
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.  

Директор       Стороженко В.Г. 

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

М.П. 
30.04.2017 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2016 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ М'ЯСОКОБIНАТ" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Код за ЄДРПОУ 

00451636 

4. Місцезнаходження 

Івано-Франківська , 76000, м. Iвано-Франкiвськ, вул. С.Петлюри, 10 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(03422) 2-34-17 (03422) 2-34-17 

6. Електронна поштова адреса 

KochkalovA@ulf.com.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.04.2017 

 (дата) 

2. Річна інформація 

опублікована у 

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку" 82 
  

03.05.2017 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці 

www.meat-

frankivsk.com.ua 

в мережі 

Інтернет 30.04.2017 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 

часток, паїв) 
X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

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

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди  

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

12. 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  

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій 

протягом звітного періоду 
 

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

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

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів 
 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів  

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 

вчинення яких є заінтересованість 
 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів X 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 

виникала протягом звітного періоду 
 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 



18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

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

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 
 

2) 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 

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 

іпотечних активів до складу іпотечного покриття 
 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних 

активів та інших активів на кінець звітного періоду 
 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, 

які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року 
 

20. 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 

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

23. Основні відомості про ФОН  

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

27. Правила ФОН  

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність  

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності) 
X 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення 

випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) 
 

33. 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) 

 

34. Примітки 

Причини вiдсутностi та перелiк вiдсутньої iнформацiї, наведеної у змiстi згiдно положення про 

РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ЕМIТЕНТАМИ ЦIННИХ ПАПЕРIВ: Iнформацiя про одержанi 

лiцензiї(дозволи) на окремi види дiяльностi: Види дiяльностi якi потребують лiцензування,-

вiдсутнi. Вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб:емiтент не приймав 

участi в створеннi юридичних осiб. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря: 

посада корпоративного секретаря вiдсутня. Iнформацiя про рейтингове агенство: емiтент не 

подавав заявку на визначення рейтингової оцiнки до рейтингового агенства. Iнформацiя про 

фiзичних осiб,що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента : фiзичнi особи ,що 

володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента -вiдсутнi. Iнформацiя про дивiденди: 

рiшення про нарахування та виплату дивiдендiв протягом звiтного та попереднього перiоду не 

 



приймалось. Iнформацiя про облiгацiї емiтента: за звiтний перiод емiтентом процентнi, 

дисконтнi та цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї не випускались. Iнформацiя про iншi цiннi 

папери,випущенi емiтентом: iншi цiннi папери не випускались. Iнформацiя про похiднi цiннi 

папери:похiднi цiннi папери не випускались. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом 

звiтного перiоду:власнi акцiї не викуплялись. Iнформацiя про обсяги виробництва та 

реалiзацiю основних видiв продукцiї та собiвартiсть реалiзованої продукцiї: Емiтент не 

займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або 

виробництво та розподiлення електроенергiї, газу, води за класифiкатором видiв дiяльностi. 

Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї: Емiтент не займається видами дiяльностi, 

що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення 

електроенергiї, газу, води за класифiкатором видiв дiяльностi. Iнформацiя про забезпечення 

випуску боргових цiнних паперiв:борговi цiннi папери не випускались. Iнформацiя про 

гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв : гарантiї з боку третiх 

осiб не надавались. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй: iпотечнi облiгацiї не 

випускались. Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з (сумою) 

зобов"язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям : iпотечне покриття 

вiдсутнє,пiдстав для виникнення iпотечних облiгацiй не було. Iнформацiя про спiввiдношення 

розмiру iпотечного покриття,з розмiром зобов"язань за iпотечними облiгацiями з цим 

iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного 

покриття,якi вiдбулися протягом звiтного перiоду: iпотечнi облiгацiї вiдсутнi. Iнформацiя про 

змiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв 

до складу iпотечного покриття: iпотечне покриття вiдсутнє. Iпотечне покриття вiдсутнє. 

Iпотечнi облiгацiї вiдсутнi. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати 

чергових платежiв за кредитними договорами(договорами позики),права вимоги за якими 

забезпечено iпотеками,якi включено до складу iпотечного покриття: iпотечне покриття 

вiдсутнє. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв: iпотечнi сертифiкати не 

випускались. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв. реєстр iпотечних активiв вiдсутнiй. 

Основнi вiдомостi про ФОН: сертифiкати ФОН вiдсутнi. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв 

ФОН:сертифiкати ФОН не випускались. Iнформацiя про осiб ,що володiють сертифiкатами 

ФОН:особи,якi володiють сертифiкатами ФОН,вiдсутнi. Розрахунок вартостi чистих активiв 

ФОН: ФОН вiдсутнi. Правила ФОН: правила ФОН вiдсутнi. Фiнансова звiтнiсть емiтента,яка 

складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку : Фiнансова звiтнiсть 

емiтента, складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. Звiт про стан об"єкта 

нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов"язань за якими 

здiйснюється шляхом передачi об"єкта (частини об"єкта))житлового будiвництва :цiльовi 

облiгацiї не випускались.Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинiв: рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв приймалось на чергових ЗЗА 19.04.2016 року за прийняття рiшення Голосували 

бюлетенями: "За" - 18 182 468 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв 

акцiонерiв, якi беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згiдно протоколу реєстрацiйної 

комiсiї вiд 19.04.2016 року, "Проти" - немає, "Утримались" - немає. за результатами 

голосування прийняли рiшення: попередньо погодити та схвалити укладення значних 

правочинiв вiдповiдно до ч.3 ст.70 Закону України "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-

продажу), договори вiдступлення права вимоги, договори переведення боргу, якщо ринкова 

вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 вiдсоткiв 

вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства . 

Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв: 

рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не приймалось. Iнформацiя про 

прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є 

заiнтересованiсть: рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є 

заiнтересованiсть не приймалось.  



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ М'ЯСОКОБIНАТ" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

- 

3. Дата проведення державної реєстрації 

06.03.1996 

4. Територія (область) 

Івано-Франківська  

5. Статутний капітал (грн) 

74400844 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить 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) 

127 

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

15.11.0 Виробництво м'яса 

52.22.0 Роздрiбна торгiвля м'ясом та м'ясними продуктами 

55.30.2 Дiяльнiсть кафе 

10. Органи управління підприємства 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 

у національній валюті 

АТ "Ощадбанк" у м. Iвано-Франкiвську 

2) МФО банку 

336503 

3) поточний рахунок 

26007300808689 

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

у іноземній валюті 

д/н 

5) МФО банку 

д/н 

6) поточний рахунок 



д/н 

12. 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 

Придбання, зберiгання, перевезення, використання прекурсорiв 

"Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i 

прескурантiв" 

Серiя АВ 

№ 

614637 

04.05.2012 

Державна 

служба 

України з 

контролю за 

наркотиками 

12.04.2017 

Опис Термiн лiцензiї планується продовжувати 

  

IV. 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) 

Регiональне вiддiлення фонду 

держмайна по Iвано-Франкiвськiй 

областi 

13660726 

76000 м. Iвано-

Франкiвськ Сiчових 

Стрiльцiв, 15 

0 

ВАТ "IК "Атланта" 20148696 
43005 м.Луцьк просп. 

Грушевського, буд. 30 
0.006548 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"УПРАВЛIНСЬКЕ ТОВАРИСТВО 

"УЛФ" 

35428975 
03170 м.Київ вул. 

Перемоги, 20 
97.754095 

Прізвище, ім"я, по батькові 

фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування 

органу, який видав паспорт* 

Відсоток акцій (часток, 

паїв), які належать 

засновнику та/або учаснику 

(від загальної кількості) 

фiзичнi особи акцiонери в загальнiй 

кiлькостi 12235 осiб 
- - - 2.239357 

Усього 100 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада 

Директор 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

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)** 

29 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ВАТ "Коростень м'ясокомбынат" Директор 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

24.04.2016 на 5 рокiв 

9) Опис 

Посадовi обов'язки визначен Статутом Товариства. В межах своєї компетенцiї: Повноваження та 

обов'язки Директора згiдно Статуту: Директор має право: без довiреностi здiйснювати дiї вiд 

iменi Товариства та представляти iнтереси Товариства; розпоряджатися коштами та майном 

Товариства у межах, що визначенi чинним законодавством, рiшенням Загальних зборiв 

акцiонерiв та рiшеннями Наглядової ради; вiдкривати поточний та iншi рахунки в будьякому 

банку України та за кордоном для зберiгання коштiв та здiйснення усiх видiв розрахункiв, 

кредитних i касових операцiй Товариства; видавати та пiдписувати довiреностi; призначати та 

звiльняти працiвникiв Товариства; пiдписувати вiд iменi виконавчого органу колективнi договори 

з трудовим колективом; вживати заходiв щодо заохочення працiвникiв Товариства та накладання 

на них стягнення. Директор надiляється наступними повноваженнями: затвердження поточних 

планiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для вирiшення його завдань; затвердження 

щорiчного кошторису, штатного розкладу та посадових окладiв спiвробiтникiв Товариства, 

встановлення розмiрiв та термiну їх премiювання; визначення розмiру, джерел утворення та 

порядку використання фондiв Товариства; утворення пiдроздiлiв, необхiдних для виконання 

цiлей та завдань Товариства; розпорядження всiм майном Товариства, включаючи грошовi кошти 

у встановлених загальними зборами акцiонерiв в межах своїх повноважень; затвердження 

внутрiшнiх нормативних актiв, що визначають вiдносини мiж пiдроздiлами Товариства; 

прийняття на роботу та звiльнення з роботи спiвробiтникiв Товариства, застосування до них 

заходiв заохочення та накладення стягнень; прийняття рiшень про вiдрядження, включаючи 

закордоннi дiловi поїздки; органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в Товариствi; 

надання на затвердження рiчного звiту та балансу Товариства; вирiшення питань, переданих у 

його вiдання Загальними зборами; прийняття рiшень з iнших питань, пов'язаних з поточною 

дiяльнiстю Товариства; вирiшувати всi iншi питання дiяльностi Товариства за виключенням 

питань, вирiшення яких вiднесено цим Статутом до виключної компетенцiї Загальних зборiв 

акцiонерiв. Пiдпорядкований Наглядовiй Радi та Зборам акцiонерiв. Особа не є членом 

Наглядової Ради або Ревiзiйної комiсiї Товариства. У посадової особи емiтента непогашеної 

судимостi за корислевi та посадовi злочини немає. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у 

натуральнiй формi: винагорода нараховувалась лише у формi заробiтної плати, яка за звiтнiй 

перiод складає 55341,56 грн. Змiн посадової особи протягом звiтнього року невiдбувалось. 

Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Iншi посади, якi обiймала 

ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: ВАТ "Коростень м'ясокомбынат" Директор Особа 

ненадала згоди на розкриття паспортних данних. Акцiями емiтента не володiє. Призначено згiдно 

рiшення НР вiд 26.04.2010р. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 



Головний бухгалтер 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

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)** 

30 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ВАТ "Iвано-Франкiвський м'ясокомбiнат" Головний бухгалтер 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

14.09.2006 безстроково 

9) Опис 

Обов'язки та повноваження головного бухгалтера згiдно посадової iнструкцiї: Визначає, 

формулює, планує, здiйснює та координує органiзацiю бухгалтерського облiку 

господарськофiнансової дiяльностi пiдприємства, здiйснює контроль над рацiональним 

використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв. Забезпечує рацiональну 

органiзацiю облiку та звiтностi на пiдприємствi , прогресивних форм та методiв бухгалтерського 

облiку та контролю, розробку та здiйснення заходiв, якi направленi на дотримання державної 

дисциплiни та укрiплення господарського розрахунку. Складає баланс пiдприємства. Органiзує 

та контролює складання розрахункiв використання прибутку, витрат на виробництво, платежiв до 

бюджету, своєчаснiсть та правильнiсть складання звiтностi. Здiйснює контроль за дотриманням 

порядку оформлення первинних та бухгалтерських документiв, розрахункiв та платiжних 

зобов'язань, використання фонду оплати працi, встановленням посадових окладiв, за 

проведенням iнвентаризацiї основних засобiв,матерiальних активiв, товарноматерiальних 

цiнностей, коштiв, документiв, розрахункiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку та 

звiтностi, документальних ревiзiй пiдроздiлiв пiдприємства. Здiйснює контроль за 

довгостроковими iнвестицiями у прибутковi активи других пiдприємств, господарчих товариств, 

процентнi облiгацiї державних процентних займiв, вклади до статутних фондiв загальних 

пiдприємств та iншi фiнансовi вкладення з урахуванням страхової дiяльностi; бартерними 

(товарообмiнними) операцiями; за правильнiстю облiку операцiй у iноземних валютах, з 

векселями Державного казначейства, iнкасацiєю боргових вимог. Органiзує складання 

щомiсячного бухгалтерського облiку, квартальних, рiчних бухгалтерських та податкових звiтiв, 

передбачених законодавством. Приймає участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на 

пiдприємствi з оформленням матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодування втрат вiд 

нестачi запасiв та порчi активiв пiдприємства. Регулює розходження фактичної наявностi 

цiнностей iз даними бухгалтерського облiку, якi були виявленi пiд час iнвентаризацiї. Приймає 

участь у проведеннi економiчного аналiзу господарськофiнансової дiяльностi пiдприємства по 

даних бухгалтерського облiку витрат та звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарчих 

резервiв, усунення невиробничих витрат. Проводить роботу, яка спрямована на забезпечення 

суворого дотримання штатної фiнансової , касової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно 

господарських та iнших витрат, дотримання правильностi списання з бухгалтерських балансiв 

дебiторської заборгованостi, нестач та iнших втрат, слiдкує за схороннiстю бухгалтерських 



документiв, оформленням та здачею їх у встановленому порядку у архiв. Приймає участь у 

пiдготовцi та наданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, яка передбачає пiдпис головного 

бухгалтера, органами вищого рiвня згiдно iз нормативними актами, затвердженими формами та 

iнструкцiями. Приймає участь у розробцi комплексних заходiв по полiпшенню умов безпеки 

працi на пiдприємствi. Аналiзує виконання планiв соцiально економiчного розвитку пiдприємства 

Органiзує роботу по пiдготовцi пропозицiй по визначенню облiкової полiтики пiдприємства, 

внесення змiн у облiкову полiтику, вибору форми бухгалтерського облiку з урахуванням 

дiяльностi пiдприємства та технологiї обробки облiкових даних, впровадження автоматизованої 

системи обробки даних бухгалтерського облiку з урахуванням особливостей дiяльностi 

пiдприємства або полiпшенню дiючої. Керує спецiалiстами бухгалтерського облiку пiдприємства 

та розподiляє мiж ними функцiональнi обов'язки. У посадової особи емiтента непогашеної 

судимостi за корислевi та посадовi злочини немає. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у 

натуральнiй формi: винагорода нараховувалась лише у формi заробiтної плати, яка за звiтнiй 

перiод складає 58864,51 грн. Змiн посадової особи протягом звiтнього року невiдбувалось. 

