 6,5га., загальною вартiсть 936 тисяч гривень, на яких, власне, й розташованi виробничi, 
адмiнiстративнi та загальногосподарськi будiвлi. Також ПрАТ Лiктрави має орендовану на довгостроковий перiод часу земельну 
дiлянку загальною площею близько 3 гектарiв. Всi цi об'єкти знаходяться в межах м. Житомира. Щодо стану та використання основних 
засобiв, то варто сказати що на протязi останнiх трьох рокiв показники фондомiсткостi та фондовiддачi знаходяться на однаковому 
рiвня, що свiдчить про рацiональне та виважене використання Товариством основних засобiв в своїй господарськiй дiяльностi. Ступiнь 
зносу основних засобiв складає в середньому близько 33 вiдсоткiв. На одного середньооблiкового працiвника приходиться близько 0,8% 
всiх основних фондiв, на одного середньооблiкового працiвника виробництва приходиться близько 1,3% основних фондiв виробничого 
призначення. Товариство не має екологiчних питань, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства. Капiтальне 
будiвництво в найближчому майбутньому не планується. 

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

На дiяльнiсть товариства впливає : полiтична нестабiльнiсть, погiршення загальної економiчної ситуацiї в країнi, застосування 
податкової полiтики щодо пiдвищення податкiв, неефективне, суперечне законодавство. Ступiнь залежностi вiд законодавчих або 
економiчних обмежень Товариством не вивчена. 

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

Протягом 2011 року була проведена Державною податковою адмiнiстрацiєю в Житомирськiй областi перевiрка з питань дотримання 
вимог податкового, валютного та iншого законодавства. За результатами перевiрки донараховано 92,5 тис грн. На виконання постанови 
ДКЦПФР № 13-ЖИ вiд 08.02.2011 року про накладення санкiї, протягом 2011 року Товариством "Лiктрави" частково (у суммi 30 тис 
грн.) було сплачено штраф 85 тис грн. за порушення законодавства про цiннi папери. На даний час штрафна санкцiя сплачена в повному 
обсязi. Крiм того у 2011 роцi були перевiрки Товариства Фондом соцiального страхування, Житомирським мiським центром зайнятостi. 
Вказаними органами не встановлено значних порушень. 

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



шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента 

Фiнансування дiяльностi Товариства здiйснюється за рахунок отриманих коштiв вiд проданої продукцiї, крiм того, Товариством 
залучаються кредитнi кошти. Робочий капiтал достатнiй i в цiлому вiдповiдає поточним потребам пiдприємства, можливi шляхи 
покращення лiквiдностi полягають в проведеннi заходiв по збiльшенню об'ємiв реалiзацiї, вiдмови вiд зайвих витрат. Для забезпечення 
безперервного функцiонування пiдприємства як суб'єкта господарювання необхiдним є придiлення вiдповiдної уваги ефективнiй 
виробничiй дiяльностi, пошуку резервiв зниження витрат виробництва. 

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

Станом на 31.12.2011 р. Товариство не має укладених договорiв, що не виконанi. 

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення 
фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

У 2012 роцi планується збiльшення обсягiв виробництва, розширення ринкiв збуту, пошук потенцiйних партнерiв, пiдтримання 
високого технологiчного рiвня виробництва, належної якостi продукцiї для збереження перспективи розвитку пiдприємства. У 
найближчi роки планується вирiшити питання придбання обладнання для розширення технологiчних можливостей та потужностей по 
виробничих дiльницях. В 2012 роцi не планується впровадження високої технологiї та модернiзацiя основних фондiв. 

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

Товариство не здiйснює i не планує здiйснювати дослiдження та розробки, витрати на дослiдження та розробки за звiтний перiод 
вiдсутнi. 

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата 
відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, 
поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 

