
Титульний аркуш

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

Голова правління

(посада)

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МЕРИДІАН" ІМ. С.П.КОРОЛЬОВА

1.2. Організаційно-правова форма емітента Відкрите акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
1.4. Місцезнаходження емітента

14312973
бул. Івана Лепсе,8, м.Київ, Соломянський 
Україна, 03124

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (044) 4085911, (044)4084400
1.6. Електронна поштова адреса емітента vku@mervdian.kiev.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії

2.2. Річна інформація №79 Еазета "Бюлетень. Цінні папери України" 
опублікована у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)
2.3. Річна інформація www.mervdian.kiev.ua в мережі
розміщена на Інтернет
власній сторінці

27.04.2012(дата)
30.04.2012

(дата)

27.04.2012(дата)
(адреса сторінки)

mailto:vku@mervdian.kiev.ua
http://www.mervdian.kiev.ua


Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента; X
б) інформація про державну реєстрацію емітента; X
в) банки, що обслуговують емітента; X
г) основні види діяльності; X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності; X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств; X
е) інформація про рейтингове агентство; X
є) інформація про органи управління емітента.
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій X
(розміру часток, паїв).
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці. І 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 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. X
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 X
виникала протягом звітного періоду.
14. Інформація про стан корпоративного управління. X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після 
змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного 
періоду;



в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні 
активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
20. Основні відомості про ФОН.
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
24. Правила ФОН.
25. Річна фінансова звітність. X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році X
(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до 
Комісії).
27. Аудиторський висновок. X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (у разі наявності).
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва)

30. Примітки: Перераховані документи не заповнені по причині відсутності в емітента 
відповідної інформації:
9.Відомості про цінні папери емітента:
б) інформація прооблігації емітента;
в) інфорація про інші цінні папери, випущені емітентом;
г) інформація про похідні цінні папери;
г)інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду.
12. Інформація про гарантії тетьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття.
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 
кредитними договорами(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які 
включено до іпотечного покриття.
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
19.Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
20. Основні відомості про ФОН.
21.Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
23. Розрахунок чистих активів ФОН.
24. Правила ФОН.
28.Річнафінансова звітність, складена відповідно до Міжннародних стандартів бухгалтерського 
обліку( у разі наявності).
29.Звіт про стан об'єкта нерухомості у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за 
якими забезпечене об'єктами нерухомості).



3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕРИДІАН" ІМ.

С.П.КОРОЛЬОВА

3.1.2. Скорочене 
найменування
3.1.3. Організаційно- 
правова форма
3.1.4. Поштовий індекс
3.1.5. Область, район

ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова

Відкрите акціонерне товариство

03124 
м. Київ,

3.1.6. Населений пункт м. Київ

3.1.7. Вулиця, будинок бул.Івана Лепсе,8

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва АОО №003359
3.2.2. Дата державної реєстрації 11.08.1992
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Соломянська районна у м. Києві державна адміністрація

3.2.4. Зареєстрований статутний 503716,50 
капітал (грн.)
3.2.5. Сплачений статутний 503716,50 
капітал (грн.)

3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення 
банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті
3.3.2. МФО банку
3.3.3. Поточний рахунок
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення 
банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті
3.3.5. МФО банку
3.3.6. Поточний рахунок

Публічне акціонерне товариство "Банк 
"Український капітал"

384652
26006023580
Публічне акціонерне товариство "Банк 
"Український капітал"

320371
26006023580

Код за КВЕД
33.20.1

3.4. Основні види діяльності
Найменування виду діяльності 

Виробництво контрольно-вимірювальних приладів

30.02.2Монтаж і установлення електронно-обчислювальних машин та іншого 
устаткований для оброблення інформації 
Дослідження і розробки в галузі технічних наук 73.10.2



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
Виробництводорогоцінни 
х металів і дорогоцінного 
каміння органогенного 
утворення, 
напівдорогоцінного 
каміння

АВ №563139 16.08.2005 Міністерство фінансів України необмеже
ний

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): термін дії ліцензії 
необмежений
Розроблення
виготовлення, реалізація, 
ремонт і модернізація 
військової техніки

АВ №327202 19.03.2007 Міністерство промислової 
полдітики України

22.03.2012

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): дія ліцензії буде 
продовжена
Придбання, зберігання, 
перевезення, відпуск 
перкурсорів

АВ №376161 15.11.2007 Комітет з контролю за 
наркотиками

15.11.2012

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): дія ліцензії буде 
продовжена



3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
Найменування об’єднання д/н

Місцезнаходження д/н
об’єднання

Підприємство не належить до будь-яких об'єднань підприємств.



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)

Фонд державного майна України 00332945 вул. Кутузова,18/9, м. Київ, Печерський, 
01113

50.00010000000

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Меридіан Союз"

35644262 вул. Червоноармійська,64, м.Київ, 
Печерський, 03150

0,00100000000

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "КУА"АИ 
К'ЮТЕХНОЛОДЖІ"(ЗНВПІФ 
"Фінінвест")

32658026 бул. Івана Лепсе,8, м.Київ, Соломянський, 
03680

0,00020000000

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТЕКТ-ТРЕЙД"

32912296 Червоноармійська,64, м.Київ, Печерський, 
03150

40,07530000000

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи

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

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
зас новнику та/або 

учаснику (від 
загальної кількості)

Кількість засновників-фізичних 
осіб складає 2097

д/н, д/н, д/н 9,92340000000

Усього: 100,00000000000



5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб):739

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 28

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 
300

Фонд оплати праці: 21718,5 тис.грн.

Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього 
року: збільшився відноснопопереднього року на 416,1 тис.грн.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників 
операційним потребам емітента: розроблено комплексний план розвитку підприємства на 2012 
рік.



6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада Голова Правління

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Проценко В'ячеслав Олександрович 
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної СК, 427829, 19.12.1996, Ірпінський МВГУ України в 
особи (серія, номер, дата видачі, Київській обл.
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи
6.1.4. Рік народження 1953
6.1.5. Освіта вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 34
6.1.7. Найменування підприємства ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова, заступник голови 
та попередня посада, яку займав правління

6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Стаж керівної роботи (років) - 34
Попередні посади: заступник голови правління ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова 
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

6.1.1. Посада Голова Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Андрущенко Олександр Арьєвич 
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної СН, 378871, 24.12.1996, Ленінградським РУГУ МВС Украї: 
особи (серія, номер, дата видачі, в м. Києві
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи
6.1.4. Рік народження 1959
6.1.5. Освіта вища, КПІ, інженер-механік

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 32
6.1.7. Найменування підприємства Начальник управління ФДМУ 
та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Стаж керівної роботи (років) - 31
Попередні посади: Директор департаменту ФДМУ.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.



6.1.1. Посада Член Правління

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Коваль Василь Олексійович 
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної СН, 194260, 28.05.1996, Ленінградський РУГУ МВС України 
особи (серія, номер, дата видачі, в м. Києві
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи
6.1.4. Рік народження 1948
6.1.5. Освіта вища, економіст, менеджер з маркетингу

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 39
6.1.7. Найменування підприємства Банкнотно-монетний двір, начальник відділ) 
та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Стаж керівної роботи (років) - 39
Попередні посади: начальник відділу Банкнотно-монетного двору
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

6.1.1. Посада Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Нескоромова Ірина Миколаївна 
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної СО, 587862, 24.05.2001, Жовтневий РУГУ МВС України в м. 
особи (серія, номер, дата видачі, Києві
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи
6.1.4. Рік народження 1966
6.1.5. Освіта вища, інженер-економіст

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 13
6.1.7. Найменування підприємства ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова, начальник відділу 
та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис: Забезпечення достовірності і якості бухгалтерського податкового обліку та 
складання державної статистичної звітності, згідно "Національних стандартів бухгалтерського 
обліку та чинного законодавства України.
Стаж керівної роботи (років) - 13
Попередні посади: начальник відділу ВАТ"Меридіан"ім. С.П. Корольова



6.1.1. Посада Член Правління

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Мар'єнко Анатолій Васильович 
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної СН, 260668, 22.08.1996. Залізничний РУГУ МВС України в м. 
особи (серія, номер, дата видачі, Києві
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи
6.1.4. Рік народження 1948
6.1.5. Освіта вища, радіоінженер

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 19
6.1.7. Найменування підприємства ВАТ "Меридіан" ім. С.П. корольова, заступник директора 
та попередня посада, яку займав науково-технічного центру

6.1.8. Опис: Відповідальний за науково-технічну політику, перспективу розвитку підприємства. 
Стаж керівної роботи (років) - 19
Попередні посади: заступник директоранауково-технічного центру ВАТ "Меридіан" ім. С.П. 
Корольова
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

6.1.1. Посада Член Правління

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Акимова Алла Олександрівна 
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної СО, 939429, 28.11.2003, Солом'янський РУТУ МВС України в 
особи (серія, номер, дата видачі, м. Києві
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи
6.1.4. Рік народження 1958
6.1.5. Освіта вища КІНГ,економіст з праці

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 17
6.1.7. Найменування підприємства ВАТ "Меридіан"ім. С.П. Корольова, головний економіст 
та попередня посада, яку займав підприємства

6.1.8. Опис: Відповідальна за ефективне використання фінансових надходжень у масштабі 
Товариства.
Стаж керівної роботи (років) - 17
Попередні посади: голвний економіст ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.



