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

Голова правлiння    Гопанчук Антон Пилипович 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

МП  
(дата) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2011 рік 

 
1. Загальні відомості 

 
1.1. Повне найменування емітента 
 Публiчне акцiонерне товариство "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" 
1.2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00110177 
1.4. Місцезнаходження емітента 11563, Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Гулянка, 
Молодiжна, 18 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 04142-5-59-07, 04142-5-59-07 
1.6. Електронна поштова адреса емітента  yshica@emitent.net.ua  
 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії 10.04.2012 
 (дата) 
2.2. Річна інформація опублікована у  Бюлетень. Цiннi папери України   

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 
2.3. Річна інформація 
розміщена на власній сторінці http://ukbm.com.ua/ua/content/20.html 

в мережі 
Інтернет  

 (адреса сторінки)  (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 
1. Основні відомості про емітента:  
    а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 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  
    е) інформація про рейтингове агентство  
    є) інформація про органи управління емітента  
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 
(розміру часток, паїв) X 
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X 
4. Інформація про посадових осіб емітента:  
    а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 
    б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 
6. Інформація про загальні збори акціонерів X 
7. Інформація про дивіденди X 
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 
9. Відомості про цінні папери емітента:  
    а) інформація про випуски акцій емітента X 
    б) інформація про облігації емітента  
    в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
    г) інформація про похідні цінні папери  
    ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
    д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів  
10. Опис бізнесу X 
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
    а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 
    б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 
    в) інформація про зобов'язання емітента X 
    г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 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  
15. Річна фінансова звітність X 
16. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році 
(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації 
до Комісії) X 
17. Аудиторський висновок X 
18. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (у разі наявності)  
19. 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)  
20. Примітки: 
Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств не включенi до 



змiсту регулярної рiчної iнформацiї так як Товариство не входить до будь-яких об'єднань 
пiдприємств: ассоцiацiю, корпорацiю, консорцiум, концерн, iншi об'єднання за галузевим, 
територiальним та iншими принципами. 
Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня в складi рiчної iнформацiї, так як Товариство не 
проводить рейтингової оцiнки. 
Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюється емiтентами - акцiонерними 
товариствами. 
Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв вiдсутня в складi рiчної регулярної 
iнформацiї, так як станом на 31.12.2011 року акцiї Емiтента iснують виключно в 
бездокументарнiй формi. 
Iнформацiя про облiгацiї емiтента, про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, iнформацiя про 
похiднi цiннi папери емiтента та iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного року 
вiдсутня в складi рiчної iнформацiї так як випуск процентних, дисконтних, цiльових 
(безпроцентних) облiгацiй, похiдних та iнших цiнних паперiв, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї 
та викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало. 
Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня в 
складi рiчної iнформацiї так як Товариство борговi цiннi папери не випускало. 
Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери,що виникала 
протягом звiтного перiоду вiдсутня в складi рiчної регулярної iнформацiї так як протягом 
звiтного року фактiв виникнення особливої iнформацiї Товариства не було. 
Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової 
звiтностi (МСФЗ) вiдсутня у складi рiчної iнформацiї так як вона не складалась. 
Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй у складi рiчної iнформацiї так як Товариство 
випуск цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi 
не здiйснювало. 
 



3. Основні відомості про емітента 
 

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 
3.1.1. Повне найменування 
 Публiчне акцiонерне товариство "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" 
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ "Ушицький комбiнат будiвельних 
матерiалiв" 
3.1.3. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 
3.1.4. Поштовий індекс 11563 
3.1.5. Область, район Житомирська обл. Коростенський р-н 
3.1.6. Населений пункт с. Гулянка 
3.1.7. Вулиця, будинок Молодiжна, 18 
 
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 
3.2.1. Серія і номер свідоцтва А00 № 809303 
3.2.2. Дата державної реєстрації 30.06.1999 
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво 
 Коростенська районна державна адмiнiстрацiя Житомирської областi 
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 3 603 694 
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 3 603 694 
 
3.3. Банки, що обслуговують емітента 
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті 
 Коростенське безбалансове вiддiлення Фiлiї "Вiддiленя Промiнвестбанку" в м. Житомирi 
3.3.2. МФО банку 311056 
3.3.3. Поточний рахунок 26008301178428 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті 
 Коростенське безбалансове вiддiлення Фiлiї "Вiддiленя Промiнвестбанку" в м. Житомирi 
3.3.5. МФО банку 311056 
3.3.6. Поточний рахунок 26008301178428 
 
3.4. Основні види діяльності 
 14.11.0 - Добування декоративного та будiвельного каменю 
 26.70.0 - Оброблення декоративного та будiвельного каменю 
 45.21.1 - Будiвництво будiвель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
Лiцензiя (спецiальний дозвiл) на 

користування надрами 
№2222 16.08.2000 Мiнiстерство екологiї та 

природних ресурсiв 
16.08.2020 

Опис За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї, його 
буде подовжено. 

Дозвiл на початок виконання 
роботи пiдвищеної небезпеки 

№3649.09.30-1
4.11.0 

01.12.2009 Державний комiтет України з 
промислової безпеки, охорони 

працi та гiрничого нагляду 

01.12.2012 

Опис За прогнозами Емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його 
буде подовжено. 

Дозвiл на продовження 
виконання роботи пiдвищеної 

небезпеки 

№ 
3650.09.30-14.

11.0 

01.12.2009 Державний комiтет України з 
промислової безпеки, охорони 

працi та гiрничого нагляду 

01.12.2014 

Опис За прогнозами Емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його 
буде подовжено. 

Торговий патент на право 
здiйснення дiяльностi у сферi 
роздрiбної торгiвлi через касу 

пiдприємства 

ТПБ № 059578 25.03.2011 Коростенська ОДПI 31.03.2016 

Опис За прогнозами Емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї торгового 
патенту, його буде подовжено. 

Дозвiл на продовження 
виконання робiт пiдвищеної 

небезпеки 

№ 
3848.08.30-14.

11.0 

24.12.2008 Державний комiтет України з 
промислової безпеки, охорони 

працi та гiрничого нагляду 

24.12.2013 

Опис За прогнозами Емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його 
буде подовжено. 

Дозвiл на виконання робiт 
пiдвищеної небезпеки 

№ 135.11.30 06.12.2011 Державна служба гiрничого 
нагляду та промислової 

безпеки 

06.12.2016 

Опис За прогнозами Емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його 
буде подовжено. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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) 

засновником товариства є РВ 
ФДМУ по Житомирськiй 

областi 
13578893 

10008, Житомирська обл., 
Корольовський р-н, м. Житомир, 

1-го Травня, 20 
0 

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи 

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

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної 
кількості) 

Учасникiв - фiзичних осiб - 62 - 0,022 
Усього 0,022 

 
5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу, станом на 31.12.2011 
року - 241 особа. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв, чисельнiсть 
працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу - не облiковується. Загальний 
фонд оплати працi за 2011 рiк склав 9 032 тис. грн., у 2010 роцi ФОП становив 6 799 тис. грн. 
Фонд оплати працi у 2011 р. збiльшився на 32,84% порiвняно з 2010р. при збiльшеннi 
середньооблiкової чисельностi працiвникiв на 10 осiб. Кадрова полiтика емiтента спрямована на 
забезпечення рiвня квалiфiкацiї її 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 
 Гопанчук Антон Пилипович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 СМ 775018 29.11.2006 Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києвi 
6.1.4. Рік народження 1949 
6.1.5. Освіта Вища 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 34 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Промiнвестбанк, начальник вiддiлу 
6.1.8. Опис 
 До повноважень 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. Розмiр виплаченої винагороди за звiтний рiк - 132 794 
грн. Загальний стаж роботи - 44 роки. Перелiк попереднiх посад: Заступник начальника 
Господарського управлiння ПIБ, заступник директора Господарського департаменту ПIБ. 
Протягом звiтного перiоду посадова особа не переобиралась. Посадова особа Товариства 
непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. 
 
 
6.1.1. Посада Член правлiння 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Голуб Петро Сергiйович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 ВМ 650898 03.12.1998 Коростенським МРВ УМВС України в Житомирськiй областi 
6.1.4. Рік народження 1949 
6.1.5. Освіта середня-спецiальна 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 19 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ВАТ "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв", головний iнженер 
6.1.8. Опис 
 До повноважень 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. Винагорода не виплачувалась. Обiймає посаду головного iнженера ПАТ 
"Ушицький КБМ". Загальний стаж роботи - 44 роки. Перелiк попереднiх посад: начальник ПТО 
Ушицького кам'яного кар'єру. Протягом звiтного перiоду посадова особа не переобиралась. 
Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. 
 
 
6.1.1. Посада Член правлiння 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Желiзко Павло Люцiянович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 ВН 033758 25.10.2001 Коростенським МРВ УМВС України в Житомирськiй областi 
6.1.4. Рік народження 1955 
6.1.5. Освіта середня спецiальна 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 23 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Начальник дробильно-сортувального цеху ВАТ "Ушицький КБМ"  
6.1.8. Опис 
 До повноважень  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. Винагорода не виплачувалась. Обiймає посаду начальника дробильно- 
сортувального заводу ПАТ "Ушицький КБМ". Загальний стаж роботи - 38 рокiв. Протягом 
звiтного перiоду посадова особа не переобиралась. Посадова особа Товариства непогашеної 
судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. 
 
 
 



6.1.1. Посада Головний бухгалтер 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Желiзко Марiя Iванiвна 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 ВМ 884750 07.06.2000 Коростенським МРВ УМВС України в Житомирськiй областi 
6.1.4. Рік народження 1956 
6.1.5. Освіта середня-спецiальна 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 21 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Головний бухгалтер фiрми "Агро" 
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. Iншi посади на iнших пiдприємствах не обiймає.Розмiр виплаченої винагороди за 2011  
рiк - 72 456 грн. Загальний стаж роботи - 39 рокiв, перелiк попереднiх посад: бухгалтер фiрми 
"Агро". Протягом звiтного перiоду посадова особа не переобиралась. Посадова особа 
Товариства непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. 
 
 
6.1.1. Посада Голова Наглядової ради 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Матвiєнко Павло Володимирович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 СН 244467 01.08.1996 Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києвi 
6.1.4. Рік народження 1973 
6.1.5. Освіта вища 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 15 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Голова Спостережної ради АКБ "Нацiональний кредит" 
6.1.8. Опис 
 До повноважень  голови наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв 
в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях 
наглядової  ради.  Обов'язками голови наглядової  ради є координацiя дiяльностi наглядової  
ради для належного виконання Радою своїх функцiй. Винагорода не виплачувалась.  Загальний 
стаж роботи - 17 рокiв Перелiк попереднiх посад: Український акцiонерний комерцiйний 
промислово-iнвестицiйний банк економiст вiддiлу документарних розрахункiв, головний 
економiст вiддiлу документарних розрахункiв, заступник Голови правлiння, Голова правлiння 
АКБ "Нацiональний кредит", Член Комiтету Верховної ради України з питань фiнансiв i 
банкiвської дiяльностi, Голова Спостережної ради АКБ "Нацiональний кредит".Протягом 
звiтного перiоду посадова особа не переобиралась. Одночасно обiймає посаду 
помiчника-консультанта народного депутата України Макеєнка В.В.на час його депутатських 
повноважень. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
 
 
 



6.1.1. Посада Член Наглядової ради 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Матвiєнко Наталiя Миколаївна 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 СН 340228 05.12.1996 Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києвi 
6.1.4. Рік народження 1975 
6.1.5. Освіта середня 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 2 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Економiст АКБ Промiнвестбанк 
6.1.8. Опис 
 До повноважень члена наглядової  ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв 
в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях 
наглядової ради Обов'язками члена наглядової  ради є брати участь у засiданнях наглядової  
для забезпечення прийняття Радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Винагороду 
не отримувала.  Загальний стаж роботи - 10 рокiв. Перелiк попереднiх посад:  економiст АКБ 
Промiнвестбанк Протягом звiтного перiоду посадова особа не переобиралась. Одночасно 
обiймає посаду помiчника голови правлiння ПАТ "Ушицький КБМ". Посадова особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
 
 
6.1.1. Посада Член Наглядової ради 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Матвiєнко Галина Пилипiвна 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 СО 007343 08.12.1998 Шевченкiвським РУГУ МВС України в м. Києвi 
6.1.4. Рік народження 1941 
6.1.5. Освіта вища 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 14 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Генеральний директор ПП "Башта плюс" 
6.1.8. Опис 
 До повноважень  члена наглядової  ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв 
в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях 
наглядової  ради Обов'язками члена наглядової  ради є брати участь у засiданнях наглядової 
для забезпечення прийняття Радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Винагорода 
не виплачувалась. Загальний стаж роботи 47 рокiв.. Перелiк попереднiх посад директор 
ресторану "Галина". Протягом звiтного перiоду посадова особа не переобиралась. В теперiшнiй 
час трудову дiяльнiсть не здiйснює в зв'язку з виходом на пенсiю.  Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.1.1. Посада Голова Ревiзiйної комiсiї 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Панночка Тамара Олексiївна 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 СН 495892 12.06.1997 Харкiвським РУГУ МВС України в м. Києвi 
6.1.4. Рік народження 1971 
6.1.5. Освіта вища 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 14 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Головний бухгалтер Ресторан "Берлога" 
6.1.8. Опис 
 До повноважень голови ревiзiйної комiсiї вiдноситься здiйснення контролю за 
фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Обов'язками голови Ревiзiйної комiсiї є 
забезпечення проведення своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi 
пiдприємства шляхом складання висновкiв та актiв. Винагорода не виплачувалась. Загальний 
стаж роботи - 19 рокiв. Перелiк попереднiх посад: головний бухгалтер Ресторану "Берлога". 
Протягом звiтного перiоду посадова особа не переобиралась. Одночасно обiймає посаду 
головного бухгалтера ПП "Башта Плюс", мiсцезнаходження: . Київ, проспект Петра Григоренка , 
33/44. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
 



6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, 
по батькові 

фізичної особи 
або повне 

найменування 
юридичної особи 

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

ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

Дата 
внесення 

до реєстру 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 
іменні 

Прості на 
пред’явника 

Привілейо-
вані іменні 

Привілейо-
вані на 

пред'явник
а 

Голова правлiння Гопанчук Антон 
Пилипович 

СМ 775018 
29.11.2006 
Дарницьким РУГУ 
МВС України в м. 
Києвi 

 0 0 0 0 0 0 

Член правлiння Голуб Петро 
Сергiйович 

ВМ 650898 
03.12.1998 
Коростенським 
МРВ УМВС 
України в 
Житомирськiй 
областi 

21.12.2001 100 0,0007 100 0 0 0 

Член правлiння Желiзко Павло 
Люцiянович 

ВН 033758 
25.10.2001 
Коростенським 
МРВ УМВС 
України в 
Житомирськiй 
областi 

25.10.2001 100 0,0007 100 0 0 0 

Головний 
бухгалтер 

Желiзко Марiя 
Iванiвна 

ВМ 884750 
07.06.2000 
Коростенським 
МРВ УМВС 
України в 
Житомирськiй 
областi 

 0 0 0 0 0 0 

Голова Наглядової 
ради 

Матвiєнко Павло 
Володимирович 

СН 244467 
01.08.1996 
Дарницьким РУГУ 

 0 0 0 0 0 0 



МВС України в м. 
Києвi 

Член Наглядової 
ради 

Матвiєнко Наталiя 
Миколаївна 

СН 340228 
05.12.1996 
Дарницьким РУГУ 
МВС України в м. 
Києвi 

21.01.2009 1 0,00001 1 0 0 0 

Член Наглядової 
ради 

Матвiєнко Галина 
Пилипiвна 

СО 007343 
08.12.1998 
Шевченкiвським 
РУГУ МВС 
України в м. Києвi 

21.01.2009 1 0,00001 1 0 0 0 

Голова Ревiзiйної 
комiсiї 

Панночка Тамара 
Олексiївна 

СН 495892 
12.06.1997 
Харкiвським 
РУГУ МВС 
України в м. Києвi 

21.01.2009 0 0 0 0 0 0 

Усього 202 0,00142 202 0 0 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Найменування 
юридичної особи 

Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ Місцезнаходження 

Дата 
внесення 
до реєстру 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 
іменні 

Прості на 
пред'явн

ика 

Привілейо-
вані іменні 

Привілейо-
вані на 

пред'явник
а 

Олтенор Кепiтал 
ЛТД (Oltenor 
Capitak LTD 

-  Вiргiнськi острови, 
Британiя, д р-н, 
Тортола, Род-Таун, 
Вантерпул Плаза, 
2-й поверх, Вiкхемс 
Кей 1 

16.05.2011  7 205 802 49,989 7 205 802 0 0 0 

Маквелл 
Iнтернешнл Ес.Ей. 
(Makwell 
International S.A) 

-  Панама, East 53 rd 
Street, Marbelle 2 nd 
floor 

16.05.2011  7 205 802 49,989 7 205 802 0 0 0 

Прізвище, ім'я, 
по батькові 

фізичної особи 

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

паспорт 

Дата 
внесення 
до реєстру 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 
іменні 

Прості на 
пред'явника 

Привілейо-
вані іменні 

Привілейо-
вані на 

пред'явник
а 

Усього 14 411 604 99,978 14 411 
604 

0 0 0 

 



8. Інформація про загальні збори акціонерів 
Вид загальних зборів чергові позачергові 

X  
Дата проведення 18.03.2011 
Кворум зборів 99,99 
Опис 1. Обрання робочих органiв та затвердження регламенту загальних зборiв. 

