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

Директор
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

25.07.2016

М.П.

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2016 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00451636
4. Місцезнаходження
76005, мiсто Iвано-Франкiвськ, СИМОНА ПЕТЛЮРИ, будинок 10
5. Міжміський код, телефон та факс
+380342223417 +380342223417
6. Електронна поштова адреса
+380342223417 KochkalovA@ulf.com.ua

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

25.07.2016

2. Квартальна інформація розміщена на
сторінці

25.07.2016

meatfrankivsk.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

(дата)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента

X

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

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

X

2) інформація про облігації емітента

X

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента

X

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

3) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів

X

5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість
9. Інформація про конвертацію цінних паперів
10. Інформація про заміну управителя
11. Інформація про керуючого іпотекою
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
14. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань
за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних
активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського

X

обліку
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової
звітності
18. 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)
19. Примітки:
До складу змiсту регулярної квартальної iнформацiї не включени наступнi форми:
"Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" - за звiтний перiод емiтент
не отримував лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi.
"Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - за звiтний перiод емiтент не
приймав участi у створеннi юридичних осiб.
"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - у емiтента посада корпоративного
секретаря вiдсутня. "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод
випускiв iнших цiнних паперiв емiтента не реєструвалося.
"Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - за звiтний перiод випускiв похiдних цiнних паперiв не
реєструвалося.
"Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв" - за
звiтний перiод Загальнi збори акцiонерiв Товариства не приймали зазначених рiшень.
"Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення
яких є заiнтересованiсть" - за звiтний перiод Загальнi збори акцiонерiв Товариства не приймали
зазначених рiшень.
"Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв" - за звiтний перiод конвертацiя цiнних паперiв не
реєструвалася. "Iнформацiя про замiну управителя" - за звiтний перiод замiни управителя не було.
"Iнформацiя про керуючого iпотекою" - за звiтний перiод керуючий iпотекою не призначався.
"Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв" - за звiтний перiод
трансформацiї (перетворення) iпотечних активiв не було.
"Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим
iпотечним боргом" - за звiтний перiод змiн в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв не було.
"Iнформацiя про iпотечне покриття" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечнi облiгацiї.
"Фiнансова звiтнiсть, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку" - за
звiтний перiод емiтент складав звiтнiсть вiдповiдно до МСБО.
"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй,
виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
2. Серія і номер свідоцтва про державну
реєстрацію юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації
4. Територія (область)
5. Статутний капітал (грн)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ"
А01 №619990
06.03.1996
Івано-Франківська
74400844.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що
належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного
капіталу, що передано до статутного
капіталу державного (національного)
акціонерного товариства та/або холдингової
компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

215

9. Основні види діяльності із зазначенням
найменування виду діяльності та коду за
КВЕД

10.11 Виробництво м'яса (основний), 47.22
Роздрiбна торгiвля м'ясом i м'ясними продуктами в
спецiалiзованих магазинах, 56.10 Дiяльнiсть
ресторанiв, надання послуг мобiльного харчування

10. Органи управління підприємства

Вiдповiдно до дiючої редакцiї Статуту Товариства,
органами управлiння Товариства є: 1) Загальнi
збори акцiонерiв; 2) Наглядова рада; 3) Директор
(Виконавчий орган).

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком у національній валюті
2) МФО банку
3) поточний рахунок

ПАТ КБ ФIНАНСОВА
IНIЦIАТИВА
380054
260010100011

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

-

5) МФО банку

-

6) поточний рахунок

-

VI. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи

Директор
Стороженко Володимир Григорович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4. Рік народження

1962

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

27

7. Найменування підприємства та попередня
посада, яку займав

ВАТ "Коростень м'ясокомбынат" Директор

8. Опис

Особа не надавала згоди на розкриття
паспортних даних.
У посадової особи емiтента непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає.
Змiни посадової особи протягом звiтнього
перiоду не вiдбувалось.