Iнформацiя про судовi справи, стороною яких виступав Емiтент у звiтному роцi: 1. Позивач - Бочкарьова М.В.; вiдповiдач - АТ 
"Лiктрави"; судова справа № 2-3155/11; короткий опис предмету спору: договiр укладено пiд впливом насильства, внаслiдок обману, iз 
наявними порушеннями вимог закону щодо участi торговця цiнними паперами; статус справи - розглядається в судi першої iнстанцiї: 
Корольовському районному судi м. Житомира. 2. Позивач - Бочкарьова М.В.; вiдповiдач - АТ "Лiктрави"; судова справа №2-2611/11; 
короткий опис предмету спору: договiр укладено пiд впливом насильства, внаслiдок обману, iз наявними порушеннями вимог закону 
щодо участi торговця цiнними паперами; статус справи - розглядається в судi першої iнстанцiї: Корольовському районному судi м. 
Житомира. 3. Позивач - Мельник I.О.; вiдповiдач - Мельник В.О.; судова справа №2-2033/11; Емiтент є третьою особою у справi; статус 
справи - розглядається в судi першої iнстанцiї: Корольовському районному судi м. Житомира. 4. Позивач - Ходакiвський М.М.; 
вiдповiдач - Моторно-транспортне страхове бюро України; судова справа №2-1866/11; Емiтент є третьою особою у справi; суть позову - 
вiдшкодування шкоди внаслiдок ДТП; сума позову - 23865грн.37 коп.; статус справи - розглядається в судi першої iнстанцiї: 
Житомирському районному судi Житомирської областi. 5. Позивач - АТ "Лiктрави"; вiдповiдач - ТОВ "Тонус Iнвест"; судова справа 
№5020-1819/2011; предмет спору - несвоєчасна оплата поставленого товару; сума позову - 67707 грн.95 коп.; статус справи - документи 
для стягнення суми боргу переданi до органiв державної виконавчої служби. 6. Позивач - АТ "Лiктрави"; вiдповiдач - ТОВ "ВВС-ЛТД"; 
судова справа №20/010-11; предмет спору - несвоєчасна оплата поставленого товару; сума позову - 798275 грн. 62 коп.; статус справи - 
документи для стягнення суми боргу переданi до органiв державної виконавчої служби (заборгованiсть майже безнадiйна). 7. Позивач - 
АТ "Лiктрави"; вiдповiдач - ТОВ "Регiональна аптечна база Данфарм"; судова справа №7/203; предмет спору - несвоєчасна оплата 
поставленого товару; сума позову - 176958 грн. 93 коп; статус справи - безнадiйна. 8. Позивач - АТ "Лiктрави"; вiдповiдач - ТОВ 
"Регiональна аптечна база Данфарм"; судова справа №3/187; предмет спору - несвоєчасна оплата поставленого товару; сума позову - 
159075 грн.99 коп.; статус справи - безнадiйна. 9. Позивач - АТ "Лiктрави"; вiдповiдач - ПП Конiвець С.О.; судова справа №2-7/13297-
2007; предмет спору - Не повернення авансу та не поставка сировини; сума позову - 119778 грн.00 коп.; статус справи - документи для 
стягнення суми боргу переданi до органiв державної виконавчої служби (заборгованiсть безнадiйна). 10. Позивач - ПП Конiвець I.Д.; 
вiдповiдач - АТ "Лiктрави"; судова справа №17/985; предмет спору - тягнення з Лiктрав заборгованостi за поставлену сировину; сума 
позову - 23972 грн. 00 коп.; статус справи - документи для стягнення суми боргу переданi до органiв державної виконавчої служби 
(безнадiйна). Емiтентом подано зустрiчний позов, предметом позову є неповернення авансу та непоставка сировини; сума позову - 
70000 грн.00 коп.; статус справи - безнадiйна. 11. Позивач - Бочкарьова М.В.; вiдповiдач - АТ "Лiктрави"; судова справа 
№16/5007/17/11; короткий опис предмету спору: про визнання недiйсним договору купiвлi-продажу акцiй № 19 вiд 20.08.2010 р.; статус 
справи - справа виграна на користь АТ "Лiктрави". 12. Позивач - Стеценко О.В.; вiдповiдач - АТ "Лiктрави"; судова справа 
№15/5007/72/11; короткий опис предмету спору: про зобов'язання вчинити дiї щодо надання iнформацiї про дiяльнiсть АТ; статус 
справи - справа виграна на користь АТ "Лiктрави". 13. Позивач - Стеценко О.В.; вiдповiдач - АТ "Лiктрави"; судова справа 
№16/5007/78/11; короткий опис предмету спору: про зобов'язання вчинити певнi дiї; статус справи - справа виграна на користь АТ 
"Лiктрави". 14. Позивачi - Кравчук О.В., Бочкарьова М.В.; вiдповiдач - АТ "Лiктрави"; судова справа №5/5007/38/11; короткий опис 
предмету спору: про визнання рiшень загальних зборiв, наглядової ради та правлiння недiйсними (про викуп товариством акцiй 
власного випуску); статус справи - справа розглядається в судi другої iнстанцiї: Рiвненському апеляцiйному господарському судi. 15. 
Позивачi - Мельник В.О., Бочкарьова М.В. Стеценко О.В.; вiдповiдач - Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку; судова 
справа №2а-523/11/2670; короткий опис предмету спору: про визнання протиправною бездiяльностi; емiтент є третьою особою у справi; 
статус справи - Ухвала апеляцiйного суду не оскаржувалася. 16. Позивач - Пантус В.В.; вiдповiдач - Державна комiсiя з цiнних паперiв 
та фондового ринку; судова справа №2а-5290/11/2670; короткий опис предмету спору: про визнання протиправною бездiяльностi та 
зобов'язання вчинити дiї; емiтент є третьою особою у справi; статус справи - розглядається в Київському апеляцiйному 
адмiнiстративному судi. 17. Позивач - Стеценко О.В.; вiдповiдач - АМКУ; судова справа №2а-13188/11/2670; короткий опис предмету 
спору: про визнання бездiяльностi протиправною та зобов'язання вчити дiї; емiтент є третьою особою у справi; статус справи - справа 
виграна на користь АТ "Лiктрави" 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому 
числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної 
довідки в довільній формі 

Iнша iнформацiя, що може iстотно вплинути пiд час оцiнки iнвестором вiдсутня. 