2. Звiт Голови правлiння ПАТ "УКБМ" про результати роботи товариства за 2010 
рiк. 
3. Звiт Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "УКБМ". 
4. Звiт Наглядової ради ПАТ "УКБМ". 
5. Обговорення та затвердження звiтiв Правлiння, Наглядової ради та Ревiзiйної 
комiсiї ПАТ "УКБМ". 
6. Визначення порядку розподiлу чистого прибутку ПАТ "УКБМ" та виплати 
дивiдендiв. Затвердження рiчного балансу. 
7. Затвердження плату придбання нового технологiчного обладнання, плану 
проведення капiтального ремонту основних засобiв i джерел покриття цих витрат 
на 2011 рiк. 
Осiб, що подавали пропозицiї до перлiку питань порядку денного не було, змiн у 
перелiку питань порядку денного не було. За всiма питаннями порядку денного 
було проведено голосування та прийнятi вiдповiднi рiшення. Протягом звiтного 
року позачерговi збори акцiонерiв не iнiцiювались та не скликались. 

 
9. Інформація про дивіденди 

 

За результатами звітного 
періоду 

За результатами періоду, 
що передував звітному 

за простими 
акціями 

за 
привілейова

ними 
акціями 

за простими 
акціями 

за 
привілейова

ними 
акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 701 604 0 
Нараховані дивіденди на одну акцію, 
грн. 

0 0 0,048 0 

Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 701 604 0 
Дата складення переліку осіб, які 
мають право на отримання 
дивідендів 

  18.03.2011  

Дата виплати дивідендів   25.05.2011  
Опис У звiтному 2011 роцi сума нарахованих та виплачених дивiдендiв акцiонерам 

ПАТ "УКБМ" за 2010 рiк становила 701604 грн., згiдно рiшення загальних зборiв 
акцiонерiв вiд 18 березня 2011 р., Протокол № 1. Дата складення перелiку осiб, якi 
мають право на отримання дивiдендiв - 18 березня 2011 року. Нарахованi  
дивiденди на одну просту акцiю за 2010 рiк становили 0,04867 грн. Перiод 
виплати дивiдендiв, визначений загальними зборами, становить 3 мiсяцi : 
квiтень-червень 2011 року. Остання виплата дивiдендiв акцiонерам вiдбулася 
25.05.2011 року. 
На дату складання звiту рiшення про розподiл прибутку 2011 року не було 
прийняте. 

 
 
 
 
 
 



10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 
та по батькові фізичної особи 

Приватне пiдприємство "Аудиторська 
компанiя "Престиж" 

Організаційно-правова форма Приватне підприємство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35169487 
Місцезнаходження 10008, Житомирська обл., Богунський 

р-н, м. Житомир, вул. 1-го Травня, 22 
кв.2 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

№ 4031 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.09.2007 
Міжміський код та телефон 0412-44-66-36 
Факс 43-89-16 
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть 
Опис Згiдно з Договором № 27/11  вiд 

22.12.2011 ПП АК "Престиж" було 
здiйснено перевiрку достовiрностi 
фiнансової звiтностi ПАТ "Ушицький 
комбiнат будiвельних матерiалiв"за 
перiод з 01.01.2011 по  31.12.2011р. 

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

Публiчне акцiонерне товариство 
"Комерцiйний банк "Актив-банк" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 26253000 
Місцезнаходження 04070, м. Київ, вул. Борисоглiбська, 

буд.3 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

АВ № 534114 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 03.03.2008 
Міжміський код та телефон 044-207-45-88 
Факс 207-45-88 
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть, а саме 

депозитарна дiяльнiсть зберiгача 
цiнних паперiв 

Опис Емiтент доручає, а Зберiгач 
зобов'язується надавати Емiтенту 
послуги, згiдно укладеного Договору 
про вiдкриття рахункiв у цiнних 
паперах власникам iменних цiнних 
паперiв випуску, що дематерiалiзується 
№ 3Б-004 вiд 07 червня 2010 року. 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

Приватне акцiонерне товариство 
"Всеукраїнський депозитарiй цiнних 

паперiв" 
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889 
Місцезнаходження 04107, м. Київ, вул. Тропiнiна, буд. 7-Г 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

АВ № 498004 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009 
Міжміський код та телефон 044-585-42-40 
Факс 044-582-42-40 
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю 

цiнних паперiв 
Опис ПАТ "Ушицький КБМ" доручив, а 

ПрАТ "ВДЦП" зобов'язаний надавати 
Емiтенту послуги, згiдно Договору про 
обслуговування емiсiї цiнних паперiв 
№ Е1064/10 вiд 17.06.2010р. 

 



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 
ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 
папера 

Форма 
існування 
та форма 
випуску 

Номінальн
а вартість 

(грн.) 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн.) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
30.04.2010 02/06/1/10 Житомирське 

територiальне 
управлiння ДК ЦПФР 

UA 4000070395 Іменні прості  Бездокумент
арна Іменні 

0,25 14 414 776 3 603 694 100 

Опис 

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

 



12. Опис бізнесу 
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 
Публiчне акцiонерне товариство "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" засновано 
вiдповiдно до наказу про створення акцiонерного товариства вiд 25 червня 1999 року № 59-ВАТ 
шляхом перетворення державного пiдприємства "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" у 
вiдкрите акцiонерне товаритсво вiдповiдно до ЗУ "Про приватизацiю державних пiдприємств", 
ЗУ "Про господарськi товариства" та iнших законодавчих актiв. 
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв  09 грудя 2010 року (Протокол №2), в зв'язку з 
необхiднiстю приведеня дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до норм ЗУ "Про акцiонернi 
товариства", було визначено тип товариства як публiчне. Вiдповiдно, змiнено назву Вiдкритого 
акцiонерного товаиства "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" на Публiчне акцiонрне 
товариство "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв". 
Протягом звiтного перiоду таких важливих подiй як злиття, подiл, приєднання, перетворння не 
вiдбувалось. 
 
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші 
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, 
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попереднього 
звітного періоду 
В склад органiзацiйної структури пiдприємства входять наступнi пiдроздiли: 
-гiрничий цех; 
- пiдроздiл з буро-вибуховими роботами; 
-дробильно-сортувальний завод; 
-автотранспортний цех; 
-ремонтно-механiчна майстерня; 
-навантажувальний цех; 
-адмiнiстративно-управлiнський апарат. 
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв ПАТ 
"Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" у своєму складi не має. Змiн в органiзацiйнiй 
структурi у вiдповiдностi з попереднiм перiодом не було. 
 
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих пропозицій 
Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не 
надходило. 
 
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
При веденнi облiку застосовується План рахункiв, затверджений наказом Мiнiстерства фiнансiв 
України вiд 30.11.1999 р. №291. 
Обробка даних бухгалтерського облiку ведеться за допомогою програмного забезпечення "1С: 
Пiдприємство, версiя 7.7" . 
Принципи та методи процедур при вiдображеннi господарських операцiй визначаються 
Пiдприємством самостiйно та висвiтленi у вiдповiдних наказах. На початок 2011 року та 
протягом 1 кварталу дiяв наказ "Про органiзацiю бухгалтерського облiку i облiкової полiтики 
пiдприємства в 2010 роцi" №1 вiд 04.01.2010 року. В зв'язку iз введенням в дiю положень 
роздiлу III Податкового кодексу України, з 01.04.2011 затверджений та дiє новий наказ "Про 
облiкову полiтику пiдприємства на 2011 рiк" №14 вiд 01.04.2011. Змiни до положень облiкової 
полiтики стосуються класифiкацiї необоротних активiв, нарахування амортизацiї, облiку запасiв, 
доходiв та витрат, розрахунку собiвартостi, ведення податкового облiку. 
На вимогу п.6 пiдроздiлу 4 роздiлу ХХ "Перехiднi положення" Податкового кодексу України 



станом на 01.04.2011 по Пiдприємству проведена iнвентаризацiя необоротних активiв за наказом 
№14/а вiд 24.03.2011р. За результатами iнвентаризацiї визначений перелiк об'єктiв основних 
засобiв, iнших необоротних та нематерiальних активiв за групами, вартiсть кожного об'єкту ОЗ,  
встановленi строки корисного використання  об'єктiв з метою нарахування амортизацiї з 
01.04.2011 у вiдповiдностi до статтi 145 ПКУ та оновлених положень облiкової полiтики 
Пiдприємства. 
Метод нарахування амортизацiї вiдповiдає вимогам пункту 26 П(С)БО 7, у бухгалтерському 
облiку знос нараховується прямолiнiйним методом за визначеними строками корисного 
використання.  З 01.04.2011 вiдбулися змiни у класифiкацiї об'єктiв ОЗ за групами, строках 
використання з цiллю розрахунку подальшої амортизацiї, що зумовлено набранням чинностi 
роздiлу III Податкового кодексу України та затверджено наказом про облiкову полiтику 
пiдприємства №14 вiд 01.04.11р. 
таном на 31.12.2011 облiковуються фiнансовi iнвестицiї, що утримуються пiдприємством до їх 
погашення, за первiсною номiнальною вартiстю 138 тис. грн. До їх складу вiдносяться 
довгостроковi облiгацiї внутрiшньої державної позики, випущенi Мiнiстерством фiнансiв 
України та одержанi Пiдприємством в рахунок погашення сум податку на додану вартiсть, що 
пiдлягали вiдшкодуванню з бюджету.  Протягом звiтного 2011 року Пiдприємством отриманий 
фiнансовий дохiд по облiгацiям в сумi 34 тис. грн.  
Визначення первiсної вартостi фiнансових iнвестицiй вiдповiдає вимогам П(С)БО 12 "Фiнансовi 
iнвестицiї", подальша їх оцiнка, в тому числi оцiнка на дату балансу, не вiдповiдає  вимогам 
пункту 10 названого П(С)БО. В балансi фiнансовi iнвестицiї вказанi за первiсною вартiстю (за 
собiвартiстю), а не за амортизованою собiвартiстю фiнансових iнвестицiй. 
Облiк запасiв ПАТ "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" (визнання, класифiкацiя, 
оцiнка тощо) вiдповiдає в усiх суттєвих аспектах П(С)БО 9 "Запаси" та облiковiй полiтицi 
Пiдприємства. Оцiнка запасiв здiйснювалась по фактичнiй собiвартостi. При вибуттi запасiв 
оцiнка здiйснювалась за середньозваженою собiвартiстю. 
 
 
Текст аудиторського висновку 
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК  (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фiнансової 
звiтностiПублiчного акцiонерного товариства "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" за 
2011 рiк 
Загальним зборам акцiонерiв,  найвищому управлiнському персоналу  ПАТ "Ушицький 
комбiнат будiвельних матерiалiв" (керiвництву емiтента), Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв 
та фондового ринку 
Вступ 
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Ушицький 
комбiнат будiвельних матерiалiв" (далi - Пiдприємство), що додається, яка складена за 
нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку України та включає баланс, 
звiт про фiнансовi результати, звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний капiтал, примiтки 
до рiчної фiнансової звiтностi станом та за рiк, що закiнчився 31.12.2011. 
Основнi вiдомостi про Пiдприємство (емiтента цiнних паперiв)     
Повне найменування: Публiчне акцiонерне товариство "Ушицький комбiнат будiвельних 
матерiалiв" 
Скорочена назва:  ПАТ "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" 
Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ:  00110177.  
Мiсцезнаходження: Україна, 11563 Житомирська область, Коростенський р-н, с. Гулянка, вул. 
Молодiжна, 18. 
Вiдомостi про державну реєстрацiю: Пiдприємство зареєстроване Коростенською районною 
державною адмiнiстрацiєю Житомирської областi "30" червня 1999 року, реєстрацiйний номер  
1-1020, № запису про включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДР - 12891080003000012.  