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи

Головний бухгалтер
Дрогомирецька Оксана Михайлiвна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4. Рік народження

1968

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

27
ВАТ "Iвано-Франкiвський м'ясокомбiнат"
Головний бухгалтер
Особа не надавала згоди на розкриття
паспортних даних.
У посадової особи емiтента непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає.
Змiни посадової особи протягом звiтнього
перiоду не вiдбувалось.
Голова Наглядової ради
Прокопик Тарас Iгорович

4. Рік народження

1982

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи

10
Заступник директора з юридичних питань
ТОВ УКРЛЕНДIНВЕСТ, 35592487
Особа не надавала згоди на розкриття
паспортних даних.
У посадової особи емiтента непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає.
Змiни посадової особи протягом звiтнього
перiоду не вiдбувалось.
Член Наглядової ради
Смолинець Наталiя Василiвна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4. Рік народження

1973

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

10

7. Найменування підприємства та попередня
посада, яку займав

Фiнансовый директор ТОВ "Укрлендiнвест"

8. Опис

Особа не надавала згоди на розкриття
паспортних даних.
У посадової особи емiтента непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає.
Змiни посадової особи протягом звiтнього
перiоду не вiдбувалось.

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи

Член Наглядової ради
Прокоса Богдан Сергiйович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4. Рік народження

1981

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства та попередня
посада, яку займав
8. Опис

10
Директор ТОВ STC INVESTMENTS
Особа не надавала згоди на розкриття
паспортних даних.
У посадової особи емiтента непогашеної

судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає.
Змiни посадової особи протягом звiтнього
перiоду не вiдбувалось.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

ПАТ "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
Публічне акціонерне товариство
30370711
м. Київ, 04071, вул. Нижнiй Вал, 17/8.

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

Правила ЦД ЦП №2002

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

01.10.2013

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності

9. Опис

1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

(044) 591-04-04 (044) 591-04-04
Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю цiнних паперiв
ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" надає послуги, пов'язанi iз
провадженням депозитарної дiяльностi, проводить операцiї у системi
депозитарного облiку, здiйснює контроль за депозитарними
установами та регулює вiдносини, що виникають в процесi
провадження депозитарної дiяльностi мiж ПАТ "Нацiональний
депозитарiй України" та його клiєнтами - емiтентами, депозитарними
установами, Нацiональним банком України, депозитарiямикореспондентами, Розрахунковим центром, клiринговими установами
та iншими особами вiдповiдно до законодавства України.
ПАТ КБ ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА
Публічне акціонерне товариство
33299878
03150, м. Київ, вул. Щорса, 7/9

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

263437

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

12.10.2013

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис

0445936070 0445936070
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Депозитарна установа надає послуги:
- Облiк переходу права власностi на цiннi папери за розпорядженням
клiєнта.
- Одержання доходу по цiнних паперах, що зберiгаються у зберiгача, з

подальшим перерахуванням за дорученням клiєнта на його рахунки.
- Iнформування клiєнта про всi корпоративнi дiї емiтента, цiннi папери
якого облiковуються на рахунку клiєнта та надання будь-якої
iнформацiї, отриманої вiд емiтента, реєстратора та депозитарiю.
- Надання iнформацiйно-консультацiйних послуг з питань обiгу цiнних
паперiв у Нацiональнiй депозитарнiй системi України.
- Участь у зборах акцiонерiв за дорученням клiєнта.
- Надання власникам цiнних паперiв виписок пiсля кожної проведеної
операцiї та звiтiв про обiг цiнних паперiв за певний перiод за запитом.
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

ПАТ "Фондова бiржа ПФТС"
Публічне акціонерне товариство
21672206
вул. Шовковична, 42-44 (6 поверх) м. Київ, 01004, Україна