6.1.1. Посада Член Правління

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Покідько Сергій Вікторович 
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної МЕ, 370570, 13.02.2004, Святошинський РУГУ МВС України 
особи (серія, номер, дата видачі, в м. Києві
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи
6.1.4. Рік народження 1957
6.1.5. Освіта вища, інженер-механік

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 28
6.1.7. Найменування підприємства ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова, головний інженер 
та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис: Відповідальний за ефективну стратегію виробничої діяльності.
Стаж керівної роботи (років) - 28
Попередні посади: головний інженер ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова

6.1.1. Посада Член Правління

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Проценко Юрій Олександрович 
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної СО, 591026, 20.02.2001, Мінський РУТУ МВС України в м. 
особи (серія, номер, дата видачі, Києві
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи
6.1.4. Рік народження 1960
6.1.5. Освіта вища, маркетинг міжнародного бізнесу

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 26
6.1.7. Найменування підприємства ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова, директор торгового 
та попередня посада, яку займав дому

6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Стаж керівної роботи (років) - 26
Попередні посади: директор торгового дому ВАТ "Меридіан" ім. С.П.Корольова 
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.



6.1.1. Посада Член Наглядової ради

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

фізична особа Згурський Валентин Арсентійович

6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі,

СН, 511400, 21.08.1997, Старокиївський РУТУ МВС України 
в м. Києві

орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи
6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

1927
вища, КПІ, інженер-електрик

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 55
6.1.7. Найменування підприємства Голова наглядової ради футбольного клубу "Динамо" 
та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Стаж керівної роботи (років) - 54
Попередні посади: голва наглядової ради футбольного клубу "Динамо"

6.1.1. Посада Член Наглядової ради

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

фізична особа Стеценко Олег Володимирович

6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі,

МК, 273285, 14.08.1996, Московський РВ ХМУУ МВС 
України в Харківській обл.

орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи
6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

1974
вища, ХДУ,економічена кібернетика

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 4
6.1.7. Найменування підприємства ЗАТ "КУА ТЕКТ", менеджер відділу управління венчурними 
та попередня посада, яку займав проектами

6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Стаж керівної роботи (років) - З
Попередні посади: менеджер відділу управління венчурними проектами ЗАТ "КУА ТЕКТ"



6.1.1. Посада Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Сачівко Андрій Іванович 
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної МЕ, 117989, 08.10.2002, Дніпровським РУГУ МВС України в 
особи (серія, номер, дата видачі, м. Києві
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи
6.1.4. Рік народження 1964
6.1.5. Освіта вища, КДУ ім. Шевченка

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 16
6.1.7. Найменування підприємства Директор департаменту ФДМУ 
та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Стаж керівної роботи (років) - 15
Попередні посади: директор департаменту ФДМУ

6.1.1. Посада Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Демедюк Олександр Васильович 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної СН, 959286, 17.11.1998, Залізничним РУГУ МВС України в
особи (серія, номер, дата видачі, м.Києві
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи
6.1.4. Рік народження 1952
6.1.5. Освіта вища,КПІ, конструювання виробництва радіовимірювальної 

апаратури

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 20
6.1.7. Найменування підприємства Міністерство промислової політики, директор департаменту 
та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Стаж керівної роботи (років) - 19
Попередні посади: директор департаменту Мінпромполітики
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.



6.1.1. Посада Голова Ревізійної комісії

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Савченко Світлана Миколаївна 
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної СО, 663255, 20.06.2001, Дніпровський РУГУ МВС України
особи (серія, номер, дата видачі, м.Києві
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи
6.1.4. Рік народження 1959
6.1.5. Освіта вища, КІБІ, Державна академія керівних кадрів

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 11
6.1.7. Найменування підприємства ФДМУ, нач. відділу 
та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Стаж керівної роботи (років) - 10
Попередні посади: начальник відділу ФДМУ

6.1.1. Посада Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Ткаченко Юрій Юрійович 
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної ЕА, 291168, 20.05.1997, Голованівським РВ УМВС України 
особи (серія, номер, дата видачі, Кіровоградській обл.
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи
6.1.4. Рік народження 1970
6.1.5. Освіта вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 4
6.1.7. Найменування підприємства Заступник директора ЗАТ"АМАДЕУС" 
та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Стаж керівної роботи (років) - 4
Попередні посади: заступник директора ЗАТ "АМАДЕУС"



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'явника

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Член Наглядової ради фізична особа ЕА, 291168, 

20.05.1997,
Голованівським PB 
УМВС України в 
Кіровоградській обл.

0 0,00000000000 0 0 0 0
Ткаченко Юрій 
Юрійович

Голова РевізійноїК О М ІСІЇ фізична особа СО, 663255,
20.06.2001, 
Дніпровський РУГУ 
МВС України в м.Києві

0 0,00000000000 0 0 0 0
Савченко Світлана 
Миколаївна

Член Наглядової ради фізична особа СН, 959286,
17.11.1998,
Залізничним РУГУ 
МВС України в м.Києві

0 0,00000000000 0 0 0 0
Демедюк Олександр 
Васильович

Член Наглядової ради фізична особа НС, 1 11254, 
18.05.1996, 
Придніпровським РУ 
МВС України в 
Черкаській обл.

0 0,00000000000 0 0 0 0
Павленко Любов 
Степанівна



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Член Наглядової ради фізична особа МЕ, 117989, 

08.10.2002, 
Дніпровським РУГУ 
МВС України в м. 
Києві

0 0,00000000000 0 0 0 0
Сачівко Андрій Іванович

Член Наглядової ради фізична особа МК, 273285, 
14.08.1996, 
Московський РВ 
ХМУУ МВС України в 
Харківській обл.

0 0,00000000000 0 0 0 0
Стеценко Олег 
Володимирович

Член Наглядової ради фізична особа СН, 511400, 
21.08.1997,
Старок иївський РУГУ 
МВС України в м. 
Києві

0 0,00000000000 0 0 0 0
Згурський Валентин 
Арсентійович

Член Правління фізична особа СО, 591026, 
20.02.2001, Мінський 
РУГУ МВС України в 
м. Києві

0 0,00000000000 0 0 0 0
Проценко Юрій 
Олександрович

Член Правління фізична особа МЕ, 370570, 
13.02.2004,
Святошинський РУГУ 
МВС України в м. 
Києві

0 0,00000000000 0 0 0 0
Покідько Сергій 
Вікторович



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Член Правління фізична особа СО, 939429, 
28.11.2003, 
Солом'янський РУГУ 
МВС України в м. 
Києві

0 0,00000000000 0 0 0 0
Акимова Алла 
Олександрівна

Член Правління фізична особа СН, 260668,
22.08.1996, Залізничний 
РУГУ МВС України в 
м. Києві

0 0,00000000000 0 0 0 0
Мар'єнко Анатолій 
Васильович

Г оловний бухгалтер фізична особа СО, 587862, 
24.05.2001, Жовтневий 
РУГУ МВС України в 
м. Києві

0 0,00000000000 0 0 0 0
Нескоромова Ірина 
Миколаївна

Член Правління фізична особа СН, 194260, 
28.05.1996,
Ленінградський РУГУ 
МВС України в м. 
Києві

0 0,00000000000 0 0 0 0
Коваль Василь 
Олексійович

Г олова Наглядової ради фізична особа СН, 378871, 
24.12.1996,
Ле н і н градським РУТУ 
МВС України в м. 
Києві

0 0,00000000000 0 0 0 0
Андрущенко Олександр 
Арьєвич



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Г олова Правління фізична особа СК, 427829, 

19.12.1996, Ірпінський 
МВГУ України в 
Київській обл.