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

Найменування 
основних засобів 

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

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

1. Виробничого 
призначення: 14087.000 43331.000 0.000 0.000 14087.000 43331.000 

будівлі та 
споруди 7906.000 34327.000 0.000 0.000 7906.000 34327.000 

машини та 
обладнання 4021.000 3978.000 0.000 0.000 4021.000 3978.000 

транспортні 
засоби 368.000 2725.000 0.000 0.000 368.000 2725.000 

інші 1792.000 2301.000 0.000 0.000 1792.000 2301.000 

2. Невиробничого 
призначення: 228.000 148.000 0.000 0.000 228.000 148.000 

будівлі та 
споруди 56.000 12.000 0.000 0.000 56.000 12.000 

машини та 
обладнання 8.000 6.000 0.000 0.000 8.000 6.000 

транспортні 
засоби 118.000 97.000 0.000 0.000 118.000 97.000 

інші 46.000 33.000 0.000 0.000 46.000 33.000 

Усього 14315.000 43479.000 0.000 0.000 14315.000 43479.000 

Опис Термiни користування основними засобами: будiвлями i спорудами в середньому 20 рокiв, машинами i 
обладнаннями - 20 рокiв, транспортними засобами - 20 рокiв, iнструментами, приладдям та меблями - 8 рокiв. 
Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобiв здiйснюється за їх 
цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi Товариства. Первiсна вартiсть основних засобiв 
на кiнець звiтного року - 52956 тис.грн., ступiнь їх зносу - 18 %, ступiнь їх використання в середньому 96 %, 
сума нарахованого зносу - 9477 тис.грн. Змiни у вартостi основних засобiв зумовленi їх надходженням 
протягом року (надiйшло основних засобiв за 2011 рiк на суму 30956 тис.грн.), вибуттям (вибуло основних 
засобiв за первiсною вартiстю за 2011 рiк на суму 143 тис.грн.), нарахуванням амортизацiї за рiк на суму 1756 
тис.грн. Обмежень на використання майна Емiтента немає. 



13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 
показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 
чистих активів (тис. 
грн)  

87691.000 88829.000 

Статутний капітал 
(тис. грн.)  1008.000 1008.000 

Скоригований 
статутний капітал 
(тис. грн)  

780.000 780.000 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення 
№ 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого 
Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. 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(87691.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного 
капiталу(780.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина 
статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року. 



13.3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань Дата 
виникнення 

Непогашена частина 
боргу (тис. грн.) 

Відсоток за користування 
коштами (відсоток річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 200.000 X X 

у тому числі:   

довгострокові 27.07.2010 200.000 20.00 30.07.2012 

Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском): 

X 0.000 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 
випуском): 

X 0.000 X X 

за векселями (всього) X 0.000 X X 

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

X 0.000 X X 

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

X 0.000 X X 

Податкові зобов'язання X 205.000 X X 

Фінансова допомога на зворотній основі X 49.000 X X 

Інші зобов'язання X 5609.000 X X 

Усього зобов'язань X 6063.000 X X 

Опис: Iнформацiю про зобов"язання Товариства наведено в 
таблицi 



13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ з/п Основний вид 
продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 
формі (фізична 

од. вим.) 

у грошовій 
формі 

(тис.грн.) 

у відсотках до 
всієї 

виробленої 
продукції 

у натуральній 
формі (фізична 

од. вим.) 

у грошовій 
формі (тіс. 

грн.) 

у відсотках до 
всієї 

реалізованої 
продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Лiкарськi 
фармпрепарати 

17923 тис. 
упаковок 82233.00 97.00 18397 тис. 

упаковок 70799.00 97.00 

2 Чай 87 тис. упаковок 635.00 1.00 91 тис. упаковок 544.00 1.00 

3 
Чай на основi 

рослинної 
сировини, БАДИ 

258 тис. 
упаковок 1889.00 2.00 266 тис. 

упаковок 1596.00 2.00 



13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

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

1 2 3 

1 Матерiальнi витрати 85.00 

2 Загальновиробничi витрати 8.50 

3 Iншi витрати 6.50 

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



15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду 
Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації 

1 2 3 

31.12.2011 04.01.2012 Зміна складу посадових осіб емітента 



ІНФОРМАЦІЯ 
про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

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

1 2009 1 0 

2 2010 3 2 

3 2011 1 0 
 
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?  

 Так Ні 

Реєстраційна комісія  X  

Акціонери   X 

Реєстратор   X 

Депозитарій   X 

Інше (запишіть): Iншi данi вiдсутнi Ні 
 
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності 
контролю)?  

 Так Ні 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X  

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X 
 
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?  

 Так Ні 

Підняттям карток  X  

Бюлетенями (таємне голосування)  X  

Підняттям рук   X 

Інше (запишіть): Iншi данi вiдсутнi Ні 
 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?  

 Так Ні 

Реорганізація   X 

Внесення змін до статуту товариства   X 

Прийняття рішення про зміну типу товариства   X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X 

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

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

Інше (запишіть): В звiтному роцi позачерговi збори не скликались Ні 

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради  3 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві  0 

Кількість представників держави  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій  3 

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій  0 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  3 
 
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?  12 



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

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою   X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X  

Інше (запишіть)  Iншi данi вiдсутнi 
 
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): Iншi данi вiдсутнi  X 
 
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?  