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

034421

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

12.06.2012

7. Міжміський код та
телефон/факс

+38 (044) 277-50-00 +38 (044) 277-50-00 +38 (044) 277-50-01

8. Вид діяльності

Органiзатор торгiвлi цiнними паперами

9. Опис

Органiзатор торгiвлi цiнними паперами

1. Найменування

ТОВ "Рейтингове агентство "IВI-рейтинг"

2. Організаційно-правова
форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

33262696
ул. Горького (Антоновича), 172, оф.1014, Бизнес-центр "ПалладиумСити", г. Киев, 03680, Украина

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

3

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

12.04.2010

7. Міжміський код та
телефон/факс

+380 44 362 90 84 +380 44 521 20 15

8. Вид діяльності

Уповноважене рейтингове агентство

9. Опис

IBI-Rating було засновано 7 лютого 2005 року. За п'ять рокiв роботи в
якостi незалежного рейтингового агентства, до отримання статусу
уповноваженого в 2010 роцi, IBI-Rating напрацювало великий
клiєнтський портфель в сегментi необов'язкового рейтингування. Крiм
того, важливим напрямом роботи агентства були i залишаються
аналiтичнi дослiдження та законодавчi iнiцiативи.
Наступним етапом становлення i переходу на новий рiвень розвитку
для IBI-Rating стала участь у конкурсi на отримання статусу

уповноваженого рейтингового агентства. Вiдповiдно до Рiшення
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, IBI-Rating 12
квiтня 2010 отримало Свiдоцтво про внесення до Державного реєстру
уповноважених рейтингових агентств № 3. Отримання статусу
уповноваженого як результат п'ятирiчної якiсної роботи IBI-Rating
дозволило визначати кредитнi рейтинги, якi використовує держава в
регуляторних цiлях.
На сьогоднiшнiй день IBI-Rating займає лiдируючi позицiї на ринку
рейтингових послуг, будучи компанiєю, яка найбiльш динамiчно
розвивається. Агентством присвоєно та пiдтримується близько 200
рейтингiв. Клiєнти агентства представленi у всiх секторах економiки:
корпоративному, фiнансовому та мунiципальному. Нарощується
активнiсть у сегментi необов'язкового рейтингування: визначаються
рейтинги надiйностi вкладiв (депозитiв), iнвестицiйної привабливостi,
фiнансової стiйкостi. Крiм того, IBI-Rating бере активну участь у
багатьох процесах, якi вiдбуваються на фiнансовому ринку України,
зокрема виступає органiзатором круглих столiв, прес-конференцiй,
вивчає законодавчу дiяльнiсть регуляторiв.
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма
"СТАНДАРТ ПЛЮС"
Товариство з обмеженою відповідальністю
36243519
м. Вiнниця, пл. Гагарiна, 2, оф. 305

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

4236

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

18.12.2008

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності

9. Опис

1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ

(0432) 55-08-03 (0432) 55-08-03
Аудиторська фiрма
Аудит фiнансової звiтностi пiдприємств усiх форм власностi (в т.ч. для
НКЦПФР).
Тематичний аудит.
Супутнi аудиту послуги.
Перевiрка бухгалтерського та податкового облiку.
Засвiдчення iнформацiї та звiтiв про випуск цiнних паперiв.
Перевiрка достовiрностi та повноти лiквiдацiйного балансу.
Вiдновлення бухгалтерського облiку.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
«АЛЬДАРIС-IНВЕСТ»
Товариство з обмеженою відповідальністю
39360036

4. Місцезнаходження

02160, м.Київ, просп. Возз'эднання, буд. 7

5. Номер ліцензії або

51

іншого документа на цей
вид діяльності
6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа
7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності

9. Опис

19.01.2016
0672234697 0672234697
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Послуги депозитарної установи - це вiдкриття рахункiв в цiнних
паперах, обслуговування обiгу, облiк та зберiгання цiнних паперiв /
прав на цiннi папери, активiв iнвестицiних фондiв та нагляд за їх
дiяльнiстю у вiдповiдностi до регламентiв та чинного законодавства
України. Спiвпраця та iнформацiйне супроводження депонентiв у
вiдповiдностi до укладених договорiв з ними.