 
Статут ПАТ "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" (дiюча редакцiя) затверджений 
рiшенням загальних зборiв акцiонерiв  (протокол №2 вiд 09.12.2010р.) та зареєстрований 
державним реєстратором Коростенської районної державної адмiнiстрацiї Житомирської областi 
21.12.2010р. № запису 12891050011000012. У звiтному 2011 роцi змiни та доповнення до 
Статуту товариства не вносились. 
Чисельнiсть персоналу на 31.12.2011 року - 243 особи. 
Види економiчної дiяльностi Пiдприємства за кодами КВЕД (у вiдповiдностi до довiдки 
№372449 з ЄДРПОУ, виданої управлiнням статистики у мiстi Коростенi Житомирськiй областi  
29.03.2011): 
* добування декоративного та будiвельного каменю (14.11.0); 
* оброблення декоративного та будiвельного каменю (26.70.0); 
* будiвництво будiвель (45.21.1); 
* iншi види оптової торгiвлi (51.90.0); 
* роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах без переваги продовольчого асортименту 
(52.12.0); 
* дiяльнiсть у сферi геологiї та геологорозвiдування (74.20.2). 
Пiдприємство поставлене на облiк податкових органiв. У 2011 роцi Пiдприємство є платником 
податку на прибуток на загальних пiдставах, платником податку на додану вартiсть 
(iндивiдуальний податковий номер 001101706095, свiдоцтво платника ПДВ № 100317097 вiд 
07.01.2011). 
Лiцензiї та патенти, що дiяли у звiтному роцi:  
* Лiцензiя (спецiальний дозвiл) на користування надрами, реєстрацiйний № 2222 вiд 
16.08.2000р. видана Мiнiстерством екологiї та природних ресурсiв, термiн дiї лiцензiї - 20 рокiв; 
* торговий патент серiї ТПБ №059578 на право здiйснення торговельної дiяльностi, виданий 
Коростенською ОДПI 25.03.2011, дiйсний з 01.04.2011 по 31.03.2016р.  
Опис аудиторської перевiрки 
Аудит було здiйснено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, 
iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА), Закону України "Про аудиторську 
дiяльнiсть" № 3125-XII вiд 22.04.1993р. зi змiнами та доповненнями, в редакцiї Закону №140-V 
вiд 14.09.2006 р.; Кодексу етики професiйних бухгалтерiв, Вимог до аудиторського висновку 
при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), 
затверджених рiшенням ДКЦПФР № 1360 вiд 29.09.2011 р., зареєстрованих в Мiнiстерствi 
юстицiї України 28.11.2011 р. за № 1358/20096 (далi - Вимоги Комiсiї) та iнших чинних 
нормативних документiв, що регулюють аудиторську практику та ведення бухгалтерського 
облiку.  
Перелiк фiнансових звiтiв, якi складають повний комплект фiнансової звiтностi та є предметом 
перевiрки: 
* баланс Пiдприємства (форма №1) з валютою 22.774 тис. грн.,  
* звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк (форма №2) з чистим прибутком 1.019 тис. грн., 
* звiт про рух грошових коштiв за 2011 рiк (форма №3), 
* звiт про власний капiтал за 2011 рiк (форма №4), 
* примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2011 рiк (форма №5), 
 (далi - Фiнансова звiтнiсть).   
Вiдповiдальнiсть управлiнського  персоналу       
Управлiнський персонал ПАТ "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" несе 
вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї Фiнансової звiтностi вiдповiдно до 
Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Положень 
(стандартiв) бухгалтерського облiку України та за такий внутрiшнiй контроль, який 
управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення складання Фiнансової звiтностi, 
що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. 



 
Посадовi особи ПАТ "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" вiдповiдальнi за пiдготовку 
та представлення Фiнансової звiтностi: 
Голова правлiння: Гопанчук Антон Пилипович, 
Головний бухгалтер: Желiзко Марiя Iванiвна 
Вiдповiдальнiсть аудитора     
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї Фiнансової звiтностi на основi 
результатiв аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до МСА. Цi стандарти вимагають вiд нас 
дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання 
достатньої впевненостi, що Фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. 
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв, щодо 
сум i розкриттiв у Фiнансовiй звiтностi.  
Вiдбiр 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 Пiдприємством Фiнансової звiтностi,  з метою розробки аудиторських 
процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi 
внутрiшнього контролю ПАТ "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв". 
Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi 
облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання Фiнансової 
звiтностi. 
Нам було надано всю необхiдну iнформацiю, вiдповiднi пояснення керiвництва, посадовi особи 
Пiдприємства письмово пiдтвердили повноту наданої Фiнансової звiтностi i проiнформували нас 
про суттєвi подiї пiсля дати балансу. 
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої 
думки.       
Пiдстава для висловлення умовно - позитивної думки (вiдповiдно до МСА 705) 
Обставини, що призвели до модифiкацiї думки аудитора:  
- обмеження обсягу роботи аудитора. Аудитори нашої компанiї не мали змоги отримати 
достатнi та прийнятнi аудиторськi докази, тому що не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявного 
майна та зобов'язань, яка проводилась Пiдприємством у перiод з 01 жовтня по 01 грудня 2011 
року, оскiльки ця дата передувала датi укладання договору на проведення аудиторської 
перевiрки. 
На пiдставi отриманих аудиторських доказiв для об?рунтування думки, ми дiйшли висновку, що 
наявнi обмеження є суттєвими, проте не являються  всеохоплюючими для Фiнансової звiтностi 
Пiдприємства. 
Фактiв невiдповiдного розкриття iнформацiї нацiональним П(С)БО та невiрного використання 
управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть не встановлено. 
Умовно-позитивна думка аудитора щодо повного комплекту Фiнансової звiтностi  
Рiчна Фiнансова звiтнiсть, яку ми перевiрили, пiдготовлена вiдповiдно до Нацiональної 
концептуальної основи фiнансової звiтностi.   
На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi "Пiдстава для 
висловлення умовно - позитивної думки", Фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх 
суттєвих аспектах майновий та фiнансовий стан ПАТ "Ушицький комбiнат будiвельних 
матерiалiв" на 31.12.2011, його результати дiяльностi та рух грошових коштiв за рiк, що 
закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та 
фiнансову звiтнiсть в Українi" та Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України.  
Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв. 
Описання важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi примiтки щодо Фiнансової звiтностi 
ПАТ "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" 
 



Iнформацiйнi та цифровi матерiали, що перевiрялись пiд час проведення аудиту  
Установчi, реєстрацiйнi, дозвiльнi документи ПАТ "Ушицький комбiнат будiвельних 
матерiалiв", фiнансовi звiти за 2010, 2011 роки, головна книга за 2011 рiк, журнали-ордери 
(картки) по рахунках облiку, регiстри синтетичного та аналiтичного облiку, первиннi документи, 
iнша фiнансова iнформацiя. 
Бухгалтерська звiтнiсть ПАТ "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" за попереднiй рiк 
Фiнансова звiтнiсть за перiод з 01.01.2010 по 31.12.2010 пiдтверджена незалежною 
аудиторською компанiєю "Престиж". Видано умовно - позитивний висновок. Данi фiнансових 
звiтiв на 31.12.2010 року у всiх суттєвих аспектах вiдповiдають залишкам представленим у 
звiтностi станом на 01.01.2011 року. Iнформацiя стосовно початкових залишкiв не потребує 
надання нових упевненостей.  
Органiзацiя та ведення бухгалтерського облiку на Пiдприємствi     
При веденнi облiку застосовується План рахункiв, затверджений наказом Мiнiстерства фiнансiв 
України вiд 30.11.1999 р. №291. 
Обробка даних бухгалтерського облiку ведеться за допомогою програмного забезпечення "1С: 
Пiдприємство, версiя 7.7" . 
Принципи та методи процедур при вiдображеннi господарських операцiй визначаються 
Пiдприємством самостiйно та висвiтленi у вiдповiдних наказах. На початок 2011 року та 
протягом 1 кварталу дiяв наказ "Про органiзацiю бухгалтерського облiку i облiкової полiтики 
пiдприємства в 2010 роцi" №1 вiд 04.01.2010 року. В зв'язку iз введенням в дiю положень 
роздiлу III Податкового кодексу України, з 01.04.2011 затверджений та дiє новий наказ "Про 
облiкову полiтику пiдприємства на 2011 рiк" №14 вiд 01.04.2011. Змiни до положень облiкової 
полiтики стосуються класифiкацiї необоротних активiв, нарахування амортизацiї, облiку запасiв, 
доходiв та витрат, розрахунку собiвартостi, ведення податкового облiку. 
На вимогу п.6 пiдроздiлу 4 роздiлу ХХ "Перехiднi положення" Податкового кодексу України 
станом на 01.04.2011 по Пiдприємству проведена iнвентаризацiя необоротних активiв за наказом 
№14/а вiд 24.03.2011р. За результатами iнвентаризацiї визначений перелiк об'єктiв основних 
засобiв, iнших необоротних та нематерiальних активiв за групами, вартiсть кожного об'єкту ОЗ,  
встановленi строки корисного використання  об'єктiв з метою нарахування амортизацiї з 
01.04.2011 у вiдповiдностi до статтi 145 ПКУ та оновлених положень облiкової полiтики 
Пiдприємства. 
Згiдно наказу №30 вiд "23" вересня 2011 року на Пiдприємствi проведено iнвентаризацiю 
активiв та зобов'язань у перiод з 01 жовтня по 01 грудня 2011 року. Процес iнвентаризацiї 
належним чином документально оформлений. Складено та пiдписано акти, iнвентаризацiйнi 
вiдомостi. За результатами iнвентаризацiї нестач та лишкiв не встановлено, що затверджено 
протоколом засiдання iнвентаризацiйної комiсiї та керiвником Пiдприємства.  
Аудитори ПП "Аудиторська компанiя "Престиж" не були присутнi пiд час обов'язкової рiчної 
iнвентаризацiї активiв та зобов'язань, оскiльки дата її проведення передувала датi залучення 
аудиторiв до проведення перевiрки. Тому для пiдтвердження повноти та достовiрностi 
Фiнансової звiтностi  Пiдприємства аудиторами були застосованi альтернативнi процедури. 
Внутрiшнiй контроль  
Пiдприємство має органiзацiйну структуру управлiння з чiтким розподiлом повноважень та 
обов'язкiв управлiнського персоналу. Вимоги, задачi, функцiї, обов'язки викладенi у Статутi 
Пiдприємства, посадових iнструкцiях.  
На Пiдприємствi вiдсутня служба внутрiшнього контролю у виглядi вiдокремленого пiдроздiлу. 
Контроль за фiнансовою дiяльнiстю Пiдприємства здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю, яка 
формує та надає керiвництву звiт 1 раз на рiк. 
Доступ до комп'ютеризованого облiку окремих операцiй (заробiтна плата, рух коштiв, тощо) 
мають особи в рамках службових обов'язкiв. 
В процесi аудиторської перевiрки проведено дослiдження ефективностi функцiонування системи 
внутрiшнього контролю вiдносно попередження ризику суттєвих викривлень  в областi: 



- придбання, оплати, облiку зобов'язань, 
- реалiзацiї, оплати, облiку заборгованостей, 
- надходження i витрачання грошових коштiв. 
Застосованi процедури контролю обмежують ризик появи помилок в бухгалтерському облiку на 
протязi перiоду, який перевiрявся, у середньому ступенi.  
Iнформацiя про перевiрки контролюючих органiв  
З 12.09.2011 по 07.10.2011 органами Коростенської ОДПI проведено планову виїзну перевiрку 
ПАТ "УКБМ" з питань дотримання вимог податкового, валютного та iншого законодавства за 
перiод з 01.07.2010 по 30.06.2011рр. За результатами перевiрки складений акт 
№1529/23-01/00110177 вiд 14.10.11р. По результатам перевiрки податковою службою виявленi 
незначнi порушення, донарахованi податки та вiдповiднi фiнансовi санкцiї були Пiдприємством 
своєчасно сплаченi до бюджету, вiдображенi в облiку та звiтностi.  
Розкриття iнформацiї за видами активiв       
Необоротнi активи       
Нематерiальнi активи  
Станом на дату балансу на Пiдприємствi наявнi нематерiальнi активи (права користування 
природними ресурсами, - вiдповiднi лiцензiї та дозволи): 
- первiсна вартiсть  -  46 тис. грн.; 
- накопичена амортизацiя - (0) тис. грн.; 
- залишкова (балансова) вартiсть - 46 тис. грн. 
Облiк нематерiальних активiв (визнання, класифiкацiя) в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає П 
(С)БО 8 "Нематерiальнi активи" та облiковiй полiтицi. Протягом перiоду, що перевiряється, 
фактiв придбання та списання нематерiальних активiв, вiдповiдно до даних бухгалтерського 
облiку, не вiдбувалось. Амортизацiя нематерiальних активiв не нараховується (на пiдставi 
прийнятого Пiдприємством рiшення).  
Незавершенi капiтальнi вкладення 
Незавершенi капiтальнi вкладення на 31.12.2011 складають 1.431 тис. грн., до вказаної статтi 
включена: 
- вартiсть незавершеного капiтального будiвництва - 1.331 тис. грн., 
- не введеного в експлуатацiю обладнання - 15 тис. грн., 
- не закiнченого ремонту машин та обладнання - 85 тис. грн.. 
Аналiтичний облiк капiтальних iнвестицiй ведеться за видами основних засобiв, iнших 
матерiальних необоротних активiв та за окремими об'єктами капiтальних вкладень. Капiтальнi 
iнвестицiї за 2011 рiк склали 1.486 тис. грн. (в тому числi: 193 тис. грн. - капiтальне будiвництво,  
1.293 тис. грн. - придбання та полiпшення основних засобiв).  
Основнi засоби 
За даними Фiнансової звiтностi Пiдприємства станом на 31.12.2011 року на балансi 
облiковуються основнi засоби (за первiсною вартiстю 43.026 тис. грн.), а саме: 
- будiвлi, споруди, передавальнi пристрої - 20.945 тис. грн.;                                                              
- машини та обладнання - 16.935 тис. грн.; 
- транспортнi засоби - 4.797 тис. грн.; 
- iнструменти, прилади, iнвентар - 349 тис. грн. 
Облiк основних засобiв та капiтальних iнвестицiй (визнання, класифiкацiя, оцiнка тощо) 
вiдповiдає, в усiх суттєвих аспектах П(С)БО 7 "Основнi засоби" та облiковiй полiтицi.  
Законсервованих основних засобiв не має. Переоцiнка основних засобiв на дату балансу у 
вiдповiдностi до рекомендацiй пунктiв 16-21 П(С)БО 7 не здiйснювалась.  
Основнi засоби, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права 
власностi та переданi у заставу у ПАТ "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" станом на 
31.12.2011 р. вiдсутнi. 
Пiдприємство, крiм власних, використовує орендованi основнi засоби.  
Пiдприємство орендує наступнi земельнi дiлянки державної власностi несiльськогосподарського 