0 0,00000000000 0 0 0 0
Проценко В’ячеслав 
Олександрович

Усього: 0 0,00000000000 0 0 0 0



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

особи
Ідентифі
каційний 

код за 
ЄДРПОУ

Місцезнаходження Дата
внесення

ДО

реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної 
кількості 
акцій (%)

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на 
пред'явника

привілейо
вані іменні

привілейо
вані на 

пред'явника
Фонд державного майна 
У країни

00032945 вул.Кутузова, 18/9, м. Київ, 
Печерський, 01133

08.02.1999 503718 50,0001 503718 0 0 0

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТЕКТ- 
ТРЕЙД"

32912296 вул.Червоноармійська,64, м.Київ, 
Печерський, 03150

16.09.2010 403722 40,07432 403722 0 0 0

П.І.Б. фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, 
найменування органу, який видав 

паспорт

Дата
внесення

ДО

реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної 
кількості 
акцій (%)

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на 
пред'явника

привілейо
вані іменні

привілейо
вані на 

пред'явника
д/н д/н, д/н, д/н 01.01.1900 0 0 0 0 0 0

Усього: 9 0 7 4 4 0 90,07442 9 0 7 4 4 0 0 0 0



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

X
Дата проведення 07.04.201 1
Кворум зборів, % 53.13
Опис: Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: ТОВ "ТЕКТ-ТРЕЙД"

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: ТОВ "ТЕКТ-ТРЕЙД"

Причини, чому загальні збори не відбулися: не досягнуто кворуму зборів(53.13%). На збори не 
зявився та не зареєструвався акціонер, що володіє понад 10% статутного капіталу Товариства- 
ТОВ "ТЕКТ-ТРЕЙД"._______________________________________________________________

Вид загальних зборів чергові позачергові
X

Дата проведення 03.02.2011
Кворум зборів, % 52,96
Опис: Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: ТОВ "ТЕКТ- 
ТРЕЙД"

Причини, чому загальні збори не відбулися:відсутність кворуму(52,96%). Не зявився та не 
зареєструвався акціонер, що володіє понад 10%статутного капіталу Товариства- ТОВ "ТЕКТ- 
ТРЕЙД".________________________________________________________________________



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 0 0
Нараховані дивіденди на одну акцію, 
грн.

0 0 0 0

Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 0 0
Дата складення переліку осіб, які 
мають право на отримання 
дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис: За звітний період дівиденди не нараховувались та не сплачувались з причини не 
проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства. Кворум зборів, що скликались 
07.04.2011р.склав 53,13%. На вказані збори не з'явився та не зареєструвався ініціатор їх 
проведення акціонер-юридична особа ТОВ "ТЕКТ-ТРЕЙД",який володіє понад 40% статутного 
капіталуТовариства._________________________________________________________________



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

Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС- 
ФІНАНС"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24381627
Місцезнаходження вул. Червоноармійська,65, м.Київ, Печерський, 03150

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

АВ№534275

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

15.07.2010

Міжміський код та телефон (044)2891070
Факс (044)2893478
Вид діяльності Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну 

діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних
Опис: Здійсює професійну депозитарну діяльність з ведення реєстрів власників цінних паперів з 
1996 року.

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

Аудиторська компанія "Рейтинг-аудит"

Організаційно-правова форма Приватне підприємство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30687076
Місцезнаходження вул. Незалежності,!01

вул. Ежена ПотьєЛб, м.Ковель, м.Ковель, Волинська область. 
45000

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

4129

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

26.03.2008

Міжміський код та телефон (044)4518609
Факс 9044)4518609
Вид діяльності Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги 

емітенту
Опис: д/н



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

Міжнарод
ний

ідентифіка
ційний
номер

Тип цінного 
папера

Форма 
існування та 

форма випуску

Номінальна 
вартість (грн.)

Кількість 
акцій (штук)

Загальна
номінальна

вартість
(грн.)

Частка у 
статут
ному 

капіталі 
(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
07.05.2010 44/10/1/10 Управління ДКЦПФР в м. Києві та 

Київській обл.
иА1002041002 Акції Іменні 

прості
Бездокументарна 0,50 1007433 503716,50 100

Іменні

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля не здійсюється, факти лістингу/делістингу відсутні. 

Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: не здійсюється.

Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: не здійснюється.

Мета додаткової емісії: відсутня.

Спосіб розміщення: не планується.



11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Загальна кількість замовлених бланків сертифікатів 
цінних паперів (штук)

5000

у тому числі: 
сертифікатів акцій

2500

сертифікатів облігацій 0
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Акції 2500
Інше 0
Інвестиційні сертифікати 0
Загальна кількість виданих власникам сертифікатів 
цінних паперів (штук)

2429

у тому числі: 
сертифікатів акцій

2429

сертифікатів облігацій 0
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Інше 0
Інвестиційні сертифікати 0
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних 
паперів (штук) у звітному періоді

5Н

у тому числі: 
сертифікатів акцій

28

сертифікатів облігацій 0
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Інвестиційні сертифікати 0



12. Опис бізнесу
Важливі події розвитку
Звітний період позначений міжнародною фінансовою кризою, яка негативно вплинула на фінансово- 
господарську діяльность підприємства. Зменшився обсяг виробництва товарної продукції, надання послуг, 
загальмувався подальший розвиток підприємства.

Інформація про організаційну структуру емітента
Організаційна структура підприємства відповідає типовій структурі відкритого акціонерного 
товариства.Дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи відсутні.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб
Пропозицій щодо реорганізації Товариства з боку третіх осіб не надходило.

Опис обраної облікової політики
Облікова політика на Підприємстві визначена Наказом про облікову політику№121 від ЗО. 12.2008р.: 
^□амортизація основних засобів нараховується відповідно до норм і методів передбачених податковим 
законодавством;
2) 1 при нарахуванні амортизації нематеріальних активів використовується прямолінійний метод;
3) Ппри вибутті товарів власного виробництва застосовується метод ідентифікованої собівартості;
4) □ оцінка товарів для реалізації у фірмових магазинах здійснюється за методом ціни продажу;
5) С'доходом визнається фактичне надання послуг, відвантаження товарів, оформлені відповідними 
первинними документами.

Текст аудиторського висновку
1 .Аудитор.

Аудиторська компанія "Рейтинг-аудит" яка діє на підставі свідоцтва про внесення в реєстр суб’єктів 
аудиторської діяльності № 4129 від 26.03.08р., виданого Аудиторською Палатою України, свідоцтво про 
внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 
фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів серія АБ 000759 від 21.05.08 року, 
виданого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку здійснила аудиторську перевірку 
фінансової звітності Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова в складі балансу 
станом на31.12.2011 року, атакож перевірку відповідних звітів про прибутки і збитки, власний капітал та 
рух грошових коштів за 2011 рік на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному 
законодавству, встановленим нормативам. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності 
Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова є Національні положення (стандарти) 
бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання 
фінансової звітності в Україні, внутрішні положення підприємства.

Підстави для проведення аудиту: Міжнародний стандарт аудиту 700 „Формулювання думки та надання 
звіту щодо фінансової звітності”; Міжнародний стандарт аудиту 705 „Модифікація думки у звіті 
незалежного аудитора”.

Перевірка проводилась за адресою: м. Київ, бул. 1. Лепсе, 8.
Період проведення перевірки: з 16 березня по 03 квітня 2012 року.
Дата видачі висновку: 03 квітня 2012 року.

Перевірка проводилася у відповідності з вимогами Закону України „Про аудиторську діяльність” та 
Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду іншого надання впевненості та супутніх послуг, 
прийнятих Аудиторською палатою України в якості національних. Ці стандарти вимагають від нас 
дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиторської перевірки для отримання 
достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум 
та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур 
входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. 
Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються 
підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, як 
відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю 

суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, 
прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення 
фінансових звітів.

Перевірка проводилась з урахуванням вимог Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового



ринку від 19.12.2006 року № 1528 „Про затвердження Положення щодо підготовки аудиторських 
висновків, які подаються до Державно комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті 
інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку”, а також з урахуванням вимог 
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.201 І року № 1360 ..1 Іро 
затвердження вимог до аудиторського висновку, при розкритті інформації емітентами цінних паперів 
(крім емітентів облігацій місцевої позики)”.'

2.Основні відомості про умови договору на проведення аудиту.