VIII. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Номер
Дата
свідоцтва про
реєстрації
реєстрацію
випуску
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

04.06.2010

337/1/10

ДКЦПФР

UA4000074256

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

4

18600211

74400844

100

Опис

Торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Додаткового випуску акцiй не вiдбувалося. Протягом
звiтнього перiоду фактiв лiстингу (делiстингу) цiнних паперiв не вiдбувалось.

2. Інформація про облігації емітента
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Облігації
(відсоткові,
цільові,
дисконтні)

Номінальна
вартість (грн.)

Кількість у
випуску
(штук)

1

2

3

4

5

05.08.2011

Опис

110/2/11

НКЦПФР

відсоткові

1000

Термін
виплати
процентів

Сума виплаченого
процентного доходу
за звітний період
(грн.)

Дата
погашення
облігацій

9

10

11

12

14.5

кожний 91
день

31410000.00

14.08.2017

Форма існування
та форма випуску

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Процентна
ставка (у
відсотках)

6

7

8

450000

Бездокументарні
іменні

450000000

Облiгацiї емiтента внесенi до Бiржового списку ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» (з 02.12.2014р.) та станом на дату пiдписання звiту в iднесенi до позалiстингових цiнних паперiв Бiржового Списку цiнних
паперiв. За звiтний перiод фактiв делiстингу цiнних паперiв не вiдбувалось.
Мета емiсiї облiгацiй:
Основна мета i напрямки використання фiнансових ресурсiв отриманих вiд продажу
облiгацiй – реконструкцiя та збiльшення виробничої потужностi пiдприємства з одночасним
зменшенням енергетичної складової в виробничих процесах та пiдвищенням якостi продукцiї
пiдприємства, що включає в себе придбання обладнання для виробництва м'ясопродуктiв з
бiльшою доданою вартiстю (напiвфабрикати, ковбаснi вироби) з високою рентабельнiстю.
- Загальна вартiсть iнвестицiйної програми становить 652,0 млн. грн., з них:
- 450,0 млн. грн. (69,02%) фiнансування за рахунок випуску корпоративних облiгацiй
- 202 млн. грн., (30,98%) за рахунок власних коштiв.
- Строк реалiзацiї iнвестицiйної програми 5-ть рокiв.
Iнвестицiйна програма включає в себе наступнi проекти:
Модернiзацiя та розширення лiнiй забою ВРХ, свиней, їх оглушення та знекровлення, в
тому числi пристроїв для збору технiчної кровi, що включає в себе технiчне
переоснащення/замiну обладнання. – 81,0 млн. грн., з них 60,0 млн. грн. вартiсть обладнання,
21,0 млн. грн. - проектнi роботи, будiвництво та монтаж конструкцiй, постачання i монтаж
технологiчних лiнiй, у тому числi пусковi i налагоджувальнi роботи та випробування.
Будiвництво цеху з виробництва напiвфабрикатiв та ковбасних виробiв, саме: вiддiлу
термiчної обробки (варка, копчення) ковбасних виробiв, вiддiлу виробництва напiвфабрикатiв та
вiддiл пакування. – 133,7 млн. грн., з них 91,4 млн. грн. вартiсть обладнання, 42,3 млн. грн. проектнi роботи, будiвництво та монтаж конструкцiй, постачання i монтаж, у тому числi пусковi
i налагоджувальнi роботи та випробування.
Встановлення центральної системи миття та модернiзацiя гiгiєнiчного обладнання. –
36,0 млн. грн., з них 29,4 млн. грн. вартiсть обладнання, 6,6 млн. грн. - проектнi роботи,
будiвництво та монтаж конструкцiй, постачання i монтаж технологiчних лiнiй, у тому числi
пусковi i налагоджувальнi роботи та випробування.
Будiвництво комплексної внутрiшньої логiстики, а саме: лiнiї обвалки яловичини, лiнiї
обвалки свинини, лiнiя обвалки птицi, склади комiсiонування, автоматичний склад порожнiх
ящикiв з диференцiйованим ступенем автоматизацiї та системи логiстичного управлiння. –
63,0 млн. грн., з них 46,9 млн. грн. вартiсть обладнання, 16,1 млн. грн. - проектнi роботи,
будiвництво та монтаж конструкцiй, постачання i монтаж технологiчних лiнiй, у тому числi
пусковi i налагоджувальнi роботи та випробування.
Модернiзацiя холодильного обладнання, а саме, розширення холодильника об’ємом
550 тон м’яса з замiною та встановленням плиткових швидкозаморожувальних апаратiв,
льодогенераторiв рiдкого льоду, камер шокового заморожування, холодильних камер,
компресорних холодильних агрегатiв та обладнання – 54 млн. грн., з них 43,3 млн. грн. вартiсть
обладнання, 10,7 млн. грн. - проектнi роботи, будiвництво та монтаж конструкцiй, постачання i
монтаж, у тому числi пусковi i налагоджувальнi роботи та випробування.
Розвиток фiрмової мережi, а саме, розширення мережi фiрмової торгiвлi з введенням в
експлуатацiю магазинiв павiльйонного типу загальною площею 1400 м2 – 6,0 млн. грн., з них
4,9 млн. грн. вартiсть обладнання, 1,1 млн. грн. - проектнi роботи, будiвництво та монтаж