призначення:  
- в кiлькостi 0,98 га на територiї Бiлкiвської сiльської ради Коростенського району 
Житомирської областi, орендодавець Коростенська районна державна адмiнiстрацiя, договiр 
оренди земельної дiлянки вiд 09.07.2008, укладений на 4 роки;  
- в кiлькостi 12,2232 га на територiї Бiлкiвської сiльської ради Коростенського району 
Житомирської областi, орендодавець Коростенська районна державна адмiнiстрацiя, договiр 
оренди земельної дiлянки вiд 01.10.2007, укладений на 30 рокiв;  
- 133,9568 га на територiї Бондарiвської сiльської ради Коростенського району Житомирської 
областi, орендодавець - Коростенська районна державна адмiнiстрацiя, договiр оренди земельної 
дiлянки вiд 01.10.2007, укладений строком  на 30 рокiв.  
Власної (викупленої) земельної дiлянки Пiдприємство не має, тому за даними облiку та балансу 
товариства вартiсть земельних дiлянок не облiковується. 
Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв станом на 31.12.2011 року становить (33.000) 
тис. грн. 
Залишкова (балансова) вартiсть основних засобiв на дату балансу - 10.026 тис. грн. 
Накопичена амортизацiя становить 76,7% первiсної вартостi основних засобiв. 
Метод нарахування амортизацiї вiдповiдає вимогам пункту 26 П(С)БО 7, у бухгалтерському 
облiку знос нараховується прямолiнiйним методом за визначеними строками корисного 
використання.  З 01.04.2011 вiдбулися змiни у класифiкацiї об'єктiв ОЗ за групами, строках 
використання з цiллю розрахунку подальшої амортизацiї, що зумовлено набранням чинностi 
роздiлу III Податкового кодексу України та затверджено наказом про облiкову полiтику 
пiдприємства №14 вiд 01.04.11р. 
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 
Станом на 31.12.2011 облiковуються фiнансовi iнвестицiї, що утримуються пiдприємством до їх 
погашення, за первiсною номiнальною вартiстю 138 тис. грн. До їх складу вiдносяться 
довгостроковi облiгацiї внутрiшньої державної позики, випущенi Мiнiстерством фiнансiв 
України та одержанi Пiдприємством в рахунок погашення сум податку на додану вартiсть, що 
пiдлягали вiдшкодуванню з бюджету.  Протягом звiтного 2011 року Пiдприємством отриманий 
фiнансовий дохiд по облiгацiям в сумi 34 тис. грн.  
Визначення первiсної вартостi фiнансових iнвестицiй вiдповiдає вимогам П(С)БО 12 "Фiнансовi 
iнвестицiї", подальша їх оцiнка, в тому числi оцiнка на дату балансу, не вiдповiдає  вимогам 
пункту 10 названого П(С)БО. В балансi фiнансовi iнвестицiї вказанi за первiсною вартiстю (за 
собiвартiстю), а не за амортизованою собiвартiстю фiнансових iнвестицiй. Але можливе 
вiдхилення в балансовiй оцiнцi активу не суттєве.  
Об'єкти iнвестицiйної нерухомостi, довгостроковi бiологiчнi активи, довгострокова дебiторська 
заборгованiсть, вiдстроченi податковi активи та iншi необоротнi активи за балансом 
пiдприємства станом на 31.12.2011 вiдсутнi.  
Вартiсть необоротних активiв Пiдприємства станом на 31.12.2011 складає 11.641 тис. грн. 
Оборотнi активи       
Запаси 
Облiк запасiв ПАТ "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" (визнання, класифiкацiя, 
оцiнка тощо) вiдповiдає в усiх суттєвих аспектах П(С)БО 9 "Запаси" та облiковiй полiтицi 
Пiдприємства. Оцiнка запасiв здiйснювалась по фактичнiй собiвартостi. При вибуттi запасiв 
оцiнка здiйснювалась за середньозваженою собiвартiстю. Пiдтверджуємо незмiннiсть 
визначених методiв оцiнки вибуття запасiв протягом звiтного перiоду.  
Станом на 31.12.2011 року у складi запасiв ПАТ "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв": 
- сировина i матерiали - 757 тис. грн.; 
- паливо - 350 тис. грн.; 
- запаснi частини - 2.665 тис. грн.; 
- малоцiннi та швидкозношуванi предмети - 733 тис. грн.; 
- готова продукцiя - 1.724 тис. грн.; 



всього виробничих запасiв: 6.229 тис. грн.; 
- незавершене виробництво - 0 тис. грн.; 
- готова продукцiя - 1724 тис. грн. 
Разом запаси: 6.229 тис. грн. 
Обсяг розкриття iнформацiї вiдповiдає вимогам П(С)БО 9.        
Дебiторська заборгованiсть 
Облiк дебiторської заборгованостi (визнання, класифiкацiя, оцiнка тощо) вiдповiдає в усiх 
суттєвих аспектах П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть". Дебiторська заборгованiсть за 
товари (роботи, послуги) вiдображена у  балансi за чистою реалiзацiйною вартiстю та складає 
на дату балансу 1.542 тис. грн. 
Резерв сумнiвних боргiв, вiдповiдно до наказу про облiкову полiтику Пiдприємства, 
нараховується по кожному виду заборгованостi на пiдставi даних рiчної iнвентаризацiї 
розрахункiв та визначений на дату балансу в сумi 61 тис. грн. на пiдставi класифiкацiї 
дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, послуги, конкретно за кожним дебiтором. 
Резерв сумнiвних боргiв по Пiдприємству у перiодi, що перевiряється, нарахований в сумi 47 
тис. грн. Протягом сiчня - грудня 2011 року Пiдприємством списано прострочену дебiторську 
заборгованiсть за рахунок створеного резерву в сумi 2 тис. грн.  
До складу iншої дебiторської заборгованостi, яка вiдображена в балансi за первiсною вартiстю 
вiдноситься дебiторська заборгованiсть за розрахунками: 
- з бюджетом - 479 тис. грн.; 
- за виданими авансами - 793 тис. грн.; 
- iнша поточна дебiторська заборгованiсть (по розрахункам з працiвниками, за iншими 
операцiями) - 291 тис. грн. 
Разом дебiторська заборгованiсть складає 3.105 тис. грн.  
Iнформацiя про дебiторську заборгованiсть за строками її непогашення розкрита у Примiтках до 
рiчної фiнансової звiтностi (роздiл 9). 
Грошовi кошти та їх еквiваленти 
Облiк касових операцiй ведеться у вiдповiдностi з Положенням про ведення касових операцiй у 
нацiональнiй валютi в Українi, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку 
України № 637 вiд 15.12.2004р., зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 13.01.2005 р. 
№40/10320 (з урахуванням внесених змiн на 2011 рiк).  
Суми грошових коштiв, вiдображених у балансi на початок та кiнець 2011 року пiдтвердженi 
первинними документами, банкiвською довiдкою. 
Грошовi кошти Пiдприємства станом на 31.12.2011 - 820 тис. грн. , або: 
в нацiональнiй валютi - 819 тис. грн. (в тому числi: на поточному рахунку у Вiддiленнi ПАТ "АК 
ПIБ" - 397 тис. грн., на короткострокових депозитних рахунках - 400 тис. грн., на поточному 
рахунку в КМФ ПАТ "Укрсоцбанк"  - 8 тис. грн.; на iнших банкiвських рахунках в нацiональнiй 
валютi - 13 тис. грн., готiвка в касi пiдприємства - 1 тис. грн.); 
в iноземнiй валютi - 1 тис. грн. (залишок на валютному банкiвському рахунку в рублях РФ).  
Iнформацiя про надходження та витрачання грошових коштiв вiдображена у Звiтi про рух 
грошових коштiв згiдно вимог П(С)БО 4. 
Iншi оборотнi активи  
Станом на 31.12.2011 року складають 600 тис. грн., до яких включено тимчасово не врахованi 
суми податкового кредиту та попередньо врахованi суми податкового зобов'язання з ПДВ у 
розрахунках з бюджетом. 
Вартiсть оборотних активiв Пiдприємства станом на 31.12.2011 складає 10.754 тис. грн.      
Витрати майбутнiх перiодiв  
Вартiсть витрат майбутнiх перiодiв на звiтну дату визначена в сумi 379 тис. грн. (до статтi 
включенi витрати, пов'язанi з основною виробничої дiяльнiстю пiдприємства, - попереднi 
витрати на розробку Бiлкiвського родовища гранiтiв). 
 



Вартiсть всiх активiв пiдприємства станом на 31.12.2011 складає 22.774 тис. грн.     
Розкриття iнформацiї про зобов'язання 
Облiк зобов'язань (визнання, класифiкацiя, оцiнка тощо) ведеться вiдповiдно до П(С)БО 11 
"Зобов'язання".     
Забезпечення наступних витрат i платежiв 
Вiдповiдно до облiкової полiтики Пiдприємства нараховуються та облiковуються на дату 
балансу (на 31.12.2011):  
- забезпечення виплат вiдпусток працiвникам - 742 тис. грн.,  
- забезпечення наступних витрат на ремонт основних засобiв - 2.139 тис. грн.  
разом забезпечення: 2.881 тис. грн. 
Облiк забезпечень ведеться, у всiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до П(С)БО 11 "Зобов'язання" та 
П(С)БО 26 "Виплати працiвникам". 
Довгостроковi зобов'язання на дату балансу вiдсутнi.     
Короткостроковi зобов'язання 
Поточнi зобов'язання вiдображенi в балансi за сумою погашення.  
Банкiвськими кредитами Пiдприємство у звiтному перiодi не користувалось, заборгованостi за 
банкiвськими позиками та вiдсотками за їх користування вiдсутнi. 
Поточнi зобов'язання ПАТ "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" класифiкується 
наступним чином: 
- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 1.021 тис. грн.; 
- з одержаних авансiв - 853 тис. грн.; 
- з бюджетом - 144 тис. грн.; 
- зi страхування - 143 тис. грн.; 
- з оплати працi - 290  тис. грн.;          
- iншi поточнi зобов'язання - 133 тис. грн. 
Разом  поточнi зобов'язання: 2.584  тис. грн. 
Прострочена кредиторська заборгованiсть перед бюджетом та по соцiальному страхуванню на 
дату балансу вiдсутня. Заборгованiсть по розрахункам з бюджетом, що пiдлягає сплатi на 
31.12.2011 року, оплачена у 1-му кварталi 2012 року своєчасно та в повному обсязi. 
Заборгованiсть з оплати працi, пов'язана з несвоєчасною виплатою, вiдсутня. Залишок за 
розрахунками з оплати працi, представлений у Фiнансовiй звiтностi за 2011 рiк є поточною 
заборгованiстю за другу половину грудня мiсяця 2011 року. 
Заробiтна плата на Пiдприємствi нараховується вiдповiдно до чинного законодавства України, 
на пiдставi належним чином оформлених внутрiшнiх документiв Пiдприємства: Колективного 
договору,  затвердженого штатного розкладу, табелiв облiку робочого часу, наказiв керiвника 
про нарахування iнших заохочувальних та компенсацiйних виплат. Протягом звiтного 2011 року 
заробiтна плата виплачувалась двiчi на мiсяць (23-го та 7-го числа), але мали мiсце незначнi 
порушення вказаних строкiв виплати в окремих перiодах. 
Структура зобов'язань за термiнами їх погашення у Фiнансовiй звiтностi вiдображена вiрно. 
Пiдприємством у перiодi, що пiдлягає перевiрцi, списано прострочену кредиторську 
заборгованiсть в сумi 11 тис. грн. 
Вартiсть зобов'язань (до яких прирiвнюються i забезпечення) Пiдприємства станом на 
31.12.2011 року - 5.465  тис. грн. 
Розкриття iнформацiї про власний капiтал 
Облiк власного капiталу ведеться, в усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до положень (стандартiв) 
бухгалтерського облiку України. Власний капiтал Пiдприємства складається зi статутного 
капiталу, iншого додаткового  капiталу, резервного капiталу, нерозподiленого прибутку. 
Статутний капiтал 
Засновником товариства є Держава в особi Регiонального вiддiлення Фонду Державного майна 
України по Житомирськiй областi.  
 



Публiчне акцiонерне товариство "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" засновано 
вiдповiдно до Наказу регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по 
Житомирськiй областi №59-ВАТ вiд "25" червня 1999 року шляхом перетворення державного 
пiдприємства "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" у вiдкрите акцiонерне товариство 
згiдно з Законом України "Про приватизацiю державного майна" вiд 19.02.1997р. №89/97-ВР, 
наказiв Фонду державного майна України вiд 26.01.1999р. №3140 "Про затвердження Перелiку 
об'єктiв груп Б, В, Г та А, якi пiдлягають приватизацiї шляхом продажу акцiй акцiонерних 
товариств в 1999 роцi" та вiд 02.03.1999 №382 "Про органiзацiю робiт з пiдготовки об'єктiв груп 
А (акцiонування), Б, В, Г до продажу в 1999 роцi". Статутний фонд товариства формувався в 
процесi приватизацiї державного пiдприємства як вартiсть цiлiсного майнового комплексу на 
пiдставi акту оцiнки.  
Згiдно акту оцiнки вартостi майна Державного пiдприємства "Ушицький комбiнат будiвельних 
матерiалiв", затвердженого наказом РВ ФДМУ та Статуту, статутний фонд товариства був 
визначений в розмiрi 3.603.694 грн. та подiлений на 14.414.776  iменних простих акцiй 
номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. 
У 2010 роцi, на виконання норм Закону України "Про акцiонернi товариства", вiдбулося 
визначення типу товариства та змiна найменування юридичної особи. У вiдповiдностi до 
рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 09.12.2010р. (протокол №2) визначено тип акцiонерного 
товариства як публiчне та змiнено найменування Вiдкритого акцiонерного товариства 
"Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" на Публiчне акцiонерне товариство "Ушицький 
комбiнат будiвельних матерiалiв". 
 У 2010 роцi проведено дематерiалiзацiю випуску акцiй Пiдприємства (переведення форми 
випуску цiнних паперiв з документарної в бездокументарну). В зв'язку зi змiною форми 
iснування цiнних паперiв отримано нове Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй реєстр. № 
02/06/1/10, дата реєстрацiї та видачi 30.04.2010р., видано Житомирським ТУ ДК ЦПФР.  В 
зв'язку iз змiною найменування Товариства (з ВАТ "УКБМ" на ПАТ "УКБМ") отримано дiюче 
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй, реєстр. № 02/06/1/10 вiд 30.04.2010, дата видачi 
17.02.2011р.   
Укладений договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв (договiр №Е1064/10 вiд 
17.06.2010р.) iз ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв", присвоєний новий код 
цiнних паперiв (ISIN) UA4000070395 (попереднiй код UA0601611108 э недiйсним), укладений 
договiр iз зберiгачем ПАТ "Комерцiйний банк "Актив-банк" (договiр про вiдкриття рахункiв у 
цiнних паперах власникам IЦП випуску, що дематерiалiзується № ЗЕ-004 вiд 07.06.2010р.). 
Станом на 31.12.2011р. заявлений розмiр статутного капiталу - 3.603.694 грн. або 3.604 тис. грн., 
сплачений повнiстю. Фактiв змiни розмiру статутного капiталу (додаткової емiсiї) не 
вiдбувалось. 
Згiдно наданої для перевiрки iнформацiї, станом на 31.12.2011 року, зареєстрована кiлькiсть 
акцiй Пiдприємства складає: 14.414.776 штук iменних простих акцiй, що становить 100% 
статутного капiталу, в тому числi за власниками: 
- 2 юридичнi особи  - 99,978% статутного капiталу (юридичнi особи - нерезиденти, кожнiй 
належить по 7205802 акцiї або 49,989% статутного капiталу), 
 - 62 фiзичнi особи  - 0,022% статутного капiталу або 3172 акцiй.   
У 2011 роцi вiдбулася змiна у складi власникiв контрольних пакетiв акцiй ПАТ "УКБМ": пакет у 
розмiрi 99,978%, що належав 1 фiзичнiй особi (14411604 акцiй) був розподiлений мiж 2 
юридичними особами-нерезидентами (по 49,989% або 7205802 акцiй кожнiй).          
Iнший додатковий капiтал   
На 31.12.2011 складає 11.921 тис. грн. (iндексацiя основних засобiв, дооцiнка активiв - 3.639 тис. 
грн.., залишок сформованого за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв фонду вiдтворення 
необоротних активiв та розвитку виробництва - 8.282 тис. грн.). У звiтному 2011 роцi вартiсть 
iншого додаткового капiталу збiльшилась на 3.966 тис. грн. внаслiдок вiдображення вiдрахувань 
у фонд розвитку виробництва iз залишку нерозподiленого прибутку за 2009 - 2010 роки.  