2.1. Аудиторська перевірка проведена відповідно до договору № 01/17 від 16 березня 2012 року 
укладеного між аудиторською компанією «Рейтинг-аудит» та ВАТ „Меридіан” ім. С.П.Корольова.
2.2. Згідно договору № 01/17 від 16 березня 2012 року здійснено перевірку достовірності фінансової 
звітності за 2011р., її відповідності даним аналітичного та синтетичного обліку станом за 31 грудня 2011 
року, та за період діяльності з 01.01.201 1р. по 31.12.2011р., звітності ВАТ „Меридіан” ім. С.П. Корольова 
(далі за текстом «Товариство»),
2.3. Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансової 
звітності у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог чинного 
законодавства. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та 
використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових 
звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування 
відповідної облікової політики, облікових оцінок, які відповідають обставинам. Відповідальністю 
аудиторів є висловлення думки щодо фінансових звітів Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» 
ім. С.П. Корольова на основі результатів аудиторської перевірки.
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

3. Основні відомості про Товариство.
3.1. Загальні відомості:

Відкрите акціонерне товариство “Меридіан” ім. С.П.Корольова, правонаступник ВАТ “Меридіан”, 
зареєстроване згідно наказу Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверс 
України від 17.06.1994 року №927 шляхом перетворення державного підприємства заводу “Радіоприлад" 
ім. С.П.Корольова у відкрите акціонерне товариство відповідно до державної програми приватизації майна 
державних підприємств України та Указу Президента України “Про корпоратизацію підприємств” від 15 
червня 1993 року №210/93.
Форма власності -  приватна.
Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Відкритого акціонерного товариства “Меридіан” ім 
С. П. Корольова серія АОО №003359.
Ідентифікаційний код юридичної особи 14312973.
Місце проведення державної реєстрації -  Солом’янська районна у місті Києві державна адміністрація. Дат; 
проведення реєстрації -  11.08.1992р. Номер запису про включення відомостей про юридичну особу до 

ЄДР 10731200000003144.
Місцезнаходження: 01124, м. Київ, бул. І.Лепсе, 8.
Поточні рахунки:

№26003080202001 в Святошинському відділенні Київської філії АТ «Укрінбанк» м.Києва МФО 300250: 
мультивалютний рахунок №26006023580 в ПАТ “Банк “Український капітал” м. Києва. МФО 320371. 
№26000000654001, депозитний № 26005000654501/840 в ПАТ КБ «Надра» м. Києва, МФО 320564. 
Зберігач-ТОВ “КОМЕКС-ФІНАНС”, адреса: 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 65, кодСДРІІОУ 
24381627, ліцензія АВ №534275, видана 15.07.2010р. ДКЦПФР.
Основними видами діяльності Товариства згідно Довідки №1898 від 06.09.2007р. з єдиного державного 
реєстру є:
виробництво контрольно-вимірювальних приладів; 
монтаж та установлення контрольно-вимірювальних приладів; 
надання інших комерційних послуг; 
дослідження і розробки в галузі технічних наук; 
оптова торгівля іншим машинами та устаткуванням; 
здавання в оренду власного нерухомого майна.
На основні види діяльності Товариство має ліцензії оформлені належним чином.
Статут в редакції від 02.04.2009 року затверджено Рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол №1 1 
від 23 березня 2009 року) та зареєстровано Солом'янською районною у місті Києві державною



адміністрацією, номер запису 10731050009003144.
Відповідно до Статуту в останній редакції Статутний фонд (капітал) становить 503716.5 (п'ятсот три тисяч 
сімсот шістнадцять ) гривень 50 коп., поділений на 1007433 простих іменних акцій номінальною вартість 
50 копійок кожна акція.

Станом на 31.12.2011р. статутний капітал Товариства сформовано та сплачено повністю.
Відповідальні особи:
Голова правління — Проценко В’ячеслав Олександрович (наказ Міністерства промислової політики 
України №68Д від 27 березня 2002 року) - за весь період;
Головний бухгалтер -  Нескоромова Ірина Миколаївна (наказ ВАТ “Меридіан” ім. С.П.Корольова №325-Кф 
від 18.07.2000р.) - за весь період.

4. Розкриття інформації про стан бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

4.1. Фінансова звітність Товариства станом на 31.12.2011 року в усіх суттєвих аспектах повно подає 
фінансову інформацію про Товариство станом на 31.12.2011 р. згідно з нормативними вимогами щодо 
організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.
4.2 Бухгалтерський облік Товариства ведеться на паперових носіях, а також з використанням комп’ютерно' 
техніки та програмного забезпечення ІС-бухгалтерія.

4.3 В 2011 році Товариство дотримувалось принципу незмінності облікової політики.

5. Розкриття інформації про активи і зобов'язання.

5.1. Розкриття інформації щодо обліку та оцінки активів.

Товариством за період з 01.01.2011 року до 31.12.2011 року використовувались принципи здійснення 
класифікації та оцінки активів в бухгалтерському обліку згідно з вимогами Положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку.

5.1.1 Розкриття інформації щодо обліку нематеріальних активів, основних засобів, інших необоротних 
матеріальних активів та їх зносу; довгострокових фінансових інвестицій.

Облік нематеріальних активів Товариство здійснює відповідно до вимог П(С)БО 8 «Нематеріальні 
активи». Станом на 31.12.2011 р. балансова (залишкова) вартість нематеріальних активів Товариства 
становить 34 тис. грн.
Облік основних засобів Товариство здійснює з урахуванням вимог П(С)БО 7 «Основні засоби». В 2011 
році Товариство не здійснило переоцінку основних засобів, так як їх залишкова вартість станом на 
31.12.2011р. суттєво не відрізнялася від справедливої (відповідно до вимог п. 16 П(С)БО 7 «Основні 
засоби»). Станом на 31.12.2011 р. первісна вартість основних засобів становить 1 845 990 тис. грн.. 
нарахований знос основних засобів -  1 292 358 тис. грн., залишкова вартість основних засобів станом на 
31.12.2011 р. становить 553 632 тис. грн.
Станом на 31.12.2011 р. вартість незавершеного будівництва Товариства, становить 164 тис. грн. 
Довгострокові фінансові інвестиції Товариства станом на 3 1.12.2011 р. становлять 30 тис.грн. Облік 
довгострокових фінансових інвестицій здійснюється з урахуванням вимог І І(С)БО І 2 «Фінансові 
інвестиції».

5.1.2 Розкриття інформації щодо правильності ведення обліку, класифікації та оцінки запасів, 
незавершеного виробництва та товарів.

Станом на 31.12.2011 р. на балансі Товариства обліковуються виробничі запаси на суму 12907 тис.грн. 
Незавершене виробництво станом на 31.12.2011 р. становить 5 797 тис. грн.
Вартість готової продукції станом на 31.12.2011 р. становить 13074 тис. грн.
Станом на 31.12.2011 р. на балансі Товариства обліковуються товари на суму 54 тис. грн.

5.1.3 Розкриття інформації про ведення бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2011 р. складає 2407 тис. грн. 
Протягом 2011 року резерв сумнівних боргів Товариством не створювався.
Дебіторська заборгованість Товариства за розрахунками станом на 31.12.2011 р. становить:



з бюджетом - 11 тис. гри.;
□ Гза виданими авансами -  95 тис. грн.
Інша поточна дебіторська заборгованість Товариства станом на 31.12.2011 р. становить 6337 тис. грн. 
Векселі одержані станом на 31.12.2011р. складають 285 тис. грн.

5.1.4ПГрошові кошти. Касові та банківські операції. Облік розрахунків.

Станом на 31.12.2011 року на Балансі Товариства сума грошових коштів та їх еквівалентів в національній 
валюті складає 141 тис. грн.. в т. ч. в касі - 3 тис. грн.
Станом на 31.12.2011 року сума грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті становить 1300 тис. 
грн.

5.1.5ПІнші оборотні активи.

Інші оборотні активи Товариства станом на 31.12.2011 р. становлять 21 50 тис. грн.

5.1.6 Витрати майбутніх періодів.

Витрати майбутніх періодів станом на 31.12.2011 р. становлять 2303 тис. грн.

5.2. Розкриття інформації про відображення зобов'язань у фінансовій звітності.

Бухгалтерський облік та оцінка зобов'язань Товариства здійснюється згідно вимог П(С)БО 1 1 
"Зобов'язання" та Інструкції про застосування плану рахунків бухобліку № 291.
Довгострокові зобов’язання станом на 31.12.2011 р. в балансі Товариства не обліковуються. 
Короткострокові кредити банків станом на 31.12.2011 р. не обліковуються.
Кредиторська заборгованість Товариства за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2011 р. становить 
2349 тис. грн.
Станом на 31.12.2011 року поточні зобов’язання за розрахунками становлять:
□ Шз одержаних авансів -  6563 тис. грн.;

з бюджетом -  2217 тис. грн.;
□ І_ зі страхування -  552 тис. грн.;
□ Пз оплати праці -  1115 тис. грн.;
□ Оз учасниками -  105 тис. грн..
Інші поточні зобов’язання Товариства станом на 31.12.2011 р. обліковуються в балансі на суму 1102 тис. 
грн.

6. Розкриття інформації про статутний та власний капітал.

6.1 Відповідно до Статуту в останній редакції Статутний капітал становить 503 716,50 грн. (п'ятсот гри 
тисячі сімсот шістнадцять гривень 50 коп.), поділений на 1 007 433 простих іменних акцій номінальною 
вартість 50 копійок кожна акція. Станом на 31.12.2011 р. статутний капітал Товариства сформовано та 
сплачено повністю.