 Так Ні 

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

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

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

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

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

 Загальні збори 
акціонерів 

Засідання 
наглядової ради 

Засідання 
правління 

Члени правління (директор)  Ні Ні Ні 

Загальний відділ  Ні Ні Ні 

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)  Ні Ні Ні 

Юридичний відділ (юрист)  Ні Ні Ні 



Секретар правління  Ні Ні Ні 

Секретар загальних зборів  Ні Ні Ні 

Секретар наглядової ради  Ні Ні Ні 

Корпоративний секретар  Ні Так Так 

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

Інше(запишіть): Iншi данi вiдсутнi  Ні Ні Ні 

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

 
Загальні 

збори 
акціонерів  

Наглядова 
рада  

Виконавчий 
орган  

Не належить до 
компетенції 

жодного органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)  Так Ні Ні Ні 

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

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

Обрання та відкликання голови правління  Ні Так Ні Ні 

Обрання та відкликання членів правління  Ні Так Ні Ні 

Обрання та відкликання голови наглядової ради  Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання членів наглядової ради  Так Ні Ні Ні 

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

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

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

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

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

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

Затвердження аудитора  Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Ні Ні Ні Так 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення 
договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) 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 (правління)  X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X  

Положення про ревізійну комісію  X  

Положення про акції акціонерного товариства  X  

Положення про порядок розподілу прибутку   X 

Інше (запишіть):  Iншi данi вiдсутнi 

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

 

Інформація 
розповсюджується 

на загальних 
зборах  

Публікується у пресі, 
оприлюднюється в 
загальнодоступній 

інформаційній базі даних 
ДКЦПФР про ринок 

цінних паперів  

Документи 
надаються для 
ознайомлення 

безпосередньо в 
акціонерному 

товаристві  

Копії 
документів 
надаються 
на запит 

акціонера  

Інформація 
розміщується на 
власній інтернет- 

сторінці 
акціонерного 
товариства  

Фінансова звітність, результати 
діяльності  Так Так Так Так Ні 

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

Ні Так Так Так Ні 

Інформація про склад органів управління 
товариства  Так Так Так Так Так 



Статут та внутрішні документи  Так Так Так Так Так 

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

Розмір винагороди посадових осіб 
акціонерного товариства  Так Ні Ні Ні Ні 

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх 
трьох років?  

 Так Ні 

Не проводились взагалі   X 

Менше ніж раз на рік   X 

Раз на рік  X  

Частіше ніж раз на рік   X 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів   X 

Наглядова рада  X  

Правління або директор   X 

Інше (запишіть)  Iншi данi вiдсутнi 

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

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)  Iншi данi вiдсутнi 

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

 Так Ні 

Ревізійна комісія  X  

Наглядова рада   X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства   X 

Стороння компанія або сторонній консультант   X 

Перевірки не проводились   X 

Інше (запишіть)  Державна податкова iнспекцiя 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?  

 Так Ні 

З власної ініціативи  X  

За дорученням загальних зборів   X 

За дорученням наглядової ради   X 

За зверненням виконавчого органу   X 

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

Інше (запишіть)  Iншi данi вiдсутнi 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління 
чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні 

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): залучення iнвестицiй не планується   X 
 
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором   

Так, плануємо розпочати переговори   

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році   

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років   

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років   

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

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень особи   X 

Не задовольняли умови договору з особою   X 

Особу змінено на вимогу:  

акціонерів  X 

суду  X 

Інше (запишіть) Переведення випуску акцiй в 
бездокументарну форму iснування 

 
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 не приймався  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) 
Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: кодекс корпоративного управлiння не приймався  

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з 
посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року кодекс корпоративного 
управлiння не приймався  



Звіт про корпоративне управління* 
Мета провадження діяльності фінансової установи 

Емiтент не є фiнансовою установою 

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим 
законодавством вимогам та зміна їх складу за рік. 

Емiтент не є фiнансовою установою 

Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх 
правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг. 

Емiтент не є фiнансовою установою 

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та 
виконавчого органу, або відсутність таких заходів. 

Емiтент не є фiнансовою установою 

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

Емiтент не є фiнансовою установою 

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

Емiтент не є фiнансовою установою 

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

Емiтент не є фiнансовою установою 

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

Емiтент не є фiнансовою установою 

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені 
протягом року, або їх відсутність. 

Емiтент не є фiнансовою установою 

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

Емiтент не є фiнансовою установою 

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

Емiтент не є фiнансовою установою 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності. 

Емiтент не є фiнансовою установою 

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

Емiтент не є фiнансовою установою 

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

Емiтент не є фiнансовою установою 

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

Емiтент не є фiнансовою установою 

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

Емiтент не є фiнансовою установою 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та 
факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які 
здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. 

Емiтент не є фiнансовою установою 

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

Емiтент не є фiнансовою установою 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової 
установи, уповноваженого розглядати скарги. 

Емiтент не є фiнансовою установою 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року 
скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг). 

Емiтент не є фiнансовою установою 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання 
фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду. 