конструкцiй, постачання i монтаж, у тому числi пусковi i налагоджувальнi роботи та
випробування.
Впровадження ERP-системи управлiння процесами i ресурсами м'ясопереробного
пiдприємства – 17,8 млн. грн., з них 7,5 млн. грн. вартiсть програмного та серверного
забезпечення, 10,3 млн. грн. – вартiсть впровадження системи.
Модернiзацiя енергетичних комунiкацiй – 4,5 млн. грн., з них 2,7 млн. грн. вартiсть
обладнання, 1,8 млн. грн. - проектнi роботи, будiвництво та монтаж конструкцiй, постачання i
монтаж, у тому числi пусковi i налагоджувальнi роботи та випробування.
Модернiзацiя очисних споруд, а саме, модернiзацiя локальних очисних споруд
пiдприємства та встановлення лiнiй фiзико-хiмiчної очистки стiчних вод, кожна з яких
3
розрахована на 18 м /год; каналiзацiйної-насосної станцiї, теплицi для бiологiчного очищення
стокiв; вузла ультрафiолетового знезараження; будiвництво бiопруду доочищення стiчних вод –
54 млн. грн., з них 32,1 млн. грн. вартiсть обладнання, 21,9 млн. грн. - проектнi роботи,
будiвництво та монтаж конструкцiй, постачання i монтаж, у тому числi пусковi i
налагоджувальнi роботи та випробування.
Емiтент зобов’язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, для
формування i поповнення статутного капiталу Емiтента, а також для покриття збиткiв Емiтента
вiд господарської дiяльностi.
Погашення облiгацiй та виплата вiдсоткового доходу по облiгацiях здiйснюється за
рахунок грошових коштiв пiсля розрахункiв з бюджетом i сплати iнших обов’язкових платежiв.
Iнша суттєва iнформацiя щодо облiгацiй емiтента передбачена зареєстрованим Проспектом емiсiї Товариства, що знаходить у публiчному доступi.

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань

Дата
виникнення

Кредити банку

X

Зобов'язання за цінними паперами

X

Непогашена
Відсоток за
частина боргу (тис. користування коштами
грн.)
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

X

449896

X

X

X

449896

X

X

05.08.2011

449896

14.5

14.08.2017

у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
Iменнi вiдсотковi забезпеченi
облiгацiї серiї А
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

X

X

за векселями (всього)

X

X

X

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

X

X

X

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

X

X

X

Податкові зобов'язання

X

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

X

X

Інші зобов'язання

X

754032

X

X

Усього зобов'язань

X

1204272

X

X

Опис:

343

1

Зобов’язання вiдповiдають даним Балансу. Iнших зобов’язань Товариство
немає.