6.2 Відображення власного капіталу Товариства.
Власний капітал Товариства станом на 31.12.2011 р. становить 58671 8 тис. грн. та складається з:
□ □оголошений статутний капітал — 504 тис. грн.;
□ ["резервний капітал -  514 тис. грн.;

□ інший додатковий капітал -  571333 тис. грн., сформований за рахунок проведення дооцінки основних 
засобів у 2010 році;
□ Пнерозподілений прибуток -  14367 тис.грн.

7. Розкриття інформації про відповідність вартості чистих активів.

Балансова вартість чистих активів Товариства (активи за вирахуванням зобов’язань) станом на 31.12.201 1 
року складають:

ч і

Необоротні активи 
Оборотні активи

553860 тис. грн. 
44558 тис. грн.



Витрати майбутніх періодів 2303 тис. грн.
РАЗОМ активи 600721тис.грн.

Поточні зобов’язання 14003 тис. грн.
РАЗОМ зобов’язання 14003 тис. грн.
Чисті активи:

РАЗОМ активи - РАЗОМ зобов'язання 586718 тис. грн.
Нормативне значення чистих активів > 504 тис. грн.
Вартість чистих активів Товариства відповідає вимогам чинного законодавства.

8. Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово- 
господарський стан емітента.

Особлива інформація про емітента про будь-які дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан 
емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, розкриття якої передбачено статтею 
41 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок” від 23 лютого 2006 року № 3480-ІУ відсутня.

9. Аналіз фінансового стану.

Для проведення аналізу фінансових показників ВАТ „Меридіан” ім. С.П.Корольова використано 
фінансову звітність у складі: баланс станом на 3 1 грудня 201 1 року та звіт про фінансові результати за 
2011 рік.
Активи та зобов’язання Товариства станом на 01.01.2011р. та на 31.12.2011 р. наведено нижче:

АКТИВПНа 01.01.201 ІПНа 31.12.2011
1. Необоротні активиП583120П 553860

2.□Оборотні активи, в т.ч.
□ □ Запаси

□ Дебіторська заборгованість 
Грошові кошти та їх еквіваленти

□ І  Інші оборотні активи ПЗ 8998 
26102
10603
1427

866П44558
31832
9135
1441

2150
3. Витрати майбутніх періодів □— 2303 

БАЛАНС □ 622118 □ 600721

ПАСИВ ІНа 01.01.201 ІПНа 31.12.2011
1. Власний капітал 6118071 586718
2. Забезпечення □—□—
3. Довгострокові зобов’язанняП—  і  —
4. Поточні зобов’язанняП 10311 □ 14003
5. Доходи майбутніх періодів□—П—
БАЛАНС П622118 □ 600721

Економічна оцінка фінансового стану Товариства на 01.01.2011 р. та на 3 1.12.201 1 р. проводилась на 
підставі розрахунків наступних показників:

1 .Коефіцієнт абсолютної ліквідності (К абс.л.) обчислюється як відношення грошових засобів. їхніх 
еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 
показує, яка частина боргів Товариства може бути сплачена негайно. Орієнтовне оптимальне значення 
показника (0,25-0,5):

К абс.л 01.01.2011р. = 1427/10311 = 0,138



К абс.л 31.12.2011р. = 1441/14003 = 0,103 
Значення коефіцієнта протягом періоду, що перевіряється, нижче за оптимальне.

2. Коефіцієнт поточної ліквідності характеризує достатність обігових коштів для погашення боргів:
Кзаг.лікв. 01.01.2011р.= 38998/1031 1 = 3,78 
Кзаг.лікв. 31.12.2011р.= 44558/14003 = 3,18

Станом на 31.12.2011 року значення коефіцієнту вище за оптимальне, що свідчить про достатню здатність 
Товариства за рахунок наявних коштів, мобілізації боргів на свою користь, реалізації інших активів 
задовольнити вимоги кредиторів.

3. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) характеризує відношення власних та прирівняних до ни; 
коштів до сукупних активів Товариства:

К авт. 01.01.2011р.= 611807/622118 = 0,983 
Кавт. 31.12.2011р.= 586718/600721 =0,977

Протягом 2011 року значення коефіцієнта вище за оптимальне, що свідчить про високу змогу Товариства 
на підтримання роботи у разі виникнення будь-яких непередбачених обставин.

4. Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом розраховується як відношення залучених коштів до 
власних. Оптимальне значення показника: 0,5... 1,0:

Кпокр. 01.01.2011р. = 10311/611807 = 0,017 
К покр. 31.12.2011р. = 14003/586718 = 0,024

Протягом періоду, що перевіряється, значення показника нижче за оптимальне, що свідчить про 
незалежність Товариства від залучених коштів.

Основні показники фінансового стану ВАТ „Меридіан” ім. С.П.Корольова станом на 01.01.201 1 року та на 
31.12.2011 року наведені в таблиці.

Таблиця
ПОКАЗНИК Оптимальне значення ФАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ 

На 01.01.2011 р.ПНаЗІ. 12.2011 р.
1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності□ 0,25... 0,5 □ 0,138 □ 0,103
2. Коефіцієнт поточної ліквідності П>1 □3,78133,18
3. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) >0,5 0,983 0,977
4. Коефіцієнт структури капіталу <1 0,017 0,024

Аналізуючи дані таблиці, фінансовий стан Відкритого акціонерного товариства „Меридіан” ім. 
С.П.Корольова станом на 31 грудня 2011 року можна характеризувати як стійкий. Значення коефіцієнта 
поточної ліквідності свідчить, що Товариство має достатню змогу задовольнити вимоги кредиторів за 
рахунок наявних коштів, мобілізації боргів на свою користь, реалізації інших активів. Значення коефіцієнт, 
фінансової автономії свідчить про високу здатність Товариства на підтримання роботи у разі виникнення 
непередбачуваних обставин. Коефіцієнт структури капіталу Товариства вказує на незалежність Товариства 
від залучених коштів.

10. Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів.

1 .□Управління Товариством здійснюється Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою. Вищим 
органом Товариства є Загальні збори акціонерів. В Товаристві створена Наглядова рада, яка представляє 
інтереси акціонерів в перерві між проведенням Загальних зборів акціонерів і в межах компетенції, 
визначеної Статутом, забезпечує контроль за належним виконанням умов договорів. Для проведення 
перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства обрано ревізійну комісію.
2. СНа нашу думку, суттєві невідповідності між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту та іншою 
інформацією, що розкривається Товариством та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю, 
відсутні.
3. [/Протягом 2011 року рішення щодо значних правочинів не приймались.
4. □ Аудитори оцінювали наявність ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності Товариства 
внаслідок шахрайства відповідно до вимог МСА 240 „Відповідальність аудитора, що стосується 
шахрайства, при аудиті фінансової звітності”. На нашу думку, такі ризики контролюються Товариством га 
не мають суттєвого впливу на фінансову звітність в цілому.



11. Висновок.

Враховуючи вищенаведені аудиторські докази, керуючись Законом України „Про аудиторську діяльність”. 
Міжнародними стандартами контролю якості, аудиту, огляду іншого надання впевненості та супутніх 
послуг, прийнятих Аудиторською палатою України в якості національних (зокрема MCA 705), та зважаючі 
нате, що виконані необхідні умови:

- аудитор отримав всю інформацію і пояснення,необхідні для цілей аудиту;
- надана інформація достатня для відображення реального стану справ Товариства;
- є адекватні і достовірні дані з усіх суттєвих питань;
- фінансова документація підготовлена у відповідності з прийнятою на Товаристві обліковою політикою, 
котра в цілому відповідає вимогам законодавства України.
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки. 
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Ми не спостерігали за інвентаризацією активів та зобов’язань Товариства станом на 31.12.201 1 
року, однак за допомогою здійснення інших аудиторських процедур отримали можливість підтвердити 
суму активів та зобов’язань, відображених в фінансових звітах Товариства протягом 2011 року, в межах 
рівня суттєвості, визначеного відповідно до листа Міністерства фінансів України від 29.07.2003 р. № 
04230-04108.
Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком впливу питання про яке йдеться в параграфі «Підстава для висловлення 
умовно-позитивної думки», фінансові звіти справедливо та достовірно відображають фінансовий стан BA І 
„Меридіан” ім. С.П.Корольова станом на 31 грудня 2011 року, а також фінансові результати та рух 
грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до Національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку України.

Генеральний директор
Аудиторської компанії «Рейтинг-аудит» Т.М. Давиденко

Аудитор О.М.Кононенко
сертифікат сер. А №006490, 
чинний до 18.12.2013р.