Посадова особа не обiймає посади на будьяких iнших пiдприємствах. Iншi посади, якi обiймала 

ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: ВАТ "Iвано-Франкiвський м'ясокомбiнат" Головний 

бухгалтер Акцiями емiтента не володiє. Особа ненадала згоди на розкриття паспортних данних. 

Призначено згiдно наказу № 73-0 вiд 14.09.2006р. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової ради (Голова) - представник акцiонера 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Прокопик Тарас Iгорович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1982 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

12 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Заступник директора з юридичних питань ТОВ УКРЛЕНДIНВЕСТ, 35592487 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

20.04.2015 на 3 роки 

9) Опис 

Посадовi обов'язки визначенi чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням про 

Наглядову раду. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової 

ради та головує на них, вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв, 

якщо iнше не передбачено статутом акцiонерного товариства, здiйснює iншi повноваження, 

передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову раду. До виключної компетенцiї Наглядової 

ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються 

питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, 



прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, 

крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про 

проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у 

випадках, встановлених чинним законодавством; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше 

викуплених товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних 

паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, 

цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним 

законодавством; 8) обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу; 9) 

затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення 

розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого 

органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме 

повноваження голови виконавчого органу; 11) обрання та припинення повноважень голови i 

членiв iнших органiв товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, 

встановлених чинним законодавством; 13) обрання аудитора товариства та визначення умов 

договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. У разi, якщо 

наглядова рада вiдсутня, це питання належить до компетенцiї виконавчого органу, якщо iнше не 

встановлено статутом; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на 

отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, 

чинним законодавством; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути 

повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до чинного законодавства та мають 

право на участь у загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавстваом; 16) вирiшення 

питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про 

заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової 

ради чинним законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення 

товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених 

чинним законодавством; 19) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним 

внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати 

дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та 

затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його 

послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних 

паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання пропозицiї 

акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка 

придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства; 23) вирiшення iнших 

питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом акцiонерного 

товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної 

форми iснування у бездокументарну форму iснування. Пiдпорядкований Зборам акцiонерiв. 

Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральнiй формi: обов'язки здiйснює безоплатно, 

нарахування та виплата винагороди в т.ч. у натуральнiй формi установчими документами 

непередбачена. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини немає. Змiн посадової особи протягом звiтнього року невiдбувалось. Посадова особа 

обiймає посади на будьяких iнших пiдприємствах: Основне мiсце роботи: Заступник директора з 

юридичних питань виробничий аудитор ТОВ "Укрлендiнвест" (мiсцезнаходження: 03150, м.Київ, 

Печерський район, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, будинок 7/9, ПОВЕРХ 6, офiс 4), додатково Голова НР АТ 

"ВАТУТIНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 00444263, (мiсцезнаходження: 20250 Черкаська обл., м. 

Ватутiне вул. IНДУСТРIАЛЬНЕ ШОСЕ, 1), ПАТ "КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 

00443418, (мiсцезнаходження: 11500 мiсто Коростень ЖОВТНЕВА, будинок 54 Б), ПАТ 

"ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБIНАТ", 00443660, (мiсцезнаходження: 28500 мiсто Долинська 40- 

РIЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 143), ПАТ "IВАНО-ФРАНКIВСЬК "ВIННИЦЯМ'ЯСО", 00452995, 

(мiсцезнаходження: 21100 мiсто Вiнниця ВУЛИЦЯ БАТОЗЬКА, будинок 1), ПРАТ IМ. 

ШЕВЧЕНКА, 03779202, (мiсцезнаходження: 42620 Сумська обл., Тростянецький р-н, с. 

Гребеникiвка Сумська, буд. 1), ПРАТ "НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХIМ", 05490150, 

(мiсцезнаходження: 56600 Миколаївська обл., Новоодеський р-н, м. Нова Одеса Сеславинського, 



1), ПРАТ "АГРО РЕСУРС", 30278951, (мiсцезнаходження: 03115 Київ проспект Перемоги,121В), 

ПАТ "ДАКОР ВЕСТ", 03118357, (мiсцезнаходження: 35600 Рiвненська обл., мiсто Дубно вул. 

Грушевського, буд. 184), ПАТ "ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 00443128, 

(мiсцезнаходження: 76005, Iвано-Франкiвська обл., мiсто Iвано-Франкiвськ, вул. Симона 

Петлюри, будинок 10), ПАТ "ШП "СВIТАНОК", 00307891, (мiсцезнаходження: 79024, м. Львiв, 

Шевченкiвський район, вул. Промислова, буд. 53), ПАТ "IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ 

М'ЯСОКОМБIНАТ", 00451636, (мiсцезнаходження: 76005, м. Iвано-Франкiвськ, вул. Симона 

Петлюри, буд. 10), член НР ПАТ "ПIК", 05467033, (мiсцезнаходження 67550 Одеська обл., 

Комiнтернiвський район, смт. Новi Бiляри ОДЕСЬКО-МИКОЛАЇВСЬКЕ ШОСЕ, 34) Iншi посади, 

якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Заступник директора з юридичних питань 