 
Резервний капiтал  
На 31.12.2011 складає 765  тис. грн. 
Нараховувався вiдповiдно до Статуту Пiдприємства та рiшень Загальних зборiв акцiонерiв. 
У 2011 роцi здiйснювалось вiдрахування до резервного капiталу в сумi 48 тис. грн., у 
вiдповiдностi до рiшення протоколу №1 Загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.03.2011 року. 
Використання коштiв резервного фонду, вiдповiдно до даних облiку, не вiдбувалось.     
Нерозподiлений прибуток  
На 31.12.2011 року складає 1.019 тис. грн. - отриманий Пiдприємством чистий прибуток за 
результатами дiяльностi у 2011 роцi. Нерозподiлений прибуток минулих рокiв станом на 
31.12.2011 за балансом товариства вiдсутнiй.      
За балансом товариства додаткового вкладеного капiталу не має. При первинному розмiщеннi 
акцiй статутний капiтал був сплачений по номiнальнiй вартостi, емiсiйного доходу не виникало. 
Вилучений та неоплачений капiтал на дату перевiрки вiдсутнiй.  
Вартiсть власного капiталу Пiдприємства станом на 31.12.2011 року складає 17.309 тис. грн. 
Розкриття iнформацiї щодо доходiв, витрат, фiнансових результатiв. 
Визнання, оцiнка та порядок розкриття iнформацiї про доходи у Фiнансовiй звiтностi 
здiйснювалось ПАТ "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" згiдно П(С)БО 15 "Доходи". 
Iнформацiя про доходи вiд операцiйної, iнвестицiйної, фiнансової дiяльностi для 
бухгалтерського облiку узагальнюється на рахунках класу 7 "Доходи i результати дiяльностi". 
Аналiтичний облiк доходiв здiйснюється з достатнiм рiвнем деталiзацiї. 
Найбiльша питома вага у доходах Пiдприємства - це доходи вiд реалiзацiї власної продукцiї 
(щебiнь, пiщано-щебнева сумiш, блочний камiнь), товарiв та послуг, якi згiдно з даними 
бухгалтерського облiку за 2011 рiк складають  83.230 тис. грн., в тому числi: вiд реалiзацiї 
продукцiї власного виробництва - 46.211 тис. грн., вiд реалiзацiї товарiв - 1.090 тис. грн., вiд 
реалiзацiї супутнiх поставцi продукцiї послуг (транспортнi послуги, вiдшкодування 
залiзничного тарифу) - 35.929 тис. грн.   Чистий дохiд (без врахування ПДВ)  вiд реалiзацiї 
продукцiї, товарiв та послуг - 72.117 тис. грн. 
У 2011 роцi Пiдприємство отримало:  
iншi операцiйнi доходи - 15.902 тис. грн. в тому числi: 
- дохiд вiд реалiзацiя iноземної валюти - 15.605 тис. грн..;  
- дохiд вiд реалiзацiї активiв (основних засобiв) - 43 тис. грн.; 
- дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi - 242 тис. грн.; 
- дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi - 11 тис. грн.; 
- iншi операцiйнi доходи - 1 тис. грн.; 
iншi фiнансовi доходи - 44 тис. грн. (вiдсотки по депозитним вкладам та облiгацiям). 
Разом чистi доходи:  88.063 тис. грн. 
Облiк витрат Пiдприємства проводився згiдно методологiчних засад визначених Положенням 
(стандартом) бухгалтерського облiку 16 "Витрати". Для узагальнення в бухгалтерському облiку 
iнформацiї про витрати застосовуються рахунки класу 9 "Витрати дiяльностi", паралельно 
рахунки 8-го класу не застосовуються. Витрати Пiдприємства класифiкуються i вiдображенi у 
звiтностi за видами дiяльностi. Визнання витрат вiдбувається одночасно з визнанням доходiв, 
для отримання яких вони здiйсненi.  
Операцiйнi витрати Пiдприємства групуються за елементами (матерiальнi витрати, витрати на 
оплату працi, вiдрахування на соцiальнi заходи, амортизацiя, iншi операцiйнi витрати), що має 
вiдображення в облiку та звiтностi. 
Витрати ПАТ "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" у 2011 роцi складають - 87.044  тис. 
грн., у тому числi: 
собiвартiсть реалiзованої продукцiї (послуг) - 62.218 тис. грн. (в тому числi: собiвартiсть 
продукцiї власного виробництва - 31.194 тис. грн., товарiв - 491 тис. грн., послуг - 30.533 тис. 
грн.); 



адмiнiстративнi витрати - 2.062 тис. грн.; 
витрати на збут - 6.031 тис. грн.; 
iншi операцiйнi витрати - 16.549 тис. грн. ; 
iншi витрати - 14 тис. грн.; 
витрати з податку на прибуток вiд звичайної дiяльностi - 170 тис. грн. 
Бухгалтерський облiк доходiв та витрат Пiдприємства здiйснюється на пiдставi первинних 
документiв. 
Аналiтичний облiк витрат здiйснюється з достатнiм рiвнем деталiзацiї. 
За 2011 рiк чистий прибуток ПАТ "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" складає 1.019 
тис. грн. та розрахований, у всiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до Положень (стандартiв) 
бухгалтерського облiку України. 
При розрахунку показникiв прибутковостi акцiй пiдтверджуємо, що чистий прибуток на одну 
просту акцiю (дорiвнює скоригованому чистому прибутку на одну просту акцiю) за звiтний 2011 
рiк склав - 0,07 грн. (аналогiчно рiвню 2010 року).  У 2011 роцi прийнято рiшення щодо 
нарахування i виплату дивiдендiв в сумi 701604 грн. або 0,05 грн./1 просту акцiю. Дивiденди в 
сумi 701.604 грн. нарахованi та повнiстю виплаченi акцiонерам протягом 2011 року. 
Заборгованiсть перед акцiонерами товариства за невиплаченими дивiдендами на 31.12.2011 
вiдсутня. 
Основнi показники фiнансово - майнового стану ПАТ "Ушицький комбiнат будiвельних 
матерiалiв" 
Аналiз фiнансового стану Пiдприємства проведено на пiдставi даних Фiнансової звiтностi за 
2010-2011 роки. Метою фiнансового аналiзу є оцiнка фiнансового стану Пiдприємства на 31 
грудня 2011 року, з урахуванням динамiки його змiн, якi склалися за результатами 
господарської дiяльностi за два останнi роки, визначення факторiв, що вплинули на цi змiни, та 
прогнозування майбутнього фiнансового стану Пiдприємства.  
Оцiнку проведено з позицiй майнового та фiнансового стану, за показниками, розрахунок яких 
наведений нижче. 
№ п/пНазва показника Формула розрахунку(за формою балансу) Значення показника Змiна за 
рiк Прийняте позитивне значення показника на початок року на кiнець року (+,-) Вiдхилення 
структури % 
1 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (критична лiквiднiсть) 
Рядки балансу (220+230+240) / 620 0,082 0,317 +0,235 286,78% 
0,25 - 0,5 
2 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (коефiцiєнт покриття) 
Рядки балансу (260+270+275)/ (620+630) 5,491 4,308 -1,183 -21,54% 
1,0 - 2,0 
3 Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або незалежностi, або автономiї) 
Рядки балансу 380/640 0,797 0,760 -0,037 -4,69% 
0,5 - 1,0 
4 Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом (фiнансова стабiльнiсть) 
Рядки балансу 380/(430+480+620+630) 3,937 3,167 -0,770 -19,55% 1,0 i вище 
5 Коефiцiєнт рентабельностi активiв (прибуток на сумарний капiтал) 
Рядок 220 форми № 2 / валюту балансу (середньоарифметичне значення на початок i кiнець 
перiоду) *100% 4,16% 4,62% +0,005 +11% 
Iснує поняття мiнiмальної рентабельностi, вона має дорiвнювати середньому % ставок за 
банкiвськими депозитами, але це вiдносна величина, i залежить вiд масштабiв пiдприємства та 
iнших факторiв 
Iнтерпретацiя: 
Абсолютна (критична) лiквiднiсть. Вiдображає, яка частина боргiв Пiдприємства може бути 
сплачена негайно. Тобто, у випадку необхiдностi негайного погашення поточних зобов'язань, на 
звiтну дату, Пiдприємство в змозi погасити 31,7% своїх зобов'язань. Станом на 31.12.11 цей 



коефiцiєнт значно пiдвищився (на 287%) завдяки залученню коштiв на депозитних рахунках (зi 
строком погашення до 1 року), його значення вiдповiдає нормативним вимогам (0,25 - 0,5).  
Загальна лiквiднiсть (коефiцiєнт покриття). Дозволяє визначити достатнiсть ресурсiв 
Пiдприємства, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов'язань. Отриманi 
значення показника свiдчать про деяке зниження платоспроможностi Пiдприємства станом на 
31.12.11 у порiвняннi до значення показника у минулому роцi - на 21%. Причиною такого 
зменшення коефiцiєнту покриття у 2011 роцi є зростання поточної кредиторської 
заборгованостi, в тому числi на 521 тис. грн. перед постачальниками за товари, роботи, послуги. 
Але значення показника на 31.12.11 майже вдвiчi перевищує прийняте нормативне значення. 
Фiнансова стiйкiсть (незалежнiсть, автономiя). Вiдображає частку власних коштiв Пiдприємства 
в загальнiй сумi коштiв вкладених та реiнвестованих у його дiяльнiсть. Прийнято вважати, що 
чим вищим є значення цього показника тим стабiльнiшим фiнансове становище пiдприємства. 
Показник має позитивне значення, характеризує задовiльний стiйкий  фiнансовий стан 
пiдприємства, не зважаючи на незначне зниження значення показника у 2011 роцi, -  на 4,69%.  
Покриття зобов'язань власним капiталом (фiнансова стабiльнiсть). Характеризує залежнiсть 
Пiдприємства вiд залучених засобiв. Iз отриманих позитивних значень коефiцiєнту фiнансової 
стабiльностi, можна вважати що зобов'язання покриваються власним капiталом Пiдприємства на 
316,7%. За 2011 рiк вiдбулося зниження рiвня показника - на 19,55%, що пояснюється 
розподiлом прибутку 2010 року та виплатою дивiдендiв, незначним зростанням поточних 
зобов'язань. 
Рентабельнiсть активiв (прибуток на сумарний капiтал). Визначає продуктивнiсть усього 
капiталу (усiх ресурсiв) Пiдприємства, незалежно вiд джерел його походження. Пiдприємство 
прибуткове, рентабельне. Рiвень рентабельностi пiдвищився у 2011 роцi у порiвняннi до 
попереднього 2010 року, - на 11% (з рiвня 4,16% до 4,62%).  
Отриманi показники свiдчать про стiйкий фiнансовий Пiдприємства, показники лiквiдностi, 
платоспроможностi та фiнансової стабiльностi має позитивнi достатнi значення (у порiвняннi до 
прийнятих нормативiв), дiяльнiсть прибуткова та рентабельна. Iнвестицiйна привабливiсть ПАТ 
"УКБМ" залишається на високому рiвнi.  
За результатами проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi ПАТ "УКБМ" за 2010-2011 роки, 
аудитором визначено:  Фiнансовий стан Пiдприємства досить стiйкий, подiї або обставини, якi 
можуть породжувати сумнiви щодо припущення про безперервнiсть дiяльностi не виявленi 
(процедури виконувались за МСА 570 "Безперервнiсть"). При цьому аудитор не може 
передбачити майбутнi подiї чи обставини, якi можуть спричинити погiршення показникiв 
дiяльностi Пiдприємства у наступних перiодах.  
Розкриття iншої допомiжної iнформацiї вiдповiдно до Вимог Комiсiї (за пiдпунктами пункту 2.7. 
"Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", 
рiшення ДК ЦПФР №1360 вiд 29.09.2011)  
Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв Пiдприємства (пп. 2.7.1)     
На 31.12.2011 року вартiсть чистих активiв ПАТ "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" 
складає 17.309 тис грн. (розраховано вiдповiдно Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та 
фондового ринку № 485 вiд 17.11.2004р. "Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо 
визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств"). 
Їх вартiсть перевищує статутний капiтал, що вiдповiдає вимогам чинного законодавства, а саме 
частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України. 
Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансової звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою 
iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з 
фiнансовою звiтнiстю (пп. 2.7.2) 
Суттєвих невiдповiдностей мiж Фiнансовою звiтнiстю ПАТ "УКБМ" за 2011 рiк, що пiдлягала 
аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається Пiдприємством та подається до Комiсiї разом 
з фiнансовою звiтнiстю (регулярна рiчна iнформацiя емiтента) не виявлено (процедури виконанi 
за МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять 



перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть"). 
Виконання значних правочинiв (пп. 2.7.3.) 
Виконання значних правочинiв протягом 2011 року на Пiдприємствi в цiлому вiдповiдає 
вимогам порядку вчинення згiдно ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту 
ПАТ "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв". Правочини, за якими ринкова вартiсть 
майна або послуг, що є його предметом, становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв 
товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (бiльше 10.654 тис. грн.), у звiтному 
перiодi не укладались.  
Виконання правочинiв, за якими ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, 
становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (бiльше 2.130,8 тис. грн.), здiйснювалось за рiшенням Наглядової ради ПАТ 
"Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" (контракти купiвлi-продажу власної щебеневої 
продукцiї на визначену суму).  За поданням Наглядової ради у порядок денний Загальних 
зборiв, що запланованi на 19.04.2012, включено питання щодо прийняття рiшення про вчинення 
значних правочинiв на суму, що перевищує 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної 
звiтностi.   
Стан корпоративного управлiння (пп. 2.7.4) 
Управлiння товариством у вiдповiдностi до статутних документiв: 
* Загальнi збори акцiонерiв Товариства (вищий орган Товариства); 
* Наглядова Рада Товариства (орган здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства i в межах 
компетенцiї, визначеної Статутом та Законом, контролює та регулює дiяльнiсть правлiння 
товариства); 
* Правлiння Товариства (виконавчий орган Товариства, який здiйснює керiвництво його 
поточною дiяльнiстю; правлiння товариства призначається Загальними зборами акцiонерiв в 
кiлькостi 3 осiб на чолi з Головою правлiння; Голова правлiння призначається Наглядовою 
радою); 
* Ревiзiйна комiсiя (здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю правлiння 
товариства, члени обираються з числа акцiонерiв). 
Дiяльнiсть, повноваження та вiдповiдальнiсть зазначених органiв управлiння регламентується 
ЗУ "Про акцiонернi товариства", Статутом ПАТ "УКБМ". На дату проведення аудиту, внутрiшнi 
Положення (передбаченi ЗУ "Про АТ") по Пiдприємству не узгодженi, їх затвердження 
Загальними зборами акцiонерiв заплановано на 19.04.2012р. 
Загальнi Збори акцiонерiв Пiдприємства проводились у звiтному 2011 роцi "18" березня 2011 
року. На яких, вiдповiдно до порядку денного, затвердженi звiти органiв управлiння, фiнансовi 
результати дiяльностi товариства за 2010 рiк; прийнятi рiшення щодо розподiлу прибутку за 
2010 рiк та виплати дивiдендiв, затвердженi плани придбання нового технологiчного 
обладнання, проведення капiтального ремонту на 2011 рiк.     
Фактiв, якi свiдчать про те, що Пiдприємство не сприяє реалiзацiї та не забезпечує захист прав та 
законних iнтересiв акцiонерiв не встановлено. ПАТ "Ушицький комбiнат будiвельних 
матерiалiв" забезпечує рiвне ставлення до всiх акцiонерiв. Товариство має власний веб-сайт в 
мережi Iнтернет (ukbm.com.ua), на сторiнках якого розмiщується iнформацiя, яка пiдлягає 
оприлюдненню вiдповiдно до законодавства, а також iнформацiя визначена пунктами 1-3, 5, 6, 
10, 11, 13-16 статтi 77 ЗУ "Про АТ". Товариство подає та розмiщає особливу iнформацiю 
вiдповiдно до ст. 41 ЗУ "Про цiннi папери та фондовий ринок", Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв.    
На нашу думку, система корпоративного управлiння Пiдприємства створює необхiднi умови для 
своєчасного обмiну iнформацiєю та ефективної взаємодiї мiж Наглядовою радою та виконавчим 
органом. Органи товариства та їх посадовi особи дiють в iнтересах товариства. 
Система внутрiшнього контролю ПАТ "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв", у суттєвих 
аспектах, забезпечує здiйснення стратегiчного, оперативного та поточного контролю за 
фiнансово-господарською дiяльнiстю Пiдприємства. 