2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.
№ з/п

Основні види
продукції*

1

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
реалізованої продукції

2

3

4

5

6

7

8

1

Мясо ВРХ та
свинини

448959

15411

59

420275

18631

65

2

Ковбаснi вироби

122847

4085

31

103436

4366

16

3

Iншi супутня та
субпродукти

125567

1067

4

132889

1372

5

4

Шкiри

25799

1399

6

25638

4107

14

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у
відсотках)

1

2

3

1

Матерiальнi затрати

85

2

Витрати на оплату працi

3

3

Вiдрахування на соцiальнi
заходи

1

4

Амортизацiя

5

5

Iншi операцiйнi витрати

6

4. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів
(за звітний період)
Співвідношення граничної
Вартість активів емітента сукупності вартості правочинів
Гранична сукупність
за даними останньої річної до вартості активів емітента за
вартості правочинів
фінансової звітності (тис.
даними останньої річної
(тис. грн)
грн)
фінансової звітності (у
відсотках)

№
з/п

Дата прийняття
рішення

1

2

3

4

5

1

19.04.2016

1055092

1055092

100

Зміст інформації:
Рiшенням чергових загальних зборiв ПАТ "IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" (протокол №6) вiд
19.04.2016р. прийнято рiшення попередньо погодити та схвалити укладення Товариством значних правочинiв
вiдповiдно до ч.3 ст.70 ЗУ "Про акцiонернi товариства", а саме: кредитнi договори, договори iпотеки, договори
застави, договори поруки, договори гарантiї, договори доручень, договори про надання фiнансової допомоги,
договори поставки (купiвлi), i договори вiдступлення прав вимоги, договори переведення боргу, якщо ринкова
вартiсть майна або послуг, що є предметом звичайного правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 18 600 211 простих iменних акцiй (100% розмiщених акцiй).
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 18 182 468 (97,7541% вiд загальної
кiлькостi) простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення: "ЗА" - 18 182 468 голосiв, що
складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть участь (зареєструвалися) у Зборах; "Проти" немає, "Утримались" - немає.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2016 | 07 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ
М'ЯСОКОМБIНАТ"

Підприємство
Територія

за ЄДРПОУ

00451636

за КОАТУУ

2610100000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

230

10.11

215

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
вул. Симона Петлюри буд. 10, м. Iванофранкiвськ, 76005

Адреса

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

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 19.07.2016 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:

1000

первісна вартість

1001

30

30

накопичена амортизація

1002

-30

-30

Незавершені капітальні інвестиції

1005

241771

236

Основні засоби:

1010

85114

346534

первісна вартість

1011

311614

569742

знос

1012

226500

223208

Інвестиційна нерухомість:

1015

первісна вартість

1016

знос

1017

Довгострокові біологічні активи:

1020

первісна вартість

1021

накопичена амортизація

1022

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

1030

119373

119373

11037

11273

інші фінансові інвестиції

1035

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

Відстрочені податкові активи

1045

Гудвіл

1050

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

Інші необоротні активи

1090

Усього за розділом I

1095

457295

477416

Запаси

1100

36286

53071

Виробничі запаси

1101

2165

3570

Незавершене виробництво

1102

28609

45890

Готова продукція

1103

1603

240

Товари

1104

3909

3371

Поточні біологічні активи

1110

Депозити перестрахування

1115

Векселі одержані

1120

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

19738

17839

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

177387

244954

з бюджетом

1135

49313

3138

у тому числі з податку на прибуток

1136

116

165

з нарахованих доходів

1140

із внутрішніх розрахунків

1145

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

265419

333098

Поточні фінансові інвестиції

1160

Гроші та їх еквіваленти

1165

74

1421

Готівка

1166

12

17

Рахунки в банках

1167

62

1404

Витрати майбутніх періодів

1170

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

II. Оборотні активи

резервах незароблених премій

1183

інших страхових резервах

1184

Інші оборотні активи

1190

49580

103922

Усього за розділом II

1195

597797

757608

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

1200

Баланс

1300

1055092

1235024
На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

74401

74401

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

Капітал у дооцінках

1405

Додатковий капітал

1410

Емісійний дохід

1411

Накопичені курсові різниці

1412

Резервний капітал

1415

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-48843

-43649

Неоплачений капітал

1425

()