ТОВ УКРЛЕНДIНВЕСТ, 35592487 Основне мiсце роботи Заступник директора з юридичних 

питань ТОВ УКРЛЕНДIНВЕСТ, 35592487 Акцiями емiтента не володiє. Особа ненадала згоди на 

розкриття паспортних данних. Призначено на пiдставi рiшення Загальних зборiв Товариства вiд 

20.04.2015 р. (протокол №5 вiд 20.04.2015 року) та На пiдставi рiшення Наглядової ради 

Товариства вiд 20.04.2015 р. (протокол №1 вiд 20.04.2015 року). 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової ради - представник акцiонера 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Сорока (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)** 

19 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

фiнансового директора, ТОВ "Укрлендiнвест" 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

20.04.2015 на 3 роки 

9) Опис 

Посадовi обов'язки визначенi чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням про 

Наглядову раду. Член Наглядової ради пiдпорядкований Головi Наглядової ради та виконує його 

розпорядження. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах 

своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; 2) 

пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про 

включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних 

зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв 

вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством; 4) 

прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про 

розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп 



розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi 

майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 8) обрання та припинення повноважень 

голови i членiв виконавчого органу; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з 

членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про 

вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання 

особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11) обрання та 

припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; 12) обрання реєстрацiйної 

комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 13) обрання аудитора 

товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати 

його послуг. У разi, якщо наглядова рада вiдсутня, це питання належить до компетенцiї 

виконавчого органу, якщо iнше не встановлено статутом; 14) визначення дати складення перелiку 

осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах 

граничного строку, чинним законодавством; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, 

якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до чинного 

законодавства та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до чинного 

законодавстваом; 16) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах 

та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених 

до компетенцiї наглядової ради чинним законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу 

або перетворення товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у 

випадках, передбачених чинним законодавством; 19) визначення ймовiрностi визнання 

товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у 

тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання 

оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) 

реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та 

затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його 

послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою 

(особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного 

законодавства; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової 

ради згiдно iз статутом акцiонерного товариства, в тому числi прийняття рiшення про 

переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. 

Пiдпорядкований Зборам акцiонерiв. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральнiй 

формi: обов'язки здiйснює безоплатно, нарахування та виплата винагороди в т.ч. у натуральнiй 

формi установчими документами непередбачена. У посадової особи емiтента непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа обiймає посади на будьяких 

iнших пiдприємствах: основне мiсце роботи Фiнансовий директор, ТОВ УКРЛЕНДIНВЕСТ, 

35592487, (мiсцезнаходження: 42200, Сумська обл., мiсто Лебедин, ВУЛИЦЯ БIЛОЗЕРЦЕВА, 

будинок 32), додатково займає посаду голова НР ПАТ "РИТМ", 05507152, (мiсцезнаходження: 

14021, мiсто Чернiгiв, вул. Старобiлоуська, буд. 71), член НР, ПАТ "НIЖИНСЬКИЙ 

М'ЯСОКОМБIНАТ", 00444375, (мiсцезнаходження: 16600, Чернiгiвська обл., м. Нiжин, вул. 

Космонавтiв, 25), ПАТ "ВАТУТIНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 00444263, (мiсцезнаходження: 

20250 Черкаська обл., м. Ватутiне вул. IНДУСТРIАЛЬНЕ ШОСЕ, 1), ПАТ "КОРОСТЕНСЬКИЙ 

М'ЯСОКОМБIНАТ", 00443418, (мiсцезнаходження: 11500 мiсто Коростень ЖОВТНЕВА, 

будинок 54 Б), ПАТ "КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 00443418, (мiсцезнаходження: 

11500 мiсто Коростень ЖОВТНЕВА, будинок 54 Б), ПАТ "ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБIНАТ", 

00443660, (мiсцезнаходження: 28500 мiсто Долинська 40- РIЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 143), ПАТ 

"IВАНО-ФРАНКIВСЬК "ВIННИЦЯМ'ЯСО", 00452995, (мiсцезнаходження: 21100 мiсто Вiнниця 

ВУЛИЦЯ БАТОЗЬКА, будинок 1), ПАТ "IВАНО-ФРАНКIВСЬК "ВIННИЦЯМ'ЯСО", 00452995, 

(мiсцезнаходження: 21100 мiсто Вiнниця ВУЛИЦЯ БАТОЗЬКА, будинок 1), ПАТ "Компанiя 

"Райз", 13980201, (мiсцезнаходження: 03115 м.Київ ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 121В), 

ПРАТ IМ. ШЕВЧЕНКА, 03779202, (мiсцезнаходження: 42620 Сумська обл., Тростянецький р-н, 

с. Гребеникiвка Сумська, буд. 1), ПРАТ "НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХIМ", 05490150, 

(мiсцезнаходження: 56600 Миколаївська обл., Новоодеський р-н, м. Нова Одеса Сеславинського, 



1), ПРАТ "АГРО РЕСУРС", 30278951, (мiсцезнаходження: 03115 Київ проспект Перемоги,121В), 

ПАТ "БЕРЕГIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 00443468, (мiсцезнаходження: 90202 Закарпатська 