Емiтент не є фiнансовою установою 



Річна фінансова звітність 
   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 31.12.2011 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Лiктрави" за ЄДРПОУ 00481181 

Територія  за КОАТУУ 1810136600 

Організаційно-правова 
форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 232 

Орган державного 
управління  за КОДУ 0 

Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТIВ I МАТЕРIАЛIВ за КВЕД 24.42.0 

Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума  

Адреса 10001 Житомирська область Корольовський район м. Житомир Шосе Київське, буд.21 

Середня кількість 
працівників  

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

 
 

 

Баланс станом на 31.12.2011 

Актив Код рядка На початок звітного 
періоду На кінець звітного періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 

- залишкова вартість 010 1 1600 

- первісна вартість 011 16 1658 

- накопичена амортизація 012 ( 15 ) ( 58 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 020 23647 200 

Основні засоби: 

- залишкова вартість 030 14315 43479 

- первісна вартість 031 22143 52956 

- знос 032 ( 7828 ) ( 9477 ) 

Довгострокові біологічні активи: 

- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 

- первісна вартість 036 0 0 

- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 6315 0 

- інші фінансові інвестиції 045 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 15 1 

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0 

Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0 

Відстрочені податкові активи 060 0 0 

Гудвіл 065 0 0 

Інші необоротні активи 070 0 0 

Гудвіл при консолідації 075 0 0 

Усього за розділом I 080 44293 45280 

II. Оборотні активи 

Виробничі запаси 100 16453 19962 

Поточні біологічні активи 110 0 0 

V 



Незавершене виробництво 120 368 80 

Готова продукція 130 5083 4746 

Товари 140 208 197 

Векселі одержані 150 0 0 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 

- чиста реалізаційна вартість 160 14211 11282 

- первісна вартість 161 14211 18761 

- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 7479 ) 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

- за бюджетом 170 24 136 

- за виданими авансами 180 1421 1409 

- з нарахованих доходів 190 0 0 

- із внутрішніх розрахунків 200 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 7032 7923 

Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти: 

- в національній валюті 230 7488 2911 

- у т.ч. в касі 231 0 0 

- в іноземній валюті 240 317 925 

Інші оборотні активи 250 0 0 

Усього за розділом II 260 52605 49571 

III. Витрати майбутніх періодів 270 10 11 

IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 

Баланс 280 96908 94862 

Пасив Код рядка На початок звітного 
періоду На кінець звітного періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал 

Статутний капітал 300 1008 1008 

Пайовий капітал 310 0 0 

Додатковий вкладений капітал 320 0 0 

Інший додатковий капітал 330 43496 43496 

Резервний капітал 340 451 451 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 44102 42964 

Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 370 ( 228 ) ( 228 ) 

Накопичена курсова різниця 375 0 0 

Усього за розділом I 380 88829 87691 

Частка меншості 385 0 0 

II. Забезпечення наступних виплат та платежів 

Забезпечення виплат персоналу 400 0 513 

Інші забезпечення 410 0 595 

Сума страхових резервів 415 0 0 

Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0 

Цільове фінансування 420 0 0 

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

Усього за розділом II 430 0 1108 

ІІІ. Довгострокові зобов’язання 

Довгострокові кредити банків 440 4020 200 



Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0 

Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0 

Усього за розділом III 480 4020 200 

ІV. Поточні зобов’язання 

Короткострокові кредити банків 500 1020 4382 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0 

Векселі видані 520 0 0 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 0 0 

Поточні зобов’язання за розрахунками: 

- з одержаних авансів 540 0 0 

- з бюджетом 550 2289 205 

- з позабюджетних платежів 560 0 0 

- зі страхування 570 82 162 

- з оплати праці 580 237 390 

- з учасниками 590 106 67 

- із внутрішніх розрахунків 600 0 0 

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, 
утримуваними для продажу 605 0 0 

Інші поточні зобов'язання 610 325 657 

Усього за розділом IV 620 4059 5863 

V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 

Баланс 640 96908 94862 

Примітки  

Керівник Пинзару Юрiй 

Головний бухгалтер Шевчук Олена Миколаївна 



Звіт про фінансові результати за 2011 рік 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 75420 75796 

Податок на додану вартість 015 714 503 

Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 ) 

 025 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші вирахування з доходу 030 ( 595 ) ( 0 ) 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 74111 75293 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 36430 ) ( 33795 ) 

Валовий: 

- прибуток 050 37681 41498 

- збиток 055 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні доходи 060 1736 1051 

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

061 0 0 

Адміністративні витрати 070 ( 8340 ) ( 6127 ) 

Витрати на збут 080 ( 6354 ) ( 3227 ) 

Інші операційні витрати 090 ( 14663 ) ( 2786 ) 

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

091 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансові результати від операційної діяльності: 

- прибуток 100 10060 30409 

- збиток 105 ( 0 ) ( 0 ) 

Доход від участі в капіталі 110 0 0 

Інші фінансові доходи 120 0 597 

Інші доходи 130 0 2 

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

Фінансові витрати 140 ( 92 ) ( 353 ) 

Втрати від участі в капіталі 150 ( 6315 ) ( 0 ) 

Інші витрати 160 ( 43 ) ( 58 ) 

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

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 

- прибуток 170 3610 30597 

- збиток 175 ( 0 ) ( 0 ) 

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від 
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення 
діяльності 

176 0 0 

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки 
необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( 0 ) ( 0 ) 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 4748 ) ( 8088 ) 

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності: 

- прибуток 190 0 22509 

- збиток 195 ( 1138 ) ( 0 ) 

Надзвичайні: 

- доходи 200 0 0 

- витрати 205 ( 0 ) ( 0 ) 

Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 ) 



