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ЗВІТ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ  
про проведену перевірку  

ПАТ “Чернігівський м’ясокомбінат” за 2014р. 
 

Перевірка проводилась Ревізійною комісією у складі : Голова Ревкомісії – 
І.С. Рожкова , Члени Ревкомісії – Т.В. Ярошенко та С.П. Скорина, у присутності 
головного бухгалтера Кравченко Світлани Володимирівни та з відома директора 
Касьяненка В’ячеслава Володимировича на предмет достовірності, повноти і 
відповідності чинному законодавству річної фінансової звітності за 2014 рік.  

Публічне акціонерне Товариство „Чернігівський м’ясокомбінат” (надалі 
„Товариство”) засноване шляхом перетворення орендного підприємства 
„Чернігівський м’ясокомбінат” згідно з рішенням вищого органу управління 
організації орендарів у закрите акціонерне Товариство, перереєстроване 
виконкомом Чернігівської міської Ради народних депутатів Розпорядженням 
№ 260-р від 2 грудня 1994 року, як суб’єкт підприємницької діяльності. Згідно з 
рішенням Загальних зборів акціонерів від 18 квітня 2011 року ( протокол № 1) 
Закрите акціонерне товариство „Чернігівський м’ясокомбінат” перейменоване на 
Публічне акціонерне товариство „Чернігівський м’ясокомбінат”. Публічне 
акціонерне товариство „Чернігівський м’ясокомбінат” є правонаступником всіх 
прав і зобов’язань закритого акціонерного товариства „Чернігівський 
м’ясокомбінат”. 

Юридична адреса Товариства : вул. Любецька,80, м. Чернігів, 14021. 
Ідентифікаційний код Товариства 05507146. 
Основною діяльністю Товариства є виробництво м’яса, оптова торгівля 

м’ясом і м’ясними продуктами. 
Протягом 2014 року відповідальними особами Товариства були: 
- директор Касьяненко В.В. (призначено згідно наказу від 21.05.2013 р. 

№53-К). 
- головний бухгалтер Кравченко С.В. (призначено згідно наказу від 

27.06.2013 р. №60). 
 Середньооблікова чисельність штатних працівників - 24 особи. 
 
Статутний капітал Товариства поділений на 4 500 000 (чотири мільйони 

п’ятсот тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 50 (п’ятдесят) 
копійок кожна, протягом звітного періоду не змінювався, сплачений повністю і 
складає 2 250 тис. грн. Додатковий капітал відсутній. Резервний капітал 
створено в сумі 85 тис.грн. та на кінець 2014р. не змінився. Непокритий збиток 
станом на 31.12.2014 р. складає 1844тис.грн. 

Вартість чистих активів Товариства станом на 31 грудня 2014 р. має 
значення 491 тис.грн., що на 1759 тис.грн. менше розміру статутного 
капіталу, чим порушена вимога ч.3 ст. 155 Цивільного кодексу України, 
тобто Товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного 
капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому 
порядку.  

Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику Товариства 
видано наказ від 02 січня 2014 р. №1. Бухгалтерський облік у Товаристві ведеться 
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з використанням бухгалтерської програми 1-С Виробництво, версія Бухгалтерія 
7.7.  

Згідно Наказу № 4 від 28 листопада 2014 р. станом на 01.12.2014 р. 
Товариством проведено річну інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей, 
основних засобів та розрахунків. Розбіжностей між даними бухгалтерського 
обліку і фактичною наявністю грошових коштів, основних засобів, 
нематеріальних активів, запасів та розрахунків не встановлено. 

Облік операцій за рахунками „Основні засоби” та „Інші необоротні 
матеріальні активи” ведеться за аналітичним обліком кожного об’єкту, 
нарахування амортизації у бухгалтерському обліку здійснюється прямолінійним 
методом. Амортизація нематеріальних активів здійснюється також за 
прямолінійним методом нарахування. На кінець 2014 р. первісна вартість наявних 
власних основних засобів складає 10226 тис. грн., знос – 6845 тис. грн. Балансова 
вартість основних засобів на кінець перевіряємого періоду складає 3380 тис.грн. 
Переоцінка основних засобів для визначення їх справедливої вартості станом на 
кінець 2014 року не здійснювалась.  

Незавершені капітальні інвестиції на кінець 2014 року становлять 1184 
тис.грн., які складаються з вартості тимчасових споруд, які на звітну дату не були 
готові до експлуатації. 

Вартість довгострокових фінансових інвестицій на звітну дату складає 
1334 тис.грн. Фінансові інвестиції відображені в Балансі за собівартістю. Збитки 
від зменшення корисності фінансових інвестицій, доступних для продажу, 
товариством не визнавались. 

Залишок виробничих запасів, готової продукції та товарів на складі на 
кінець 2014 року складає 112 тис.грн. Незавершене виробництво – відсутнє.  

Дебіторська заборгованість Товариства за товари (роботи, послуги) на 
кінець звітного періоду становить 188 тис.грн., резерв сумнівних боргів не 
створювався.  

Дебіторська заборгованість Товариства за розрахунками з бюджетом на 
кінець 2014 року становить 459 тис.грн.  

Інша поточна дебіторська заборгованість Товариства на кінець звітного 
періоду 684 тис. грн.  

Грошові кошти на дату балансу складають 3 тис.грн.  
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 

31.12.2014 року становить 333 тис.грн. 
Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом – 25 тис.грн. 
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями (кредит 

банку) на кінець року складає 1255 тис.грн.  
Інші поточні зобов’язання (розрахунки з різними кредиторами) станом на 

31.12.2014 р. становлять 5241 тис.грн.  
 

За 2014 рік Товариство отримало чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) в сумі 5930 тис. грн. Дохід визначено згідно МСБО 18 
«Дохід» і відповідає даним бухгалтерського обліку.  

Крім цього за звітний період підприємство отримало: 
- інші операційні доходи – 102 тис. грн.; 
- інші доходи – 195 тис. грн. 
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Разом витрати за звітний період складають 7466 тис.грн. 
За результатами роботи у 2014 році Товариство отримало збитків на суму 

1239 тис. грн. 
 
Відповідно до договору від № 93 від 25 грудня 2014 року з 

ТОВ«Аудиторська фірма «Консул» проведено аудит фінансової звітності за 
період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року складеної на підставі Міжнародних 
стандартах фінансової звітності та підтверджено її аудиторським висновком від 
27.03.2015 р.  

Ревізійна комісія вважає, що Звіт про фінансові результати (Звіт про 
сукупний дохід) за 12 місяців 2014 року в усіх суттєвих аспектах повно і 
достовірно відображає величину і структуру доходів та витрат товариства, а 
також розкриття інформації про них.  

Ревізійна комісія пропонує річним Загальним Зборам акціонерів затвердити 
фінансову звітність Товариства за 2014 рік. 

 
 
 
Голова Ревкомісії І.С. Рожкова  
 
Ревізор Т.В. Ярошенко 
 
Ревізор С.П. Скорина 
 
 
 
Директор В.В. Касьяненко  
 
Головний бухгалтер С.В. Кравченко 