()

()

Вилучений капітал

1430

()

()

()

Інші резерви

1435

Усього за розділом I

1495

25558

30752

449896

449896

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання

1500

Пенсійні зобов’язання

1505

Довгострокові кредити банків

1510

Інші довгострокові зобов’язання

1515

Довгострокові забезпечення

1520

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

Цільове фінансування

1525

Благодійна допомога

1526

Страхові резерви, у тому числі:

1530

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

1531

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

1532

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

Інвестиційні контракти;

1535

Призовий фонд

1540

Резерв на виплату джек-поту

1545

Усього за розділом II

1595

449896

449896

343

343

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків

1600

Векселі видані

1605

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

за товари, роботи, послуги

1615

136549

154408

за розрахунками з бюджетом

1620

96

1

за у тому числі з податку на прибуток

1621

18

за розрахунками зі страхування

1625

43

89

за розрахунками з оплати праці

1630

58

167

за одержаними авансами

1635

268310

392326

за розрахунками з учасниками

1640

із внутрішніх розрахунків

1645

за страховою діяльністю

1650

Поточні забезпечення

1660

Доходи майбутніх періодів

1665

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

Інші поточні зобов’язання

1690

174239

207042

Усього за розділом IІІ

1695

579638

754376

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

1700

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

Баланс

1900

1055092

1235024

Примітки

д/н

Керівник

Стороженко Володимир Григорович

Головний бухгалтер

Дрогомирецька Оксана Михайлiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2016 | 07 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ
М'ЯСОКОМБIНАТ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00451636

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2 квартал 2016 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

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

2000

30420

49716

Чисті зароблені страхові премії

2010

Премії підписані, валова сума

2011

Премії, передані у перестрахування

2012

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

( -24982 )

( -45769 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

()

()

Валовий:
прибуток

2090

5438

3947

збиток

2095

()

()

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

2105

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

Інші операційні доходи

2120

2596

733

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

Адміністративні витрати

2130

( -1142 )

( -1205 )

Витрати на збут

2150

( -2415 )

( -3301 )

Інші операційні витрати

2180

( -41 )

( -263 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

()

()

Стаття

Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182

()

()

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

4436

збиток

2195

()

( -89 )

Дохід від участі в капіталі

2200

Інші фінансові доходи

2220

17081

24205

Інші доходи

2240

15

2603

Дохід від благодійної допомоги

2241

Фінансові витрати

2250

( -15705 )

( -31410 )

Втрати від участі в капіталі

2255

()

()

Інші витрати

2270

( -633 )

( -1856 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

5194

збиток

2295

()

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

( -6547 )

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

5194

збиток

2355

()

( -6547 )

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

-5194

-6547

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Код
рядка

Стаття
Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

Накопичені курсові різниці

2410

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

Інший сукупний дохід

2445

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

Витрати на оплату праці

2505

Відрахування на соціальні заходи

2510

Амортизація

2515

Інші операційні витрати

2520

Разом

2550

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

Дивіденди на одну просту акцію

2650

Примітки

д/н

Керівник

Стороженко Володимир Григорович

Головний бухгалтер

Дрогомирецька Оксана Михайлiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2016 | 07 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ
М'ЯСОКОМБIНАТ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00451636

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2 квартал 2016 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