обл., м. Берегове вулиця Сiльвая, буд. 3), ПАТ "НIЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 00444375, 

(мiсцезнаходження: 16600 Чернiгiвська обл., мiсто Нiжин ВУЛИЦЯ КОСМОНАВТIВ, будинок 

25), ПАТ "ПИРЯТИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 05421137, (мiсцезнаходження: 37000 

Полтавська область, мiсто Пирятин вулиця Пiонерська, буд. 64), ПРАТ "НОВЕ ЖИТТЯ", 

13998980, (мiсцезнаходження: 42056 Сумська обл., Роменський район, село Бацмани вулиця 

Київська, буд. 1), ПАТ "IМ. ЩОРСА", 03779610, (мiсцезнаходження 42065 Сумська обл., 

Роменський район, село Бiловод бульвар Щорса, буд. 2), ПАТ "УКРАЇНА-РАЙЗ", 03779805, 

(мiсцезнаходження 42063 Сумська обл., Роменський район, село Коржi вулиця Центральна, буд. 

1), ПАТ "IМ. ТЕЛЬМАНА", 03779685, (мiсцезнаходження 42071, Сумська обл., Роменський 

район, село Погожа Криниця, ВУЛИЦЯ ЛЕНIНА, будинок 17), ПАТ "ДАКОР ВЕСТ", 03118357, 

(мiсцезнаходження: 35600 Рiвненська обл., мiсто Дубно вул. Грушевського, буд. 184), ПАТ 

"ЛЕБIДЬ", 14021460, 37300, Полтавська обл., мiсто Гадяч, ВУЛИЦЯ ЛОХВИЦЬКА, будинок 29), 

ПАТ "СГХП "ПОЛIМIНЕРАЛ", 05762281, (мiсцезнаходження 82172 Львiвська область, мiсто 

Стебник вул. Дрогобицька, буд. 127), ПАТ "ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 00443128, 

(мiсцезнаходження: 76005, Iвано-Франкiвська обл., мiсто Iвано-Франкiвськ, вул. Симона 

Петлюри, будинок 10), ПАТ "ШП "СВIТАНОК", 00307891, (мiсцезнаходження: 79024, м. Львiв, 

Шевченкiвський район, вул. Промислова, буд. 53), ПАТ "IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ 

М'ЯСОКОМБIНАТ", 00451636, (мiсцезнаходження: 76005, м. Iвано-Франкiвськ, вул. Симона 

Петлюри, буд. 10) Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: фiнансового 

директора, ТОВ "Укрлендiнвест"; заступник генерального директора з питань фiнансiв та 

економiки, ПрАТ "Райз-Максимко". Призначено на пiдставi рiшення Загальних зборiв 

Товариства вiд 20.04.2015 р. (протокол №5 вiд 20.04.2015 року) 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової ради - представник акцiонера 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

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)** 

12 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Директор ТОВ STC INVESTMENTS 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

20.04.2015 на 3 роки 

9) Опис 



Посадовi обов'язки визначенi чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням про 

Наглядову раду. Член Наглядової ради пiдпорядкований Головi Наглядової ради та виконує його 

розпорядження. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах 

своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; 2) 

пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про 

включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних 

зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв 

вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством; 4) 

прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про 

розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп 

розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi 

майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 8) обрання та припинення повноважень 

голови i членiв виконавчого органу; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з 

членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про 

вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання 

особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11) обрання та 

припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; 12) обрання реєстрацiйної 

комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 13) обрання аудитора 

товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати 

його послуг. У разi, якщо наглядова рада вiдсутня, це питання належить до компетенцiї 

виконавчого органу, якщо iнше не встановлено статутом; 14) визначення дати складення перелiку 

осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах 

граничного строку, чинним законодавством; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, 

якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до чинного 

законодавства та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до чинного 

законодавстваом; 16) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах 

та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених 

до компетенцiї наглядової ради чинним законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу 

або перетворення товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у 

випадках, передбачених чинним законодавством; 19) визначення ймовiрностi визнання 

товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у 

тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання 

оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) 

реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та 

затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його 

послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою 

(особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного 

законодавства; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової 

ради згiдно iз статутом акцiонерного товариства, в тому числi прийняття рiшення про 

переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. 

Пiдпорядкований Зборам акцiонерiв. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральнiй 

формi: обов'язки здiйснює безоплатно, нарахування та виплата винагороди в т.ч. у натуральнiй 

формi установчими документами непередбачена. У посадової особи емiтента непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiн посадової особи протягом звiтнього року 

невiдбувалось.Посадова особа обiймає посади на будьяких iнших пiдприємствах: Основне мiсце 

робти: директор, ТОВ "Систем технолоджi компанi iнвестментс", 34935472 (мiсцезнаходження: 

03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, будинок 7/9), додатково займає посаду голова НР ПАТ 

"НIЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 00444375, (мiсцезнаходження: 16600, Чернiгiвська обл., м. 