03 квітня 2012 року

Інформація про основні види продукції або послуг
Контрольно-вимірювальна апаратура, електролічильники,індукційні плити, цифрові
телетюнериорендні,автотранстранспортні та послуги виробничого характеру.Користувачі продукціїхилові 
міністерства та служби, міністерство транспорту та звязку, обленерго та різні юридичні і приватні 
особи.Сезонні зміни не впливають на виробництво продукції.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років
Придбано активів на загальну суму: 38421078,65грн.
Відчужено активів на загальну суму:239676,01 гри.

Інформація про основні засоби емітента
Залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2011 року складає: 553632 тис.грн. Значних 
правочинів відносно основних засобів емітенту звітному періоді не проводив.Виробничі потужності у 
звітному періоді використовувались на 70%.Основні засоби знаходяться за адресою: бул. 1 Лепсе,8 та пров. 
Радищева,18 у Солом'янському р-ні м. Києва.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента
Основна промблема, яка суттєво впливала на діяльність емітента, це відсутність держзамовлень. 

Інформація про факти виплати штрафних санкцій
Сплачено штрафів та компенсацій за порушення законодавства на суму: 3 1858,40 грн.



Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента
Емітентом розробляється фінансовий план на звітний період, який узгоджується з представником 
держави(ФДМУ) та затверджується наглядовою радою Товариства.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)
Вартість укладених, але не виконаних договорів на кінець звітного періодускладає: 0,0 тис. грн.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік
Емітент проводить заміну застарілих технологій на нові, сучасні, що дозволить значно збільшити обсяги 
виробництва та поліпшити якість продукції при умові виходу суспільства з фінансової кризи.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок
На дослідження та розробки у звітному періоді було направлено 2285,0 тис.грн.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент
Судові справи в яких стороною виступає емітент : Справа №36/314 від 21.1 1.201 1 р. Господарського суду 
м. Києва з позовом ВАТ "Меридіан" до ПАБ "Родовід Банк" про звільнення приміщення виробничого 
корпусу №2 за адресою м. Київ, бул. І.Лепсе,8;
Справа № 40/80 від 15. 09.201 Іроку Господарського суду Донецької області з позовом ВАТ "Меридіан" 

ім. С.П. Корольова до ЗАТ "СОФТ Сервіс Холдінг", м. Донецьк про тсягнення боргу всумі: 1997255,89 грн 
за невиконання умов договору майнового найму №443 від31.03.2003 року.

Інша інформація
д/н



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: 582935 553632 0 0 582935 553632
будівлі та споруди 572705 544547 0 0 572705 544547
машини та обладнання 9577 8539 0 0 9577 8539
транспортні засоби 272 217 0 0 272 217
ІНШІ 381 329 0 0 381 329

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 582935 553632 0 0 582935 553632
Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): д/в

Первісна вартість основних засобів: 1845990 тис.грн.. 

Ступінь зносу основних засобів: 70,0

Ступінь використання основних засобів: 80%

Сума нарахованого зносу: 1292358 тис.грн.

Переоцінка вартості основних засобів у звітному періоді не проводилась.

Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмеження відсутні.



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

показника
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.) 586718 611807
Статутний капітал (тис. грн.) 504 504
Скоригований статутний капітал (тис. грн.) 504 504
Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та 
звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих 
активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). 
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного 
періоду становить 586214 тис.гри. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та 
скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 586214 тис.грн.
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець 
попереднього періоду становить 611303 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих 
активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 61 1303
тис.грн.____________________________________________________________________________
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу 
(скоригованого). Вимоги п.З ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.______________



13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов‘язань Дата Непогашена Відсоток за Дата

виникнення частина боргу користування погашення
(тис.грн.) коштами (% річних)

Кредити банку X 14003 X X
утому числі:
Поточні зобов'язання:
Кредиторська заборгованість за товари 
Поточні зобовязання за розрахунками:

01.01.2011 14003 0 31.12.201 1

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
утому числі:
за облігаціями (за кожним власним 
випуском):

X 0 X X

д/н 0 0

за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском):

X 0 X X

д/н 0 0

за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском):

X 0 X X

д/н 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/н 0 0

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

X 0 X X

д/н 0 X

Податкові зобов’язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання X 0 X X
Усього зобов’язань X 14003 X X
Опис: д/н



13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
N
з/п

ОсновнийВ И Д
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 
реалізо
ваної 

продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Лічильники

електроенергії
136170 шт. 22084 39.8 133916 шт. 22746.5 42.3

2 Штампувально 
каркасна та 
механічнооброб 
на продукція

676214 шт. 17029 30,7 618427 шт. 16080,7 30.3

3 Г альвано-
хімічні
покриття

681325кг. 3646 6,56 714356 кг. 3863,7 7



13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
N
з/п

Склад витрат Відсоток від 
загальної 

собівартості 
реалізованої 
продукції (у 

відсотках)

1 2 3
1 Матеріали 49.5

2 Витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи 40,7

3 Інші операційні витрати 5.1



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

Дата
виникнення

події

Дата
оприлюднення 
Повідомлення 
у стрічці новин

Вид інформації

1 2 3
30.06.2010 01.07.2010 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

і 4. '■<>



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 позачерг овііх

1 2009 1 0
2 2010 0 0
3 2011 0 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) д/н

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?
Т ак Ні

Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть) д/н

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

Реорганізація X
Внесення змін до статуту товариства X
Прийняття рішення про зміну типу товариства X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про 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) д/н

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



ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 7
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 4
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 2
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів -  юридичних осіб 6

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

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

Стратегічного планування X
Аудиторський X
3 питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інше (запишіть) д/н

Інше (запишіть) д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з 
акціонерами? (так/ні)

так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так Ні

Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/н

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

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



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 (із 
корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

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

X

Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) 
Кількість членів ревізійної комісії, осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьол 
років?

так

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних 
зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

Загальні збори 
акціонерів

Засідання 
наглядової ради

Засідання
правління

Члени правління (директор) ні ні ні
Загальний відділ так ні ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради) ні ні ні
Юридичний відділ (юрист) ні ні ні
Секретар правління ні ні так
Секретар загальних зборів ні ні ні
Секретар наглядової ради ні так ні
Корпоративний секретар ні ні ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з 
акціонерами

ні ні ні

д/н 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 низань?______

Загальні
збори

акціонерів

Наглядова
рада

Виконавчий
орган

Не належить 
до

компетенції
жодного
органу

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

так ні ні ні

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

НІ так ні ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
наглядової ради

так ні ні ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів правління

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

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчої о 
органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені товариства?
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)

і ак

так



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) д/н

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

розповсюджується 
на загальних 

зборах

Публікується у пресі, 
оприлюднюється в 
загальнодоступній 
інформаційній базі 

даних ДКЦПФР про 
ринок цінних паперів

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 
в акціонерному 

товаристві

Копії
документів 

надаються на 
запит 

акціонера

Інформація
розмішується 

на власній 
інтернет- 
сторінці 

акціонерного 
товариства

Фінансова звітність, результати 
діяльності

так так так так ні

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

так ні ні так ні

Інформація про склад органів 
управління товариства

так так так так ні

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

ні ні так так ні

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства

так ні так 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) д/н

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



З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні

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

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) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так Ні

3 власні' ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/н

ніЧи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/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) д/н

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

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

НІ

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні)

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України 
(далі - особа)?
Не задовольняв професійний рівень особи ні
Не задовольняли умови договору з особою НІ
Особу змінено на вимогу:
акціонерів НІ
суду НІ
Інше (запишіть) д/н

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 
управління? (так/ні)
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу корпоративного управління 
вкажіть дату його прийняття:

ні

01.01.1900:

яким органом 
управління прийнятий:

д/н

Чи оприлюднена інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 
корпоративного управління? (так/ні)

ні ;

укажіть яким чином д/н
його оприлюднено:

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
д/н



Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕРИДІАН" ІМ. за ЄДРПОУ 

С.П.КОРОЛЬОВА
Територія СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ за КОАТУУ

Організаційно- Відкрите акціонерне товариство заКОПФГ
правова форма
господарювання
Орган державного Акціонерні товариства відкритого типу, створені на за СПОДУ
управління
Вид економічної Виробництво контрольно-вимірювальних приладів за КВЕД
діяльності
Середня кількість працівників (1)
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса бул. Івана Лепсе,8, м.Київ, Соломянський, Україна, 03124

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

у

Баланс
на 31.12.2011 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код

рядка
На початок 

звітного періоду
На кінець 

звітного періоду
1 2 о 4

І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:

залишкова вартість 010 94 34
первісна вартість 011 197 197
накопичена амортизація 012 ( 103 ) ( 163 )

Незавершені капітальні інвестиції 020 61 164
Основні засоби:

залишкова вартість 030 582935 553632
первісна вартість 031 1801834 1845990ЗНОС 032 ( 1218899 ) ( 1292358 )

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 зо зо
інші фінансові інвестиції 045 0 0