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

3000

28489

43105

Повернення податків і зборів

3005

у тому числі податку на додану вартість

3006

48152

Цільового фінансування

3010

29

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

335893

19564

Надходження від повернення авансів

3020

233953

283

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

Надходження від операційної оренди

3040

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

Надходження від страхових премій

3050

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

Інші надходження

3095

594935

35069

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 32013 )

( 50930 )

Праці

3105

( 1092 )

( 2055 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 93 )

( 1080 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 646 )

( 949 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 49 )

( 54 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

( 11 )

( 160 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

( 586 )

()

Витрачання на оплату авансів

3135

( 579029 )

( 11225 )

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 123 )

( 371 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

()

()

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

()

()

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

()

()

Інші витрачання

3190

( 612779 )

( 21755 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

15676

9656

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

3200

необоротних активів

3205

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

дивідендів

3220

Надходження від деривативів

3225

Надходження від погашення позик

3230

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

Інші надходження

3250

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

()

()

необоротних активів

3260

()

()

Виплати за деривативами

3270

()

()

Витрачання на надання позик

3275

()

()

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

()

()

Інші платежі

3290

()

()

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

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

3300

Отримання позик

3305

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

Інші надходження

3340

17081

24192

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

()

()

Погашення позик

3350

Сплату дивідендів

3355

()

()

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 31410 )

( 31410 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

()

()

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

()

()

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у

3375

()

()

дочірніх підприємствах
Інші платежі

3390

()

()

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-14329

-7218

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

1347

2438

Залишок коштів на початок року

3405

74

254

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

Залишок коштів на кінець року

3415

1421

2692

Примітки

д/н

Керівник

Стороженко Володимир Григорович

Головний бухгалтер

Дрогомирецька Оксана Михайлiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2016 | 07 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ
М'ЯСОКОМБIНАТ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00451636

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2 квартал 2016 р.

Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

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

3500

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

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

3522

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

3523

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

Фінансові витрати

3540

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

Збільшення (зменшення) запасів

3551

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

X

X

X

X

Збільшення (зменшення)
дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги

3553

Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

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

3561

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563

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

3564

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

Сплачений податок на прибуток

3580

X

X

Сплачені відсотки

3585

X

X

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

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

3200

X

X

необоротних активів

3205

X

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

X

X

дивідендів

3220

X

X

Надходження від деривативів

3225

X

X

Надходження від погашення
позик

3230

X

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

X

X

Інші надходження

3250

X

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

X

необоротних активів

3260

X

X

Виплати за деривативами

3270

X

X

Витрачання на надання позик

3275

X

X

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

X

Інші платежі

3290

X

X

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

()

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

3300

X

X

Отримання позик

3305

X

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

X

X

Інші надходження

3340

X

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

X

Погашення позик

3350

X

X

Сплату дивідендів

3355

X

X

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

X

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

X

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

X

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

X

Інші платежі

3390

X

X

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

Залишок коштів на початок року

3405

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

Залишок коштів на кінець року

3415

X

X

Примітки

д/н

Керівник

Стороженко Володимир Григорович

Головний бухгалтер

Дрогомирецька Оксана Михайлiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IВАНОФРАНКIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ"

Підприємство

2016 | 07 | 01

за ЄДРПОУ

00451636

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2 квартал 2016 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

4

5

6

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

1

2

3

Залишок на
початок року

4000

74401

-48843

25558

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

Виправлення
помилок

4010

Інші зміни

4090

Скоригований
залишок на
початок року

4095

74401

-48843

25558

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

5194

5194

7

8

Вилучений
капітал

Всього

9

10

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

Накопичені
курсові різниці

4113

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

Інший сукупний
дохід

4116

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

Сума чистого

4220

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

4225

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

Вилучення
частки в капіталі

4275

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

Інші зміни в
капіталі

4290

Придбання
(продаж)
неконтрольованої

4291

частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

Залишок на
кінець року

4300

74401

5194

5194

-43649

30752

Примітки

д/н

Керівник

Стороженко Володимир Григорович

Головний бухгалтер

Дрогомирецька Оксана Михайлiвна