Стан корпоративного управлiння на ПАТ "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" в 
суттєвих моментах вiдповiдає вимогам ЗУ "Про акцiонернi товариства", Статуту товариства. 
Комiтет з питань аудиту в акцiонерному товариствi не утворювався, Наглядовою радою рiшення 
про запровадження на ПАТ "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" посади внутрiшнього 
аудитора та корпоративного секретаря не приймалось. 
Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi  внаслiдок 
шахрайства (пп. 2.7.5) 
Пiд час проведення аудиту фактiв, обставин, якi можуть спричинити ризик суттєвого 
викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства не iдентифiковано (процедури 
виконувались за МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi 
фiнансової звiтностi"). 
Заключна частина  
Нами виконаннi процедури стосовно перевiрки достовiрностi статей Фiнансової звiтностi станом 
на 31 грудня 2011 року, а саме: розглянуто iнформацiю про факти, процеси господарської 
дiяльностi, вiдображенi в системi бухгалтерського облiку, Фiнансовiй звiтностi та iнших 
джерелах iнформацiйної структури Пiдприємства.  
На пiдставi результатiв аудиту ми пiдтверджуємо те, що за винятком обмежень, якi зазначенi по 
тексту цього висновку, подана iнформацiя, достовiрно i повно дає уявлення про реальний склад 
активiв та пасивiв суб'єкта перевiрки. Нiяких подiй, що вказують на порушення дiючого 
законодавства, що регулює принципи бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi 
в Українi, i статутних документiв Пiдприємства, не виявлено. 
Аудитором не iдентифiковано подiй, як вiдбулись у перiод з 01.01.2012 (пiсля дати балансу) до 
дати надання аудиторського звiту i вимагають коригування або розкриття у Фiнансовiй 
звiтностi.  
Аудитор не несе вiдповiдальностi за виконання аудиторських процедур або запити щодо 
Фiнансових звiтiв пiсля дати аудиторського висновку. Протягом перiоду з дати аудиторського 
висновку до дати опублiкування Фiнансових звiтiв вiдповiдальнiсть за iнформування аудитора 
про факти, якi можуть вплинути на Фiнансовi звiти, несе керiвництво Пiдприємства. 
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму 
Повне найменування: Приватне пiдприємство "Аудиторська компанiя "Престиж" 
Код за ЄДРПОУ: 35169487 
Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв видане Аудиторською 
палатою України за № 4031, вiдповiдно до рiшення Аудиторської палати України №182/10 вiд 
27.09.2007 року, свiдоцтво чинне до 27.09.2012 року. 
Мiсцезнаходження: Україна, 10008, м. Житомир, вул. 1-го Травня,  буд. 22, оф. 2, телефон 
(0412) 44-66-36, 44-66-35. факс (0412) 43-89-16. 
Проведення аудиту здiйснювалось вiдповiдно до умов договору № 27/11 вiд "22" грудня 2011 
року. 
Дата початку проведення аудиту "09" лютого 2012 р., дата закiнчення "22" березня 2012 р. 
Директор, аудитор Данильченко Олена Олександрiвна (Сертифiкат аудитора серiї А № 005854  
чинний до 17 сiчня 2015 року)                
Аудитор, що проводив перевiрку  (керiвник групи з виконання завдання) Бондарєва Людмила 
Анатолiївна (Сертифiкат аудитора серiї А № 005852  чинний до 17 сiчня 2015 року)                                                         
 
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, 
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; 
залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні 
ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї 
діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи 
продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; 
інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність 



емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; 
інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; 
перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами 
сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання 
ПАТ "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" виробляє неруднi будiвельнi матерiали за 
наступною номенклатурою: щебiнь фракцiй 5х10, 5х20, 20х40, 40х70. Супутня продукцiя - 
пiсчано-щебнева сумiш. Пiдприємство має можливiсть проводити перебудову технологiї 
випуску вiдповiдно до замовлень споживачiв. 
В звiтному перiодi збут продукцiї проводився як по Українi, так i в країнах СНД, в т.ч. Росiї. 
Основними споживачами є ТОВ "Паритет-М", ТОВ "Комспек" "Лiдр-неруд" та iн. В звiтному 
перiодi  попит на продукцiю збiльшився порявняно з минулим роком. Найбiльшим попитом 
користувалась дрiбна фракцiя 5х20, щебiнь фракцiї 20х40 реалiзовувався по мiрi заповнення 
складу готової продукцiї. Але технологiчний процес не дозволяє випускати тiльки 
дрiбнофракцiйний щебiнь через частi поломки обладнання. Постачальники за основними видами 
сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10% в загальному об'ємi постачання:  
Коростенський СРЕМ ПАТ "Житомиробленерго", ПЗЗ Коростень Техпд-4 ДТГО, ТОВ "Фактор 
Нафтобаза", ПрАТ "КЗГО", Приватне пiдприємство - фiрма "Торгбуд-сервiс", ТОВ НВП 
"Промкомплект", ТОВ "УНIКУМ-2003". 
Головним конкурентом є ВАТ "Коростенський щебзавод". Його продукцiя дешевше за рахунок 
меншої вартостi залiзничних тарифiв. Собiвартiсть продукцiї головного конкурента в 1,5 разiв 
менша при бiльш високому рiвнi якостi. Крiм того ВАТ "Коростенський щебзавод" 
розташований ближче до потенцiйних покупцiв нiж ПАТ "УКБМ". 
 
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо 
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською 
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її 
вартість і спосіб фінансування 
Капiтальнi iнвестицiї за 2011 рiк склали 1486 тис. грн., в т.ч. Капiтальне буiвництво - 193 тис. 
грн, придбання основних засобiв - 1293 тис. грн. Незавершне будiвництво на 31.12.2011р. 
становить 1431 тис. грн., до вказаної статтi включена вартiсть незавершеного капiтального 
будiвництва та не введеного в експлуатацiю обладнання. 
Капiтальнi iнвестицiї за 2010 рiк становили 1219 тис. грн., в т.ч. Капiтальне буiвництво - 224 тис. 
грн, придбання основних засобiв - 995 тис. грн. Незавершне будiвництво на 31.12.2010р 
становить 1324 тис. грн 
Капiтальнi iнвестицiї за 2009 рiк становили 1735 тис. грн. в т.ч. капiтальне будiвництво 286 тис. 
грн., придбання основних засобiв - 1449 тис. грн. Незавершене будiвництво на 31.12.2009 р. - 
1.191 тис. грн. 
Будь-якi додатковi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з господарською дiяльнiстю 
товариство не планує. 
 
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні 
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання 
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, 
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів 
підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або 
удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому 
числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення 
діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення 
За даними Фiнансової звiтностi Пiдприємства станом на 31.12.2011 року на балансi 
облiковуються основнi засоби (за первiсною вартiстю 43.026 тис. грн.), а саме: 
- будiвлi, споруди, передавальнi пристрої - 20.945 тис. грн.;                                                              



- машини та обладнання - 16.935 тис. грн.; 
- транспортнi засоби - 4.797 тис. грн.; 
- iнструменти, прилади, iнвентар - 349 тис. грн. 
Облiк основних засобiв та капiтальних iнвестицiй (визнання, класифiкацiя, оцiнка тощо) 
вiдповiдає, в усiх суттєвих аспектах П(С)БО 7 "Основнi засоби" та облiковiй полiтицi.  
Законсервованих основних засобiв не має. Переоцiнка основних засобiв на дату балансу у 
вiдповiдностi до рекомендацiй пунктiв 16-21 П(С)БО 7 не здiйснювалась.  
Основнi засоби, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права 
власностi та переданi у заставу у ПАТ "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" станом на 
31.12.2011 р. вiдсутнi. 
Пiдприємство, крiм власних, використовує орендованi основнi засоби.  
Пiдприємство орендує наступнi земельнi дiлянки державної власностi несiльськогосподарського 
призначення:  
- в кiлькостi 0,98 га на територiї Бiлкiвської сiльської ради Коростенського району 
Житомирської областi, орендодавець Коростенська районна державна адмiнiстрацiя, договiр 
оренди земельної дiлянки вiд 09.07.2008, укладений на 4 роки;  
- в кiлькостi 12,2232 га на територiї Бiлкiвської сiльської ради Коростенського району 
Житомирської областi, орендодавець Коростенська районна державна адмiнiстрацiя, договiр 
оренди земельної дiлянки вiд 01.10.2007, укладений на 30 рокiв;  
- 133,9568 га на територiї Бондарiвської сiльської ради Коростенського району Житомирської 
областi, орендодавець - Коростенська районна державна адмiнiстрацiя, договiр оренди земельної 
дiлянки вiд 01.10.2007, укладений строком  на 30 рокiв.  
Власної (викупленої) земельної дiлянки Пiдприємство не має, тому за даними облiку та балансу 
товариства вартiсть земельних дiлянок не облiковується. 
Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв станом на 31.12.2011 року становить (33.000) 
тис. грн. 
Залишкова (балансова) вартiсть основних засобiв на дату балансу - 10.026 тис. грн. 
Значних правочинiв щодо основних засобiв Товариства протягом звiтного прiоду не було. 
Ступiнь використання виробничих потужностей - 100%. Основнi засоби Товариства знаходяться 
за мiсцезнаходженням пiдприємства. Особливостей по екологiчних питаннях, якi б могли 
позначитися на використаннi активiв пiдприємства не спостерiгається. Iнформацiя щодо планiв 
капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, характер та 
причини таких планiв, суми видаткiв, в тому числi вже зроблених, опис методу фiнансування, 
прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих 
потужностей пiсля її завершення - вiдсутнi. 
 
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від 
законодавчих або економічних обмежень 
Однiєю з проблем, якi впливають на дiяльнiсть емiтента є недостатнє забезпечення обiговими 
коштами, що викликано сезоннiстю реалiзацiї щебневої продукцiї. Крiм того, значною 
проблемою є застарiле та зношене обладнання, яке термiново потребує ремонту.  
 
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій 
за порушення законодавства 
З 12.09.2011 по 07.10.2011 органами Коростенської ОДПI проведено планову виїзну перевiрку 
ПАТ "УКБМ" з питань дотримання вимог податкового, валютного та iншого законодавства за 
перiод з 01.07.2010 по 30.06.2011рр. За результатами перевiрки складений акт 
№1529/23-01/00110177 вiд 14.10.11р. По результатам перевiрки податковою службою виявленi 
порушення, донарахованi податки та вiдповiднi фiнансовi санкцiї були Пiдприємством 
своєчасно сплаченi до бюджету, вiдображенi в облiку та звiтностi. Сума сплачених 
пiдприємством штрафних санкцiй за 2011 рiк становить 55 160, 37 грн. 



 
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента 
Основним джерелом фiнансування дiяльностi Товариства є реалiзацiя продукцiї власного 
виробництва. Робочого капiталу достатньо для поточних потреб, фахiвцi емiтента не проводили 
оцiнки шляхiв покращення лiквiдностi.  
 
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець 
звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих 
договорів 
Укладених, але не виконаних договорiв за звiтний перiод немає. 
 
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 
Для подальшого розвитку пiдприємства планується впровадити наступнi заходи: удосконаення 
технологiї буровибухових робiт; застосування бiльш економiчних вибухових речовин; 
впровадження "бутобоя" про дробленнi негабаритiв, що дозволяє мати щомiсячну економiю у 
витратах; впровадження установки по класифiкацiї вiдсiву; впровадження захлдiв щодо 
зниження собiвартостi. 
 
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 
та розробку за звітний рік 
Протягом звiтного перiоду Товариство дослiдження та розробки не здiйснювало. 
 
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 
Судова справа ПАТ "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" проти Приватного торгового 
унiтарного пiдприємства "Пента Iмпекс" щодо вимоги погашення заборгованостi, в сумi 36 
423,41 доллара США (включаючи штрафнi санкцiї) за поставку щебеневої продукцiї згiдно 
Договору № 301 от 29 листопада 2010 р.. Спiр, згiдно умов договору, був переданий до 
Мiжнародного арбiтражного суду при Торгово-Промисловiй Палатi України 4.08.11 р.  
30 листопада 2011 року Арбiтражний суд винiс рiшення на користь ПАТ "Ушицький комбiнат 
будiвельних матерiалiв" про стягнення з вiдповiдача 39 172, 81 доллагiв США (борг + судовi 
витрати). 
23.02.2012 ПАТ "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" подав клопотання до суду м. 
Мiнск (р Бiлорусь) про визнання чинним на територiї Бiлорусiї рiшення вiд 30.11.2011 р. 
Мiжнародного арбiтражного суду при Торгово-Промисловiй Палатi України. На даний час 
вказане клопотання розглядається. 
 
29 листопада 2010 р. Вiдкрите акцiонерне товариство "Ушицький комбiнат будiвельних 
матерiалiв" звернувся до Житомирського окружного адмiнiстративного суду з позовом до 
Коростенської ОДПI про визнання протиправним та скасування податкового повiдомлення - 
рiшення № 0001152301 вiд 17.11 2010 р., яким пiдприємству зменшено суму податку на додану 
вартiсть на 28 453 грн. заявлену до бюджетного вiдшкодування за серпень 2010р. Постановою 
Житомирського окружного адмiнiстративного суду вiд 20.01.2011 р. позов задоволено повнiстю. 
Не погоджуючись з вищевказаним рiшенням Коростенська ОДПI звернулась до Житомирського 
апеляцiйного адмiнiстративного суду з проханням скасувати постанову вiд 20.01.2011 р. Однак 



Житомирський апеляцiйний адмiнiстративний суд, розглянувши матерiали справи, 5 квiтня 2011 
р. винiс ухвалу про залишення постанови Житомирського окружного адмiнiстративного суду вiд 
20.01.2011 р. без змiн а заяви Коростенської ОДПI без задоволення. На сьогоднiшнiй день 
Ухвала Житомирського апеляцiйного адмiнiстративного суду не оскаржувалась. 
 