Частка меншості 215 0 0 

Чистий: 

- прибуток 220 0 22509 

- збиток 225 ( 1138 ) ( 0 ) 

Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 230 30156 31017 

Витрати на оплату праці 240 12496 6394 

Відрахування на соціальні заходи 250 3885 2334 

Амортизація 260 1801 1283 

Інші операційни витрати 270 5996 2426 

Разом 280 54334 43454 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 300 260159.00000000 268932.00000000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 260159.00000000 268932.00000000 

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 -4.37425000 83.69774000 

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 -4.37425000 83.69774000 

Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000 

Примітки Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю заповнено в гривнях, в тис.грн. вiн 
складає:  
за 2011 рiк                                            за 2010 рiк  
-0,00437425                                          0,08369774  
 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю заповнено в гривнях, в 
тис.грн. вiн складає: 
за 2011 рiк                                             за 2010 рiк  
-0,00437425                                           0,08369774 

Керівник Пинзару Юрiй 

Головний бухгалтер Шевчук Олена Миколаївна 



Звіт про рух грошових коштів 
за 2011 рік 

Стаття Код 
рядка За звітний період За аналогічний період 

попереднього року 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від:  

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 70299 75671 

Погашення векселів одержаних 015 0 0 

Покупців і замовників авансів 020 0 0 

Повернення авансів 030 526 180 

Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 783 597 

Бюджету податку на додану вартість 040 0 0 

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 19 10 

Отримання субсидій, дотацій 050 0 0 

Цільового фінансування 060 0 0 

Борників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0 

Інші надходження 080 16 372 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 090 ( 33419 ) ( 31208 ) 

Авансів 095 ( 3796 ) ( 5404 ) 

Повернення авансів 100 ( 0 ) ( 0 ) 

Працівникам 105 ( 9920 ) ( 6198 ) 

Витрат на відрядження 110 ( 1390 ) ( 1136 ) 

Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 438 ) ( 405 ) 

Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 7071 ) ( 8045 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 4356 ) ( 2880 ) 

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 ( 2099 ) ( 2318 ) 

Цільових внесків 140 ( 445 ) ( 357 ) 

Інші витрачання 145 ( 328 ) ( 220 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 8381 18659 

Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 8381 18659 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Реалізація: 

- фінансових інвестицій 180 0 0 

- необоротних активів 190 0 0 

- майнових комплексів 200 0 0 

Отримані: 

- відсотки 210 0 0 

- дивіденди 220 0 0 

Інші надходження 230 0 0 

Придбання: 

- фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 ) 

- необоротних активів 250 ( 7913 ) ( 18792 ) 

- майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -7913 -18792 

Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -7913 -18792 



III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження власного капіталу 310 0 0 

Отримані позики 320 0 4820 

Інші надходження 330 0 31 

Погашення позик 340 ( 3820 ) ( 800 ) 

Сплачені дивіденди 350 ( 39 ) ( 1914 ) 

Інші платежі 360 ( 578 ) ( 3604 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -4437 -1467 

Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -4437 -1467 

Чистий рух коштів за звітній період 400 -3969 -1600 

Залишок коштів на початок року 410 7805 9414 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 -9 

Залишок коштів на кінець року 430 3836 7805 

Примітки  

Керівник Пинзару Юрiй 

Головний бухгалтер Шевчук Олена Миколаївна 



Звіт про власний капітал 
за 2011 рік 

 

Стаття Код Статутний 
капітал 

Пайовий 
капітал 

Додатковий 
вкладений капітал 

Інший додатковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподілений 
прибуток 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Залишок на початок року 010 1008 0 0 43496 451 44102 0 -228 88829 

Коригування: 

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

Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на початок року 050 1008 0 0 43496 451 44102 0 -228 88829 

Переоцінка активів: 

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

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

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

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

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

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

 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Чистий прибуток (збиток) за звітний 
період 130 0 0 0 0 0 -1138 0 0 -1138 

Розподіл прибутку: 

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

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

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

 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників: 

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

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

 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу: 

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

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



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

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

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

Інші зміни в капіталі: 

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

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

 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 -1138 0 0 -1138 

Залишок на кінець року 300 1008 0 0 43496 451 42964 0 -228 87691 

Примітки  

Керівник Пинзару Юрiй 

Головний бухгалтер Шевчук Олена Миколаївна 



Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік 

I. Нематеріальні активи 

Групи 
нематеріальних 

активів 

Код 
рядка 

Залишок на початок року 
Надійшло 

за рік 

Переоцінка (дооцінка +, 
уцінка -) Вибуло за рік 

Нараховано 
амортизації 

за рік 

Втрати від 
зменшення 
корисності 

за рік 

Інші зміни за рік Залишок на кінець року 

первісна 
(пероцінена) 

вартість 

накопичена 
амортизація 

первісної 
(переоціненої 

вартості) 

накопиченої 
амортизації 

первісна 
(пероцінена) 

вартість 

накопичена 
амортизація 

первісної 
(переоціненої 

вартості) 

накопиченої 
амортизації 

первісна 
(пероцінена) 

вартість 

накопичена 
амортизація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Права 
користування 
природними 
ресурсами 

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

Права 
користування 
майном 

020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права на 
комерційні 
позначення 

030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права на об'єкти 
промислової 
властивості 