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0

первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ) ( 0 )

Відстрочені податкові активи 060 0 0
Г удвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом І 080 583120 553860



1 2 3 4
II. Оборотні активи

Виробничі запаси 100 8931 12907
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 4742 5797
Г отова продукція 130 12320 13074
Товари 140 109 54
Векселі одержані 150 0 285
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість 160 3175 2407
первісна вартість 161 3175 2407
резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 7 1 1
за виданими авансами 180 1472 «V
з нарахованих доходів 190 0 0
із внутрішніх розрахунків 200 0 0

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 5949 6337
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті 230 зо 141
у тому числі в касі 231 1 5

в іноземній валюті 240 1397 1300
Інші оборотні активи 250 866 2150
Усього за розділом II 260 38998 44558

III. Витрати майбутніх періодів 270 0 2303
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0

Баланс 280 622118 600721



1 2 3 4
І. Власний капітал

Статутний капітал 300 504 504
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 599095 571333
Резервний капітал 340 514 514
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 11694 14367
Неоплачений капітал 360 ( о ) ( о 1
Вилучений капітал 370 ( о ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом І 380 611807 586718
Частка меншості 385 0 0

11. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 ( 0 ) ( о )

Цільове фінансування^) 420 0 0
Усього за розділом II 430 0 0

III. 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 III 480 0 0

IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 3564 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 2131 2349
Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів 540 2095 6563
з бюджетом 550 631 2217
з позабюджетних платежів 560 0 0
зі страхування 570 531 552
з оплати праці 580 993 1115
з учасниками 590 ПО 105
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 610 256 І 102
Усього за розділом IV 620 10311 14003

V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 622118 600721
(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у 
галузі статистики.
(2) 3 рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) _ 0 ___
Примітки: д/н
Керівник Проценко В.О.

Г оловний бухгалтер Нескоромова І.М.



Підприємство ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕРИДІАН" Дата (рік, місяць, число) 
ІМ. С.П.КОРОЛЬОВА за ЄдрпоУ

Територія СОЛОМ'ЯНСЬКИИ
Орган державного Акціонерні товариства відкритого типу, створені на
управління
Організаційно-правова Відкрите акціонерне товариство
форма господарювання
Вид економічної Виробництво контрольно-вимірювальних приладів 
діяльності
Складено (зробити позначку "у" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
за міжнародними стандартами фінансової звітності 
Одиниця виміру: тис. грн.

Звіт про фінансові результати
за 2011 рік

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за КОАТУУ 
за СПОДУ

за КОПФГ

заКВЕД

КОДИ
2012.01.01

14312973

8038900000
6024

231

33.20.1

Форма N 2 КодзаДКУД 1801003
Стаття Код

рядка
За звітний 

період
За попередній 

період
1 2 3 4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 76884 76551
Податок на додану вартість 015 ( 8944 ) ( 10741 )
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )

025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 2 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг)

035 67938 65810

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 61086 ) ( 59976 )
Валовий:

прибуток
050 6852 5834

збиток 055 ( о ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 64559 40003

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

061 0 0

Адміністративні витрати 070 ( 46811 ) ( 25401 )
Витрати на збут 080 ( 1370 ) ( чзо )
Інші операційні витрати 090 ( 19841 ) ( 16080 )

у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарськоїдіяльності

091 ( 0 ) ( 0 )

Фінансові результати від операційної діяльності: 
прибуток

100 3389 3226

збиток 105 ( о ) ( 0 )
Доход від участі в капіталі ПО 0 0
Інші фінансові доходи 120 104 137
Інші доходи(І) 130 511 270
Фінансові витрати 140 ( о ( 174 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 81 ) ( 185 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 

прибуток
170 3923 3274

збиток 175 ( 0 ) ( 0 )



1 2 О3 4
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 180 808 319
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності: 

прибуток
190 3115 2955

збиток 195 ( о ) ( 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 3115 2955

збиток 225 ( о ) ( о )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код

рядка
За звітний 

період
За попередній 

період
1 2 3 4

Матеріальні затрати 230 38717 39410
Витрати на оплату праці 240 21461 19677
Відрахування на соціальні заходи 250 8557 7398
Амортизація 260 30369 10471
Інші операційні витрати 270 5534 4644
Разом 280 104638 81600

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код

рядка
За звітний 

період
За попередній 

період

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 1007433 1007433
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 1007433 1007433
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію (грн) 320 3,09 2,93
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію (грн) 330 3,09 2,93
Дивіденди на одну просту акцію (грн) 340 0 0

(1)3 рядка 1 ЗО графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) ____ 0
Примітки: д/н

Керівник Проценко В.О.

і  4 3

Головний
бухгалтер

Нескоромова І.М.



Підприємство ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕРИДІАН" 
ІМ. С.П.КОРОЛЬОВА

Територія СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ
Організаційно- Відкрите акціонерне товариство
правова форма
господарювання
Вид економічної Виробництво контрольно-вимірювальних приладів 
діяльності
Складено (зробити позначку "у" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
за міжнародними стандартами фінансової звітності 
Одиниця виміру: тис. грн.

V

Дата (рік, місяць, число) 
за ЄДРПОУ 
за КОАТУУ 
за КОПФГ

за КВЕД

Звіт про рух грошових коштів
за 2011 рік

Форма N З 
Код за ДКУД 1801004

Стаття Код За звітний період За аналогічний період 
попереднього року

1 2 пЗ 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

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

010 1 1 1 6 1 59565

Погашення векселів одержаних 015 20 0
Покупців і замовників авансів 020 0 1 1 36
Повернення авансів 030 945 281
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 0 137
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 553 9
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 62117 63330

Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг)

090 ( 65164 ) ( 56975 )

Авансів 095 ( 0 ) ( зої ,
Повернення авансів 100 ( 6833 ) ( 403 )
Працівникам 105 ( 18242 ) ( 18255 )
Витрат на відрядження 110 ( 0 ) ( 0 )
Зобов'язань з податку на додану вартість 1 15 ( 2076 ) ( 4461 )
Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 808 ) ( 410 )
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 9541 ) ( 8749 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 ( 5159 ) ( 5171 )
Цільових внесків 140 ( 0 ) ( о )
Інші витрачання 145 ( 25692 ) ( 30398 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 1887 -665
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 1887 -665



1 2 3 4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:

фінансових інвестицій
180 0 0

необоротних активів 190 272 174
майнових комплексів 200 0 0

Отримані:
відсотки

210 104 0

дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:

фінансових інвестицій
240 ( 0 ) ( 0 )

необоротних активів 250 ( 1801 ) ( 0 )
майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 270 ( о ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -1425 174
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -1425 174
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 0 2201
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 ( 0 ) ( 1407 )
Сплачені дивіденди 350 ( 448 ) ( 571 )
Інші платежі 360 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -448 223
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -448 223
Чистий рух коштів за звітний період 400 14 -268
Залишок коштів на початок року 410 1427 1695
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 1441 1427

Примітки: д/н

Керівник Проценко В.О.

Г оловний 
бухгалтер

Нескоромова І.М.



Підприємство ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕРИДІАН" ІМ. С.П.КОРОЛЬОВА 

Територія СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ
Орган державного управління Акціонерні товариства відкритого типу, створені на
Організаційно-правова форма господарювання Відкрите акціонерне товариство 
Вид економічної діяльності Виробництво контрольно-вимірювальних приладів 
Складено (зробити позначку "у" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
за міжнародними стандартами фінансовоїзвітності 
Одиниця виміру: тис. грн.

Дата
за ЄДРПОУ 
за КОАТУУ 
за СПОДУ 
заКОПФГ 
заКВЕД

КОДИ
2012.01.01
14312973

8038900000
6024
231

33.20.1

Звіт про власний капітал
за 2011 р.

Форма N 4 КодзаДКУД 1801005
Стаття Код 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 010 504 0 0 599095 514 11694 0 0 611807
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

050 504 0 0 599095 514 11694 0 0 611807



Стаття Код 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
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 ( 0 )( 0 ) ( 0 )( 0 )( 0 )( о ( о ( 0 )( 0 )
Дооцінка незавершеного 
будівництва

080 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Уцінка незавершеного 
будівництва

090 ( 0 )( 0 )( 0 )( 0 ;( 0 )( о ( 0 ( 0 )( 0 )

Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів ПО ( 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 3115 0 0 3115

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 (442) 0 0 (442)
Спрямування прибутку до 
статутного капіталу

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Відрахування до резервного 
капіталу

160 0 0 0 0 0 0 0 0 0

170 0 0 0 0 0 0 0 0 0



(
Стаття Код Статутний

капітал
Пайовий
капітал

Додатковий
вкладений

капітал

Інший
додатковий

капітал

Резервний
капітал

Нерозподі
лений

прибуток

Неоплаче-
ний

капітал

Вилучений
капітал

Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з 
капіталу

190 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

220 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Анулювання викуплених 
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 (27762) 0 0 0 0 (27762)

Разом змін в капіталі 290 0 0 0 (27762) 0 2673 0 0 (25089)
Залишок на кінець року 300 504 0 0 571333 514 14367 0 0 586718

Примітки: д/н

Керівник Проценко В.О.