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, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та 
результатiв дiяльностi емiтента, 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: 10 702 10 026 0 0 10 702 10 026 
  будівлі та споруди 3 300 3 267 0 0 3 300 3 267 
  машини та обладнання 6 244 5 418 0 0 6 244 5 418 
  транспортні засоби 1 132 1 326 0 0 1 132 1 326 
  інші 26 15 0 0 26 15 
2. Невиробничого 
призначення: 0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 
  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 
  інші 0 0 0 0 0 0 
Усього 10 702 10 026 0 0 10 702 10 026 

Опис 

Товариство використовує власнi основнi засоби.  Термiн використання 
основних засобiв - згiдно технiчної документацiї. Первiсна вартiсть 
основних засобiв на звiтну дату становить - 43 026 тис. грн; знос -33000 
тис. грн.; нараховано амортизацiї за 2011 рiк - 2041 тис. грн. Ступiнь 
зносу 76,7%. Ступiнь використання ОЗ - 100%. Суттєвих змiн у 
вартостi  основних засобiв протягом звiтного перiоду не було. За 
звiтний рiк надiйшло основних засобiв на 261 тис. грн., вибуло за рiк за 
первiсною вартiстю на 148  тис. грн. Обмежень на використання майна 
немає. Основнi засоби пiдприємства розподiленi за видами ОЗ, 
вiдповiдно до П(С)БО 7 та за чотирма групами, вiдповiдно до 
податкового законодавства. Умови використання об'єктiв кожної групи 
ОЗ визначенi законодавством України, внутрiшнiми положеннями 
пiдприємства та технiчною документацiєю окремого об'єкта ОЗ. Кожна 
група основних засобiв використовується за цiльовим призначенням 
виключно для здiйснення господарської статутної дiяльностi 
Товариства. 

 
 
 
 



13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 
(тис.грн.) 

17 309 16 992 

Статутний капітал (тис.грн.) 3 604 3 604 
Скоригований статутний капітал 
(тис.грн.) 

3 604 3 604 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв ПАТ "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" за 
звiтний та попереднiй роки проводиться на пiдставi Рiшення Державної комiсiї з цiнних 
паперiв та фондового ринку № 485 вiд 17.11.2004р. "Про схвалення Методичних 
рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств".  
Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка 
визначається шляхом вирахуванням iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його 
зобов'язань, прийнятих до розрахунку. 
 

Висновок Станом на 31.12.2011 року, вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства (активи 
товариства за мiнусом його зобов'язань) перевищує розмiр статутного капiталу, що 
вiдповiдає статтi 155 Цивiльного кодексу України. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13.3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань Дата 
виникнення 

Непогашена 
частина 

боргу (тис. 
грн.) 

Відсоток за 
користування 

коштами 
(відсоток річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 0 X X 
у тому числі:  
д/в  0 0  
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним власним 
випуском): X 0 X X 

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

д/в  0 0  
за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском): X 0 X X 

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

X 0 X X 

д/в  0 0  
за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним 
видом): 

X 0 X X 

д/в  0 X  
Податкові зобов'язання X 144 X X 
Фінансова допомога на зворотній 
основі X 0 X X 

Інші зобов'язання X 2 440 X X 
Усього зобов'язань X 2 584 X X 
Опис д/в 

 



13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 
з/п 

Основні 
види 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 
у натуральній 
формі (фізична 

од.вим.) 

у грошовій формі 
(тис.грн.) 

у відсотках до всієї 
виробленої 
продукції 

у натуральній 
формі (фізична 

од.вим.) 

 у грошовій формі 
(тис.грн.) 

у відсотках до всієї 
виробленої 
продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Щебiнь 

фракцiї 5х20 
362,4тис. тон 18748,3 31,5 382,9 тис. тон 20073,6 49,9 

2 Щебiнь 
фракцiї 5х10 

31,4 тис. тон 1246,2 2,7 33,1 тис. тон 1248,2 3,1 

3 Щебiнь 
фракцiї 20х40 

355,1 тис. тон 12781,4 30,9 348,4 тис. тон 12103,8 30,1 

4 Щебiн 
фракцiї 40х70 

120,7 тис. тон 4627,2 10,5 116,6 тис. тон 4489,2 11,2 

5 Щебiнь 
фракцiї 0х40 

22,0 тис. тон 909,1 1,9 30,5 тис. тон 119,1 0,3 

6 Щебiнь 
фракцiї 0х70 

3,9 тис. тон 57,4 0,4 3,9 тис. тон 849,1 2,1 

7 Щебiнь 
фракцiї 20х70 

3,1 тис. тон 114,3 0,3 3,1 тис. тон 114,3 0,3 

8 Сумiш 249,3 тис. тон 157,1 21,7 256,3 тис. тон 1127 2,8 
9 Камiнь 1,4 тис. тон 69,9 0,1 1,4 тис. тон 72 0,2 



13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

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

1 2 3 
1 Амортизацiя 5,3 
2 Матерiальнi витрати 48,6 
3 Оплата працi 20,2 
4 Соцiальнi нарахування 7,2 
5 Iншi витрати 18,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 2 1 
3 2011 1 0 

 
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах? 
 Так Ні 
Реєстраційна комісія X  
Акціонери  X 
Реєстратор  X 
Депозитарій  X 
Інше 
(запишіть) 

 

 
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників 
для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 
 Так Ні 
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X  

 
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 
останнього разу? 
 Так Ні 
Підняттям карток X  
Бюлетенями (таємне голосування)  X 
Підняттям рук  X 
Інше 
(запишіть) 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 
 Так Ні 
Реорганізація  X 
Внесення змін до статуту товариства  X 
Прийняття рішення про зміну типу товариства  X 
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 
товариства  X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 
товариства  X 

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

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

Інше 
(запишіть) 

Позачерговi збори акцiонерiв у звiтному роцi не iнiцiювались та не 
скликались 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 
ні 



ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 
 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 
 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради 3 
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 1 
Кількість представників держави 0 
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1 
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 2 
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0 

 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом 
останніх трьох років?  3 
 
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? 
 Так Ні 
Стратегічного планування  X 
Аудиторський  X 
З питань призначень і винагород  X 
Інвестиційний  X 
Інше 
(запишіть) 

Комiтети у складi Наглядової ради не створювались 

Інше 
(запишіть) 

 

 
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за 
роботу з акціонерами? (так/ні)  ні 
 
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 
 Так Ні 
Винагорода є фіксованою сумою  X 
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 
ринкової вартості акцій  X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 
Члени наглядової ради не отримують винагороди X  
Інше 
(запишіть) 

 

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



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

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

 X 

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

 X 

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

Інше 
(запишіть) 

У звiтному роцi змiн у персональному складi Наглядової ради не було. 

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

 
Загальні 

збори 
акціонерів 

Засідання 
наглядової 

ради 

Засідання 
правління 

Члени правління (директор) так ні так 
Загальний відділ ні ні ні 
Члени наглядової ради (голова наглядової 
ради) ні так 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 ні ні 
Відділ або управління, яке відповідає за роботу 
з акціонерами ні ні ні 

Інше (запишіть) 
 

ні ні ні 

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

 

Загальн
і збори 
акціоне

рів 

Наглядов
а рада 

Виконав
чий 

орган 

Не 
належит

ь до 
компете

нції 
жодного 
органу 



Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії) так так ні ні 

Затвердження планів діяльності 
(бізнес-планів) так так ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту або 
балансу або бюджету так ні ні ні 

Обрання та відкликання голови правління ні так ні ні 
Обрання та відкликання членів правління так ні ні ні 
Обрання та відкликання голови наглядової 
ради так ні ні ні 

Обрання та відкликання членів наглядової 
ради так ні ні ні 

Обрання та відкликання голови та членів 
ревізійної комісії так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 
та членів правління ні так ні ні 

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

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

Прийняття рішення про додатковий випуск 
акцій так ні ні ні 

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

Затвердження аудитора ні так ні ні 
Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів так так ні ні 

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

 Так Ні 
Положення про загальні збори акціонерів  X 
Положення про наглядову раду  X 
Положення про виконавчий орган (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) 

У звiтному роцi внутрiшнi положення Товариством не 
розроблялись та не затверджувались. Затвердження вищевказаних 
положень винесено на порядок денний загальних зборiв акцiонерiв 
на 19.04.2012 року. 



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

 

Інформація 
розповсюджує

ться на 
загальних 

зборах 

Публікуєт
ься у 
пресі, 

оприлюдн
юється в 
загальнод
оступній 

інформаці
йній базі 

даних 
ДКЦПФР 
про ринок 

цінних 
паперів 

Документи 
надаються 

для 
ознайомлен

ня 
безпосеред

ньо в 
акціонерно

му 
товаристві 

Копії 
докумен

тів 
надають

ся на 
запит 

акціонер
а 

Інформаці
я 

розміщуєт
ься на 

власній 
інтернет-с

торінці 
акціонерн

ого 
товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності так так так так так 

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

так ні ні ні ні 

Інформація про склад 
органів управління 
товариства 

так ні ні так так 

Статут та внутрішні 
документи так ні ні так так 

Протоколи загальних 
зборів акціонерів після 
їх проведення 

ні ні ні так так 

Розмір винагороди 
посадових осіб 
акціонерного 
товариства 

ні ні ні так 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 аудитора? 
 Так Ні 
Загальні збори акціонерів  X 
Наглядова рада  X 
Правління або директор  X 
Інше 
(запишіть) 

Протягом останнiх трьох рокiв Товариство аудитора не змiнювало. 

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

Товариство аудитора не змiнювало. 

 
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 
товариства в минулому році? 
 Так Ні 
Ревізійна комісія X  
Наглядова рада  X 
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X 
Стороння компанія або сторонній консультант X  
Перевірки не проводились  X 
Інше 
(запишіть) 

 

 
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу? 
 Так Ні 
З власної ініціативи X  
За дорученням загальних зборів X  
За дорученням наглядової ради  X 
За зверненням виконавчого органу  X 
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 
відсотків голосів  X 

Інше 
(запишіть) 

 

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

 
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 
трьох років? 
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
Так, плануємо розпочати переговори X 
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних 
трьох років  

Не визначились  
 
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  не визначились 
 
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні)  так 
 
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній 
системі України (далі - особа)? 
 Так Ні 
Не задовольняв професійний рівень особи  X 
Не задовольняли умови договору з особою  X 
Особу змінено на вимогу:   
акціонерів  X 
суду  X 

Інше 
(запишіть) 

Особу, яка веде облiк прав власностi на акцiї у депозитарнiй системi 
України змiнили у 2010 в зв'язку з переведенням випуску акцiй з 
документарної форми в бездокументарну 

 
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 
принципiв, правил корпоративного управлiння Товариством не приймався 
 



Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його 
оприлюднено: Iнформацiя про прийняття Товариством кодексу принципiв, правил 
корпоративного управлiння  не оприлюднювалась. Кодекс принципiв, правил корпоративного 
управлiння Товариством не приймався. 
 
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: 
Кодекс принципiв, правил корпоративного управлiння Товариством не приймався. 
 



КОДИ 
Дата 01.01.2012 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Ушицький 
комбiнат будiвельних матерiалiв" за ЄДРПОУ 00110177 

Територія Житомирська область, с.Гулянка за КОАТУУ 1822380803 
Організаційно-пра
вова форма 
господарювання 

 за КОПФГ 10 

Орган державного 
управління  за СПОДУ 06024 

Вид економічної 
діяльності Добування піску та гравію за КВЕД 14.21.0 

Середня кількість працівників (1): 241 
Одиниця виміру: тис.грн. 
Адреса: 11563, Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Гулянка, Молодiжна, 18 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 
за міжнародними стандартами фінансової звітності  

 
Баланс 

на 31.12.2011 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
    залишкова вартість 010 46 46 
    первісна вартість 011 46 46 
    накопичена амортизація 012 ( 0 ) ( 0 ) 
Незавершені капітальні інвестиції 020 1 324 1 431 
Основні засоби:    
    залишкова вартість 030 10 702 10 026 
    первісна вартість 031 41 795 43 026 
    знос 032 ( 31 093 ) ( 33 000 ) 
Довгострокові біологічні активи:    
    справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 
    первісна вартість 036 0 0 
    накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові фінансові інвестиції:    
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 040 0 0 

    інші фінансові інвестиції 045 0 138 
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0 
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної 
нерухомості 055 0 0 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0 
Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ) ( 0 ) 
Відстрочені податкові активи 060 0 0 
Гудвіл 065 0 0 



Інші необоротні активи 070 0 0 
Гудвіл при консолідації 075 0 0 
Усього за розділом I 080 12 072 11 641 
II. Оборотні активи    
Виробничі запаси 100 2 478 4 505 
Поточні біологічні активи 110 0 0 
Незавершене виробництво 120 0 0 
Готова продукція 130 1 802 1 724 
Товари 140 0 0 
Векселі одержані 150 0 0 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
    чиста реалізаційна вартість 160 2 145 1 542 
    первісна вартість 161 2 161 1 603 
    резерв сумнівних боргів 162 ( 16 ) ( 61 ) 
Дебіторська заборгованість за рахунками:    
    за бюджетом 170 1 222 479 
    за виданими авансами 180 552 793 
    з нарахованих доходів 190 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 200 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 60 291 
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
    в національній валюті 230 124 819 
    у тому числі в касі 231 2 1 
    в іноземній валюті 240 14 1 
Інші оборотні активи 250 559 600 
Усього за розділом II 260 8 956 10 754 
III. Витрати майбутніх періодів 270 280 379 
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 
Баланс 280 21 308 22 774 

 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
I. Власний капітал    
Статутний капітал 300 3 604 3 604 
Пайовий капітал 310 0 0 
Додатковий вкладений капітал 320 0 0 
Інший додатковий капітал 330 7 955 11 921 
Резервний капітал 340 717 765 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 4 716 1 019 
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 ) 
Накопичена курсова різниця 375 0 0 
Усього за розділом I 380 16 992 17 309 
Частка меншості 385 0 0 
II. Забезпечення таких витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу 400 538 742 
Інші забезпечення 410 2 096 2 139 
Сума страхових резервів 415 0 0 
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0 



Цільове фінансування  (2) 420 0 0 
Усього за розділом II 430 2 634 2 881 
ІІІ. Довгострокові зобов'язання    
Довгострокові кредити банків 440 0 0 
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0 
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0 
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0 
Усього за розділом ІІІ 480 0 0 
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 0 0 
Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями 510 0 0 

Векселі видані 520 0 0 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 500 1 021 
Поточні зобов’язання за розрахунками:    
    з одержаних авансів 540 501 853 
    з бюджетом 550 395 144 
    з позабюджетних платежів 560 0 0 
    зі страхування 570 97 143 
    з оплати праці 580 157 290 
    з учасниками 590 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 600 0 0 
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та 
групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0 

Інші поточні зобов'язання 610 32 133 
Усього за розділом IV 620 1 682 2 584 
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 
Баланс 640 21 308 22 774 
(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом 
виконавчої влади у галузі статистики. 
(2) З рядка 420 графа 4  Сума благодійної допомоги (421) 0 

 
Керівник    Гопанчук А.П 
 
Головний бухгалтер   Желiзко М.I. 