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

Авторське право 
та суміжні з ним 
права 

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

 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші 
нематеріальні 
активи 

070 16 15 1645 0 0 3 1 44 0 0 0 1658 58 

Разом 080 16 15 1645 0 0 3 1 44 0 0 0 1658 58 

Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0 

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0 

вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0 

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0 

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0 



II. Основні засоби 

Групи основних засобів 

Ко
д 

ря
дк
а 

Залишок на 
початок року 

Надій
шло за 

рік 

Переоцінка 
(дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік 

Нарахов
ано 

амортиза
ції за рік 

Втрати від 
зменшення 
корисності 

за рік 

Інші зміни 
за рік 

Залишок на кінець 
року 

у тому числі 

одержані за 
фінансовою 

орендою 

передані в 
оперативну 

оренду 

первіс
на 

(перо
цінен

а) 
вартіс

ть 

знос 

первісної 
(переоціне

ної 
вартості) 

зносу 

первісна 
(пероцін

ена) 
вартість 

знос 

первісн
ої 

(переоці
неної 

вартості
) 

зносу 
первісна 

(пероцінена) 
вартість 

знос 
первісна 

(пероцінена) 
вартість 

знос 
первісна 

(пероцінена) 
вартість 

знос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Земельні ділянки 100 936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 936 0 0 0 0 0 

Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Капітальні витрати на 
поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Будинки, споруди та 
передавальні пристрої 120 10378 2416 26844 0 0 22 22 468 0 0 0 37200 2862 0 0 0 0 

Машини та обладнання 130 6893 2863 746 0 0 83 52 760 0 0 0 7556 3571 0 0 0 0 

Транспортні засоби 140 2292 1807 2593 0 0 3 3 255 0 0 0 4882 2059 0 0 0 0 

Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі) 150 1125 388 227 0 0 11 8 205 0 0 0 1341 585 0 0 0 0 

Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші основні засоби 180 392 227 521 0 0 19 17 43 0 0 0 894 253 0 0 0 0 

Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Малоцінні необоротні 
матеріальні активи 200 127 127 25 0 0 5 5 25 0 0 0 147 147 0 0 0 0 

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

Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші необоротні 
матеріальні активи 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом 260 22143 7828 30956 0 0 143 107 1756 0 0 0 52956 9477 0 0 0 0 

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 0 

вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0 

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 0 

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 0 

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0 

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0 

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0 



З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0 

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0 

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0 

Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0 

III. Капітальні інвестиції 

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року 

1 2 3 4 

Капітальне будівництво 280 3311 0 

Придбання (виготовлення) основних засобів 290 4399 195 

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів 300 23 1 

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 61 0 

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 0 0 

Інші 330 1207 4 

Разом 340 9001 200 

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0 

Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0 

IV. Фінансові інвестиції 

Найменування показника Код 
рядка За рік 

На кінець року 

довгострокові поточні 

1 2 3 4 5 

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: 
асоційовані підприємства 350 0 0 0 

дочірні підприємства 360 0 0 0 

спільну діяльність 370 0 0 0 

Б. Інші фінансові інвестиції в: 
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380 0 0 0 

акції 390 0 0 0 

облігації 400 0 0 0 

інші 410 0 0 0 

Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 0 0 

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 0 

за справедливою вартістю (422) 0 

за амортизованою вартістю (423) 0 

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю  (424) 0 

за справедливою вартістю (425) 0 

за амортизованою собівартістю (426) 0 



 
 

V. Доходи і витрати 

Найменування показника Код рядка Доходи Витрати 

1 2 3 4 

А. Інші операційні доходи і витрати 
Операційна оренда активів 440 7 59 

Операційна курсова різниця 450 188 220 

Реалізація інших оборотних активів 460 408 389 

Штрафи, пені, неустойки 470 4 184 

Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення 480 0 0 

Інші операційні доходи і витрати 490 1129 13811 

у тому числі:  
відрахування до резерву сумнівних боргів 491 X 7479 

непродуктивні витрати і втрати 492 X 154 

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: 
асоційовані підприємства 500 0 6315 

дочірні підприємства 510 0 0 

спільну діяльність 520 0 0 

В. Інші фінансові доходи і витрати 
Дивіденди 530 0 X 

Проценти 540 X 92 

Фінансова оренда активів 550 0 0 

Інші фінансові доходи і витрати 560 0 0 

Г. Інші доходи та витрати 
Реалізація фінансових інвестицій 570 0 0 

Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0 

Результат оцінки корисності 590 0 0 

Неопераційна курсова різниця 600 0 0 

Безоплатно одержані активи 610 0 X 

Списання необоротних активів 620 X 0 

Інші доходи і витрати 630 0 43 

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0 

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0 % 

Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0 

 
 
 
 



 
 

VI. Грошові кошти 

Найменування показника Код рядка На кінець року 

1 2 3 

Каса 640 0 

Поточний рахунок у банку 650 3836 

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 0 

Грошові кошти в дорозі 670 0 

Еквіваленти грошових коштів 680 0 

Разом 690 3836 

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0 

VII. Забезпечення і резерви 

Види забезпечень і резервів Код 
рядка 

Залишок на 
початок 

року 

Збільшення за звітний рік 
Використано у 
звітному році 

Сторновано 
використану суму у 

звітному році 

Сума очікуваного відшкодування 
витрат іншою стороною, що 

врахована при оцінці забезпечення 

Залишок на 
кінець року нараховано 

(створено) 
додаткові 

відрахування 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 0 513 0 0 0 0 513 