Нiжин, вул. Космонавтiв, 25), ПАТ "БЕРЕГIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 00443468, 

(мiсцезнаходження: 90202 Закарпатська обл., м. Берегове вулиця Сiльвая, буд. 3), ПАТ 

"НIЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 00444375, (мiсцезнаходження: 16600 Чернiгiвська обл., 

мiсто Нiжин ВУЛИЦЯ КОСМОНАВТIВ, будинок 25), ПАТ "ПИРЯТИНСЬКИЙ 



М'ЯСОКОМБIНАТ", 05421137, (мiсцезнаходження: 37000 Полтавська область, мiсто Пирятин 

вулиця Пiонерська, буд. 64), ПРАТ "НОВЕ ЖИТТЯ", 13998980, (мiсцезнаходження: 42056 

Сумська обл., Роменський район, село Бацмани вулиця Київська, буд. 1), ПАТ "IМ. ЩОРСА", 

03779610, (мiсцезнаходження 42065 Сумська обл., Роменський район, село Бiловод бульвар 

Щорса, буд. 2), ПАТ "УКРАЇНА-РАЙЗ", 03779805, (мiсцезнаходження 42063 Сумська обл., 

Роменський район, село Коржi вулиця Центральна, буд. 1), ПАТ "IМ. ТЕЛЬМАНА", 03779685, 

(мiсцезнаходження 42071, Сумська обл., Роменський район, село Погожа Криниця, ВУЛИЦЯ 

ЛЕНIНА, будинок 17), ПАТ "ПIК", 05467033, (мiсцезнаходження 67550 Одеська обл., 

Комiнтернiвський район, смт. Новi Бiляри ОДЕСЬКО-МИКОЛАЇВСЬКЕ ШОСЕ, 34), член НР 

ПАТ "РИТМ", 05507152, (мiсцезнаходження: 14021, мiсто Чернiгiв, вул. Старобiлоуська, буд. 71), 

ПАТ "ВАТУТIНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 00444263, (мiсцезнаходження: 20250 Черкаська 

обл., м. Ватутiне вул. IНДУСТРIАЛЬНЕ ШОСЕ, 1), ПАТ "КОРОСТЕНСЬКИЙ 

М'ЯСОКОМБIНАТ", 00443418, (мiсцезнаходження: 11500 мiсто Коростень ЖОВТНЕВА, 

будинок 54 Б), ПАТ "КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 00443418, (мiсцезнаходження: 

11500 мiсто Коростень ЖОВТНЕВА, будинок 54 Б), ПАТ "ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБIНАТ", 

00443660, (мiсцезнаходження: 28500 мiсто Долинська 40- РIЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 143), ПАТ 

"IВАНО-ФРАНКIВСЬК "ВIННИЦЯМ'ЯСО", 00452995, (мiсцезнаходження: 21100 мiсто Вiнниця 

ВУЛИЦЯ БАТОЗЬКА, будинок 1), ПАТ "Компанiя "Райз", 13980201, (мiсцезнаходження: 03115 

м.Київ ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 121В), ПРАТ IМ. ШЕВЧЕНКА, 03779202, 

(мiсцезнаходження: 42620 Сумська обл., Тростянецький р-н, с. Гребеникiвка Сумська, буд. 1), 

ПРАТ "НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХIМ", 05490150, (мiсцезнаходження: 56600 Миколаївська 

обл., Новоодеський р-н, м. Нова Одеса Сеславинського, 1), ПРАТ "АГРО РЕСУРС", 30278951, 

(мiсцезнаходження: 03115 Київ проспект Перемоги,121В), ПАТ "ДАКОР ВЕСТ", 03118357, 

(мiсцезнаходження: 35600 Рiвненська обл., мiсто Дубно вул. Грушевського, буд. 184), ПАТ 

"ЛЕБIДЬ", 14021460, 37300, Полтавська обл., мiсто Гадяч, ВУЛИЦЯ ЛОХВИЦЬКА, будинок 29), 

ПАТ "СГХП "ПОЛIМIНЕРАЛ", 05762281, (мiсцезнаходження 82172 Львiвська область, мiсто 

Стебник вул. Дрогобицька, буд. 127), ПАТ "ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 00443128, 

(мiсцезнаходження: 76005, Iвано-Франкiвська обл., мiсто Iвано-Франкiвськ, вул. Симона 

Петлюри, будинок 10), ПАТ "ШП "СВIТАНОК", 00307891, (мiсцезнаходження: 79024, м. Львiв, 

Шевченкiвський район, вул. Промислова, буд. 53), ПАТ "IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ 

М'ЯСОКОМБIНАТ", 00451636, (мiсцезнаходження: 76005, м. Iвано-Франкiвськ, вул. Симона 

Петлюри, буд. 10) Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Директор 

ТОВ STC INVESTMENTS Основне мiсце роботи Директор ТОВ STC INVESTMENTS Акцiями 

емiтента не володiє. Особа ненадала згоди на розкриття паспортних данних. Призначено на 

пiдставi рiшення Загальних зборiв Товариства вiд 20.04.2015 р. (протокол №5 вiд 20.04.2015 

року) 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові посадової особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який 

видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Директор 
Стороженко Володимир 

Григорович 
 0 0 0 0 0 0 

Головний 

бухгалтер 

Дрогомирецька Оксана 

Михайлiвна 
 0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради (Голова) - 

представник 

акцiонера 

Прокопик Тарас Iгорович  0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради - представник 

акцiонера 

Сорока (Смолинець) 

Наталiя Василiвна 
 0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради - представник 

акцiонера 

Прокоса Богдан 

Сергiйович 
 0 0 0 0 0 0 

Усього 0 0 0 0 0 0 

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



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

Найменування 

юридичної особи 

Код за 

ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Від загальної 

кількості 

голосуючих 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав 

паспорт** 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Від загальної 

кількості 

голосуючих 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

Усього 18182468 97.754095 99.9993 18182486 0 0 0 

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.  