КОДИ 
Дата 01.01.2012 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Ушицький 
комбiнат будiвельних матерiалiв" за ЄДРПОУ 00110177 

Територія Житомирська область, с.Гулянка за КОАТУУ 1822380803 
Орган державного 
управління   за СПОДУ 06024 

Організаційно-пра
вова форма 
господарювання 

 за КОПФГ 10 

Вид економічної 
діяльності Добування піску та гравію за КВЕД 14.21.0 

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

Одиниця виміру: тис.грн. 
Звіт про фінансові результати 

за 2011 рік 
Форма №2 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
Код за ДКУД 1801003 

Стаття Код 
рядка 

За звітний 
період 

За попередній 
період 

1 2 3 4 
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 010 83 230 57 293 

Податок на додану вартість 015 ( 11 113 ) ( 5 686 ) 
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 ) 
 025 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) 035 72 117 51 607 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 62 218 ) ( 43 845 ) 
Валовий прибуток: 
   прибуток 050 9 899 7 762 

   збиток 055 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші операційні доходи 060 15 902 22 740 
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності 

061 0 0 

Адміністративні витрати 070 ( 2 062 ) ( 1 844 ) 
Витрати на збут 080 ( 6 031 ) ( 3 872 ) 
Інші операційні витрати 090 ( 16 549 ) ( 23 161 ) 
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності 

091 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансові результати від операційної діяльності: 
   прибуток 100 1 159 1 625 

    збиток 105 ( 0 ) ( 0 ) 
Доход від участі в капіталі 110 0 0 
Інші фінансові доходи 120 44 4 
Інші доходи (1) 130 0 37 



Фінансові витрати 140 ( 0 ) ( 0 ) 
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрати 160 ( 14 ) ( 6 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0 
Фінансові результати від звичайної діяльності до 
оподаткування: 
   прибуток 

170 1 189 1 660 

    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  ( 170 ) ( 694 ) 
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185  0 0 
Фінансові результати від звичайної діяльності: 
   прибуток 190 1 019 966 

    збиток 195 ( 0 ) ( 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 1 019 966 

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

(131) 0 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника Код 
рядка 

За звітний 
період 

За попередній 
період 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 230 16 852 8 909 
Витрати на оплату праці 240 9 032 6 799 
Відрахування на соціальні заходи 250 3 656 2 572 
Амортизація 260 2 041 1 567 
Інші операційні витрати 270 8 557 4 642 
Разом 280 40 138 24 489 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті Код 
рядка 

За звітний 
період 

За попередній 
період 

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 300 14414776 14414776 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 14414776 14414776 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 0,07 0,07 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 330 0,07 0,07 

Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0,05 
 
Керівник    Гопанчук А.П 
Головний бухгалтер   Желiзко М.I. 



КОДИ 
Дата 01.01.2012 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Ушицький 
комбiнат будiвельних матерiалiв" за ЄДРПОУ 00110177 

Територія Житомирська область, с.Гулянка за КОАТУУ 1822380803 
Організаційно-пра
вова форма 
господарювання 

 за КОПФГ 10 

Вид економічної 
діяльності Добування піску та гравію за КВЕД 14.21.0 

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

Одиниця виміру: тис.грн. 
Звіт про рух грошових коштів 

За 2011 pік 
Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

Стаття Код За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
    Надходження від:    

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 81 033 53 700 
Погашення векселів одержаних 015 0 0 
Покупців і замовників авансів 020 839 475 
Повернення авансів 030 111 67 
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 0 4 
Бюджету податку на додану вартість 040 509 1 339 
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових 
платежів) 045 86 0 

Отримання субсидій, дотацій 050 0 0 
Цільового фінансування 060 186 198 
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0 
Інші надходження 080 15 611 22 661 
    Витрачання на оплату:    
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 61 107 ) ( 40 660 ) 
Авансів 095 ( 789 ) ( 551 ) 
Повернення авансів 100 ( 1 003 ) ( 233 ) 
Працівникам 105 ( 6 955 ) ( 5 878 ) 
Витрат на відрядження 110 ( 52 ) ( 109 ) 
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 843 ) ( 5 ) 
Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 316 ) ( 1 234 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 3 805 ) ( 2 902 ) 
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових 
платежів) 130 ( 4 254 ) ( 3 752 ) 

Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрачання 145 ( 16 360 ) ( 23 033 ) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 2 891 87 
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 



Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 2 891 87 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    
Реалізація:    
    фінансових інвестицій 180 0 0 
    необоротних активів 190 52 4 
    майнових комплексів 200 0 0 
Отримані:    
    відсотки 210 44 0 
    дивіденди 220 0 0 
Інші надходження 230 0 0 
Придбання:    
    фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 ) 
    необоротних активів 250 ( 1 289 ) ( 580 ) 
    майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -1 193 -576 
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -1 193 -576 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    
Надходження власного капіталу 310 0 0 
Отримані позики 320 0 0 
Інші надходження 330 8 0 
Погашення позик 340 ( 0 ) ( 0 ) 
Сплачені дивіденди 350 ( 702 ) ( 2 286 ) 
Інші платежі 360 ( 320 ) ( 106 ) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -1 014 -2 392 
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -1 014 -2 392 
Чистий рух коштів за звітний період 400 684 -2 881 
Залишок коштів на початок року 410 138 3 019 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 -2 0 
Залишок коштів на кінець року 430 820 138 

 
Керівник    Гопанчук А.П 
 
Головний бухгалтер   Желiзко М.I. 



КОДИ 
Дата 01.01.2012 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Ушицький комбiнат 
будiвельних матерiалiв" за ЄДРПОУ 00110177 

Територія Житомирська область, с.Гулянка за КОАТУУ 1822380803 
Орган державного 
управління   за СПОДУ 06024 

Організаційно-прав
ова форма 
господарювання 

 за КОПФГ 10 

Вид економічної 
діяльності Добування піску та гравію за КВЕД 14.21.0 

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

 
Звіт про власний капітал 

за 2011 рік 
Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код 
рядка 

Статутний 
капітал 

Пайовий 
капітал 

Додатковий 
вкладений 

капітал 

Інший 
додатковий 

капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподі- 
лений 

прибуток 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал Разом 

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

010 3 604 0 0 7 955 717 4 716 0 0 16 992 

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 3 604 0 0 7 955 717 4 716 0 0 16 992 

Переоцінка активів:           
Дооцінка основних 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



засобів 
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 1 019 0 0 1 019 

Розподіл прибутку:           
Виплати власникам 
(дивіденди) 

140 0 0 0 0 0 -702 0 0 -702 

Спрямування 
прибутку до 
статутного капіталу 

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 
резервного капіталу 

160 0 0 0 0 48 -48 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 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



(часток) 
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 3 966 0 -3 966 0 0 0 
Разом змін в 
капіталі 290 0 0 0 3 966 48 -3 697 0 0 317 

Залишок на кінець 
року 300 3 604 0 0 11 921 765 1 019 0 0 17 309 

 
Керівник    Гопанчук А.П 
 
Головний бухгалтер   Желiзко М.I. 



КОДИ 
Дата 01.01.2012 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Ушицький комбiнат 
будiвельних матерiалiв" за ЄДРПОУ 00110177 

Територія Житомирська область, с.Гулянка за КОАТУУ 1822380803 
Орган державного 
управління   за СПОДУ 06024 

Організаційно-право
ва форма 
господарювання 

 за КОПФГ 10 

Вид економічної 
діяльності Добування піску та гравію за КВЕД 14.21.0 

Одиниця виміру тис.грн. 
 

Примітки до річної фінансової звітності 
за 2011 pік 
Форма №5 

I. Нематеріальні активи 
Код за ДКУД 1801008 

Групи нематеріальних активів Код  
рядка 

Залишок на 
початок року 

Надійшло 
за рік 

Переоцінка 
(дооцінка +, уцінка 

-) 
Вибуло за рік Нарахова

но 
амортиза
ції за рік 

Втрати 
від 

зменшен
ня 

кориснос
ті за рік 

Інші зміни за рік Залишок на кінець 
року 

первісна 
(пероціне

на) 
вартість 

накопи-ч
ена 

аморти-з
ація 

первісної 
(пере-оці

неної 
вартості) 

накопи-ч
еної 

аморти-з
ації 

первісна 
(пере-оці

нена 
вартість) 

накопи-ч
ена 

аморти-з
ація 

первісної 
(пере-оці

неної 
вартості) 

накопи-ч
еної 

аморти-з
ації 

первісна 
(пере-оці

нена 
вартість) 

накопи-ч
ена 

аморти-з
ація 

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

010 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 

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

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

Авторське право та суміжні з ним 
права 

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

 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інші нематеріальні активи 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Разом 080 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 
Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



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

(085) 0 

 
II. Основні засоби 

Групи основних засобів Код  
рядка 

Залишок на 
початок року 

Надійш
ло за 
рік 

Переоцінка 
(дооцінка +, 

уцінка -) 
Вибуло за рік 

Нарахова
но 

амортиза
ції за рік 

Втрати 
від 

зменшен
ня 

кориснос
ті 

Інші зміни за рік Залишок на 
кінець року 

у тому числі 
одержані за 
фінансовою 

орендою 

передані в 
оперативну 

оренду 
первісн

а 
(пероці
нена) 

вартіст
ь 

знос 

первісно
ї 

(пере-оц
іненої) 

вартості 

зносу 

первісна 
(пере-оц

інена) 
вартість 

знос 

первісн
ої 

(пере-о
ціненої) 
вартост

і 

зносу 

первісн
а 

(пере-о
цінена) 
вартіст

ь 

знос 

первісн
а 

(пере-о
цінена) 
вартість 

знос 

первісн
а 

(пере-о
цінена) 
вартіст

ь 

знос 

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

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

Будинки, споруди та 
передавальні пристрої 120 20 675 17 375 0 0 0 0 0 303 0 270 0 20 945 17 678 0 0 0 0 

Машини та обладнання 130 16 267 10 023 28 0 0 0 0 1 494 0 640 0 16 935 11 517 0 0 0 0 
Транспортні засоби 140 4 552 3 420 185 0 0 148 134 185 0 208 0 4 797 3 471 0 0 0 0 
Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі) 150 301 275 48 0 0 0 0 59 0 0 0 349 334 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



матеріальні активи 
Разом 260 41 795 31 093 261 0 0 148 134 2 041 0 1 118 0 43 026 33 000 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 280 193 1 331 
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 1 293 100 
Придбання (виготовлення) інших необоротних 
матеріальних засобів 300 0 0 

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

Інші 330 0 0 
Разом 340 1 486 1 431 

 
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 400 138 138 0 
інші 410 0 0 0 
Разом (розд. А + розд. Б) 420 138 138 0 

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

(421) 138 

      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 0 0 

Операційна курсова різниця 450 242 200 
Реалізація інших оборотних активів 460 43 2 
Штрафи, пені, неустойки 470 0 55 
Утримання об'єктів житлово-комунального 
соціально-культурного призначення 480 0 0 

Інші операційні доходи і витрати 490 15 617 16 292 
у тому числі: 
відрахування до резерву сумнівних боргів 491 X 47 

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

500 0 0 



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

Проценти 540 X 0 
Фінансова оренда активів 550 0 0 
Інші фінансові доходи і витрати 560 44 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 14 
Інші доходи і витрати 630 0 0 

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

(632) 0 % 

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

(633) 0 

 
VI. Грошові кошти 

Найменування показника Код рядка На кінець року 
1 2 3 

Каса 640 1 
Поточний рахунок у банку 650 419 
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові 
книжки) 660 400 

Грошові кошти в дорозі 670 0 
Еквіваленти грошових коштів 680 0 
Разом 690 820 

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

(691) 0 

 
VII. Забезпечення і резерви 

Види забезпечень і резервів Код 
рядка 

Залишок 
на 

початок 
року 

Збільшення за 
звітний рік 

Викорис-
тано  у 

звітному 
році 

Сторновано 
використан

у суму у 
звітному 

році 

Сума 
очікуваного 

відшкодуванн
я витрат 
іншою 

стороною, що 
врахована при 

оцінці 
забезпечення 

Залишок 
на кінець 

року 
нарахован

о 
(створено) 

додаткові 
відраху-в

ання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Забезпечення на виплату 
відпусток працівникам 710 538 742 0 538 0 0 742 

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 2 096 850 0 807 0 0 2 139 

Забезпечення наступних 750 0 0 0 0 0 0 0 



витрат на виконання 
зобов’язань щодо 
обтяжливих контрактів 
 760 0 0 0 0 0 0 0 
 770 0 0 0 0 0 0 0 
Резерв сумнівних боргів 775 16 47 0 2 0 0 61 
Разом 780 2 650 1 639 0 1 347 0 0 2 942 
 

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 800 757 0 0 
Купівельні напівфабрикати та 
комплектуючі вироби  810 0 0 0 

Паливо 820 350 0 0 
Тара і тарні матеріали 830 0 0 0 
Будівельні матеріали  840 0 0 0 
Запасні частини 850 2 665 0 0 
Матеріали сільськогосподарського 
призначення 860 0 0 0 

Поточні біологічні активи 870 0 0 0 
Малоцінні та швидкозношувані 
предмети 880 733 0 0 

Незавершене виробництво 890 0 0 0 
Готова продукція 900 1 724 0 0 
Товари 910 0 0 0 
Разом 920 6 229 0 0 

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

(921) 
0 

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

IX. Дебіторська заборгованість 

Найменування показника Код 
рядка 

Всього на 
кінець року 

у т.ч. за строками не погашення  
до 12 

місяців 
від 12 до 18 

місяців 
від 18 до 36 

місяців 
1 2 3 4 5 6 

Дебіторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги 940 1 603 1 555 2 46 

Інша поточна дебіторська заборгованість 950 291 290 0 1 
 
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 0 
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному 
році 970 0 

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо 980 0 



винуватців за якими на кінець року не прийнято 
(позабалансовий рахунок 072) 

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 170 
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 170 

 у тому числі: 
     поточний податок на прибуток 1241 170 

     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 2 041 
Використано за рік - усього 1310 1 486 
в тому числі на: 
 будівництво об’єктів 1311 193 

 придбання (виготовлення) та поліпшення  
 основних засобів 1312 1 293 

 з них машини та обладнання 1313 28 
 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 
надійшл
о за рік 

вибуло за рік нарахов
ано 

амортиз
ації за 

рік 

втрати 
від 

зменше
ння 

корисно
сті 

вигоди 
від 

відновл
ення 

корисно
сті 

залишок на 
кінець року залишок 

на 
початок 

року 

надійшл
о за рік 

зміни 
вартості 

за рік 

вибуло 
за рік 

залишок 
на 

кінець 
року 

первісна 
вартість 

накопич
ена 

амортиз
ація 

первісна 
вартість 

накопич
ена 

амортиз
ація 

первісна 
вартість 

накопич
ена 

амортиз
ація 

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

1410 0 0 0 0 0 Ā  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

 1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   інші довгострокові біологічні 
активи 

1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Поточні біологічні активи - усього 
в тому числі: 

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

   тварини на вирощуванні та 
відгодівлі 

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

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

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

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

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

(1431) 0 

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

(1432) 
0 

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

(1433) 0 

 
 
 
 
 
 
 



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

Найменування показника Код  
рядка 

Вартість 
первісного 
визнання 

Витрати, 
пов'язані з 

біологічними 
перетворення

ми 

Результат від первісного 
визнання 

Уцінка Виручка від 
реалізації 

Собівартість 
реалізації 

Фінансовий результат 
(прибуток +, збиток -) від 

дохід витрати реалізації 
первісного 
визнання та 
реалізації 

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

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

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

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

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

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

Продукція та додаткові біологічні 
активи тваринництва - усього 

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

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

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

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

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

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

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

 
Керівник    Гопанчук А.П 
Головний бухгалтер   Желiзко М.I. 