Забезпечення наступних витрат на додаткове 
пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних витрат на виконання 
гарантійних зобов’язань 730 0 0 0 0 0 0 0 

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

Забезпечення наступних витрат на виконання 
зобов’язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0 

 760 0 595 0 0 0 0 595 

 770 0 0 0 0 0 0 0 

Резерв сумнівних боргів 775 0 7479 0 0 0 0 7479 

Разом 780 0 8587 0 0 0 0 8587 

VIII. Запаси 

Найменування показника Код 
рядка Балансова вартість на кінець року 

Переоцінка за рік 

збільшення чистої вартості реалізації уцінка 

1 2 3 4 5 

Сировина і матеріали 800 17518 0 0 

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби  810 1459 0 0 

Паливо 820 141 0 0 

Тара і тарні матеріали 830 630 0 0 



Будівельні матеріали  840 24 0 0 

Запасні частини 850 112 0 0 

Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0 

Поточні біологічні активи 870 0 0 0 

Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 78 0 0 

Незавершене виробництво 890 80 0 0 

Готова продукція 900 4746 0 0 

Товари 910 197 0 0 

Разом 920 24985 0 0 

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 24985 

переданих у переробку (922) 0 

оформлених в заставу (923) 0 

переданих на комісію (924) 0 

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0 

Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0 

IX. Дебіторська заборгованість 

Найменування показника Код 
рядка Всього на кінець року 

у т.ч. за строками не погашення 

до 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 до 12 місяців 

1 2 3 4 5 6 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 18761 18429 192 140 

Інша поточна дебіторська заборгованість 950 7923 598 812 6513 

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0 

Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0 

X. Нестачі і втрати від псування цінностей 

Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 154 

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0 

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 0 

XI. Будівельні контракти 

Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0 

Заборгованість на кінець звітного року: 

- валова замовників 1120 0 



- валова замовникам 1130 0 

- з авансів отриманих 1140 0 

Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0 

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0 

XII. Податок на прибуток 

Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Поточний податок на прибуток 1210 4748 

Відстрочені податкові активи:  

- на початок звітного року 1220 0 

- на кінець звітного року 1225 0 

Відстрочені податкові зобов’язання:  

- на початок звітного року 1230 0 

- на кінець звітного року 1235 0 

Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 4748 

у тому числі:  

- поточний податок на прибуток 1241 4748 

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0 

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 0 

Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0 

у тому числі:  

- поточний податок на прибуток 1251 0 

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0 

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 0 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань 
 

Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Нараховано за звітний рік 1300 1800 

Використано за рік - усього 1310 1801 

в тому числі на:  

- будівництво об’єктів 1311 0 

- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 1801 

- з них машини та обладнання 1313 0 

- придбання (створення) нематеріальних активів 1314 0 



- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0 

 1316 0 

 1317 0 



XIV. Біологічні активи 
 

Групи біологічних 
активів 

Код 
рядка 

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю 

Залишок на початок 
року Надійшло 

за рік 

Вибуло за рік Нараховано 
амортизації 

за рік 

Втрати від 
зменшення 
корисності 

Вигоди від 
відновлення 
корисності 

Залишок на кінець 
року 

Залишок 
на 

початок 
року 

Надійшло 
за рік 

Зміни 
вартості 

за рік 

Вибуло 
за рік 

Залишок 
на 

кінець 
року 

первісна 
вартість 

накопичена 
амортизація 

первісна 
вартість 

накопичена 
амортизація 

первісна 
вартість 

накопичена 
амортизація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Довгострокові 
біологічні активи - 
усього 
у тому числі: 

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

робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

багаторічні 
насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

інші довгострокові 
біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Поточні біологічні 
активи - усього 
у тому числі: 

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

тварини на 
вирощуванні та 
відгодівлі 

1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

біологічні активи в 
стані біологічних 
перетворень (крім 
тварин на вирощуванні 
та відгодівлі) 

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

 1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

інші поточні біологічні 
активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування  (1431) 0 

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних 
активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) 0 

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) 0 



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

Найменування показника Код 
рядка 

Вартість первісного 
визнання 

Витрати, 
пов'язані з 

біологічними 
перетвореннями 

Результат від первісного 
визнання 

Уцінка 
Виручка 

від 
реалізації 

Собівартість 
реалізації 

Фінансовий результат (прибуток +, 
збиток -) від 

дохід витрати реалізації первісного визнання 
та реалізації 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Продукція та додаткові біологічні 
активи рослинництва - усього 
у тому числі: 

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

зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

з них: пшениця 1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

додаткові біологічні активи 
рослинництва 1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

Продукція та додаткові біологічні 
активи тваринництва - усього 
у тому числі: 

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

приріст живої маси - усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

з нього: великої рогатої худоби 1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

додаткові біологічні активи 
тваринництва 1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

 1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

Сільськогосподарська продукція та 
додаткові біологічні активи - разом 1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

Керівник Пинзару Юрiй 

Головний бухгалтер Шевчук Олена Миколаївна 
 