Г оловний 
бухгалтер

Нескоромова І.М.



і

Підприємство ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕРИДІАН" ІМ. С.П.КОРОЛЬОВА 

Територія СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ
Орган державного управління Акціонерні товариства відкритого типу, створені на 
Організаційно-правова форма Відкрите акціонерне товариство 
господарювання

Вид економічної діяльності Виробництво контрольно-вимірювальних приладів

Дата
за ЄДРПОУ 
за КОАТУУ 
за СПОДУ 
за КОПФГ 
за КВЕД

КОДИ
2012.01.01
14312973

8038900000

6024

231

33.20.1

Одиниця виміру тис грн ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2011 рік

І. Нематеріальні активи Форма N 5 КодзаДКУД 1801008

Групи нематеріальних 
активів

Код
рядка

Залий.
почате

ок на 
ж року

Надійшло 
за рік

Переоцінка (до
оцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік Нараховано 
амортизації 

за рік

Втрати від 
зменшення 
корисності

за рік

Інші зміни за рік Залишок на 
кінець року

первісна 
(переоці 
не на) 

вартість

накопи
чена

аморти
зація

первісної
(пере

оціненої)
вартості

накопи
чена

аморти
зація

первісна
(пере

оцінена)
вартість

накопи
чена

аморти
зація

первісної
(пере

оціненої)
вартості

накопи
чена

аморти
зація

первісна
(пере

оцінена)
вартість

накопи
чена

аморти
зація

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

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

Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Права на об'єкти промислової 
власності

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 070 197 103 0 0 0 0 0 60 0 0 0 197 163

Разом 080 197 103 (і 0 0 0 0 60 0 0 0 197 163

Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
З рядка 080 графа 14 вар гість нематеріальних активів, шодо яких існує обмеження права власності 

вартість оформлених у заставу нематеріальних актинів

вартість створенії х підприємством нематеріалм ...х а к ШВІВ

3 ряд,к а 080 графа 5 варі їсть нематеріальних активів отрим'«них «а рахунок цільових асигнувань

3 рядік а 080 графа 1 5 накопич..•на амортизація нематеріальніїїх ак 11і вів. щодо яких існує обмеження права власиос

(081)

(082)

(083)

(084)

(085)

0

~сГ
~ö~
7бз



II. Основні засоби

Групи матеріальних активів Кодрядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік
Втрати відзменшеннякорисності

Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числіодержані за фінансовою орендою передані В оперативну орендупервісна(переоцінена)вартість
ЗНОС первісної(переоціненої)вартості

зносу первісна(переоцінена)вартість
ЗНОС первісної(переоціненої)вартості

зносу первісна(переоцінена)вартість
ЗНОС первісної(переоціненої)вартості

зносу первісна(переоцінена)вартість
ЗНОС

і 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 п 12 13 14 15 іб 17 18 19Земельні 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 ПО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 1758632 1216210 187 43908 43907 0 0 28289 0 0 0 1802727 1288406 0 0 0 0
Машини та обладнання 130 38003 2409 1224 0 0 1136 1051 2240 0 0 0 38091 3598 0 0 0 0
Транспортні засоби 140 2000 98 24 0 0 0 0 79 0 0 0 2024 177 0 0 0 0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 2479 71 4 0 0 106 105 75 0 0 0 2377 41 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 180 696 87 62 0 0 11 11 36 0 0 0 747 112 0 0 0 0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19Бібліотечні фонди 190 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 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 матеріальні активи 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Р азом 260 1801834 1218899 1501 43908 43907 1253 1167 30719 0 0 0 1845990 1292358 0 0 0 0

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобівзалишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажузалишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування Вартість основних засобів, що взяті в операційну орендуЗ рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(261)(262)(263)(264) (2641)(265) (2651)(266)(267)
( 268) (269)



III. Капітальні інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року

1 2 3 4
Капітальне будівництво 280 0 0

Придбання (виготовлення) основних засобів 290 1501 164

Придбання (виготовлення) інших необоротних 
матеріальних активів

300 0 0

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 0 0

Придбання (вирощування) довгострокових 
біологічних активів

320 0 0

Інші 330 0 0

Разом 340 1501 164

З рядка 340 графа З
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 ПОТОЧНІ1 2 О3 4 5

А. Фінансові інвестиції за методом участі в 
капіталі в:

асоційовані підприємства

350 0 з о 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

3 8 0 0 0 0
акції 390 0 0 0

облігації 400 0 0 0

ІН Ш І 410 0 0 0
Разом 420 0 з о 0

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

за справедливою вартістю (422)
за амортизованою собівартістю (423)

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424)
за справедливою вартістю (425)
за амортизованою собівартістю (426)



V. Доходи і витрати

Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1 2 ОД 4

А. Інші операційні доходи і витрати 
Операційна оренда активів

440 18917 0

Операційна курсова різниця 450 837 838

Реалізація інших оборотних активів 460 28721 97

Штрафи, пені, неустойки 470 0 0

Утримання об'єктів житлово-комунального 
соціально-культурного призначення

480 0 0

Інші операційні доходи і витрати 490 16084 18906

утому числі: відрахування до резерву 
сумнівних боргів

491 X 0
непродуктивні витрати і втрати 492 X 0

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

500 0 0

дочірні підприємства 510 0 0
спільну діяльність 520 0 0

В. Інші фінансові доходи і витрати 
Дивіденди

530 0 X

Проценти 540 X 0

Фінансова оренда активів 550 0 0

Інші фінансові доходи і витрати 560 104 0

Г. Інші доходи і 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 81

Інші доходи і витрати 630 511 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)
%

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості 
продукції основної діяльності (633)



VI. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року

1 2 3
Каса 640 3

Поточний рахунок у банку 650 1438

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові 
книжки)

660 0

Грошові кошти в дорозі 670 0

Еквіваленти грошових коштів 680 0

Разом 690 1441

3 рядка 070 гр.4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено 0(691)
VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів Кодрядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Використано у звітному році
Сторновано невикористану суму у звітному році

Сумаочікуваного відшкодування втрат іншою стороною, що врахованапри ОЦІНЦІ забезпечення

Затишок на кінецьрокунараховано(створено) додатковівідрахування
і 2 3 4 5 6 7 8 9Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 0 0 0 0 0 0 0

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань 730 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0

760 0 0 0 0 0 0 0
770 0 0 0 0 0 0 0

Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0
Р азом 780 0 0 0 0 0 (1 (1



VIII. Запаси
Найменування показника Код рядка Балансова вартість 

на кінець року
П е р е о ц і н к а  за  рік

збільшення чистої 
вартості реалізації*

уцінка

1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 3301 0 0

Купівельні напівфабрикати та 
комплектуючі вироби

810 8527 0 0

Паливо 820 8 0 0

Тара і тарні матеріали 830 0 0 0

Будівельні матеріали 840 0 0 0

Запасні частини 850 144 0 0

Матеріали сільськогосподарського 
призначення

860 0 0 0

Поточні біологічні активи 870 0 0 0

Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 927 0 0

Незавершене виробництво 890 5797 0 0

Г отова продукція 900 13074 0 0

Товари 910 54 0 и

Разом 920 31832 0 0

* визначається за п. 2В Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921)переданих у переробку (922)оформлених в заставу (923)переданих на комісію (924)Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925)З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926)
IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника Код
рядка

Всього на 
кінець року

у т.ч. за строками непогашення
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 2407 2407 0 0

Інша поточна дебіторська заборгованість 950 6337 6337 0 0

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0Із рядків 940 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 О

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

980 0

XI. Будівельні контракти
Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний 
рік

1110 0

Заборгованість на кінець звітного року:

валова замовників 1120 0

валова замовникам 1130 0

з авансів отриманих 1140 0

Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за 
незавершеними будівельними контрактами

1160 0

XII. Податок на прибуток
Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 808

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 808

утому числі:
поточний податок на прибуток

1241 808

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 30779

Використано за рік - усього 1310 0

в тому числі на: 
будівництво об'єктів

1311 0

придбання (виготовлення) та поліпшення 
основних засобів

1312 0

з них машини та обладнання 1313 0

придбання (створення) нематеріальних 
активів

1314 0

погашення отриманих на капітальні 
інвестиції позик

1315 0

1316 0

1317 0

Керівник Проценко В.О.

Г оловний 
бухгалтер

Нескоромова І.М.