** Заповненювати необов'язково.  



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X  

Дата 

проведення 
19.04.2016 

Кворум 

зборів** 
99.9993 

Опис 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 1. Обрання голови та секретаря зборiв. 2. Обрання лiчильної комiсiї. 3. 

Затвердження порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв. 4. Звiт виконавчого органу про 

пiдсумки дiяльностi товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 

виконавчого органу. 5. Звiт наглядової ради товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за 

наслiдками розгляду звiту наглядової ради. 6. Затвердження рiчного фiнансового звiту (балансу) 

Товариства за 2015 р. 7. Визначення порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства за 

2015 р. 8. Внесення змiн до вiдомостей про Товариство, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi 

юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань. 9. Визначення особи, 

уповноваженої на внесення усiх необхiдних змiн до вiдомостей про Товариство, що мiстяться в 

Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських 

формувань. 10. Прийняття рiшення про укладення (затвердження) значних правочинiв та правочинiв 

щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Збори було вiдкрито о 11 год. 00 хв. Закриття Зборiв 

вiдбулося о 12 год. 00 хв. 13.04.2016 р. - дата складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на 

участь у Зборах. Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на 

участь у Зборах Товариства складає 12 238 (дванадцять тисяч двiстi тридцять вiсiм), яким належать 

18 600 211 простих iменних акцiй (100% розмiщених акцiй) з них 3 (три) власники рахункiв є 

власниками 18 182 594 голосуючих простих iменних акцiй (100 % голосуючих акцiй). Вiдсутнi 

акцiонери: 12 237 акцiонерiв, що володiють 417 743 (з яких 126 голосуючих) простими iменними 

акцiями (2,2459 % статутного капiталу). Присутнi акцiонери (зареєструвалися): o Юридична особа - 

ТОВ "УПРАВЛIНСЬКЕ ТОВАРИСТВО"УЛФ" , що володiє 18 182 468 простими iменними акцiями 

(97,7541% вiд загальної кiлькостi простих iменних акцiй), з яких 18 182 468 - голосуючi (99,9993% 

вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй), в особi представника Бiлана Назара Мироновича, який дiє 

на пiдставi довiреностi №7 вiд 15 квiтня 2016р. Запрошенi: Стороженко Володимир Григорович - 

директор ПАТ "IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ"; Дрогомирецька Оксана Михайлiвна 

- головний бухгалтер ПАТ "IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", . Загальна кiлькiсть 

голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у Зборах, складає 18 

182 468 голосiв, що становить 99,9993% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Кворум Зборiв 

складає не менш нiж 50% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Отже, вiдповiдно до статтi 41 

Закону України "Про акцiонернi товариства" та статуту Товариства Збори вважаються 

правомочними i мають право розпочати свою роботу. ВИРIШИЛИ: 1. Обрати Головою зборiв Бiлана 

Назара Мироновича, а секретарем зборiв - Сидоренко Ольгу Миколаївну. 2. Обрати лiчильну 

комiсiю у складi 3-х осiб: голови комiсiї Дрогомирецької Оксани Михайлiвни, та членiв комiсiї: 

Книгиницького Миколи Федоровича та Бойко Ярослави Зiновiївни. 3. Затвердити порядок роботи 

Зборiв, а саме: для доповiдей - до 15 хвилин, а для запитань та вiдповiдей - до 10 хвилин. 4. 

Затвердити звiт виконавчого органу (директора) ПАТ "IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ 

М'ЯСОКОМБIНАТ" про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2015 рiк. 5. Затвердити звiт наглядової 

ради ПАТ "IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" за 2015 рiк. 6. Затвердити рiчний 

фiнансовий звiт (баланс) ПАТ "IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" за 2015 рiк. 7. 

Затвердити порядок розподiлу прибутку та покриття збиткiв ПАТ "IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ 

М'ЯСОКОМБIНАТ" за 2015 рiк згiдно статей "Доходiв та Витрат". 8. Внести змiни до вiдомостей 

про Товариство, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-

пiдприємцiв та громадських формувань, а саме визначити, що засновниками (учасниками) 

товариства є акцiонери згiдно реєстру. 9. Уповноважити директора товариства Стороженка В.Г. на 

внесення самостiйно, чи шляхом передачi повноважень третiй особi за вiдповiдною довiренiстю, 

змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних 

осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань. 10. Попередньо погодити та схвалити 

укладення Товариством значних правочинiв вiдповiдно до ч. 3 ст. 70 Закону України "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 права вимоги, договори переведення боргу, якщо 

ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом звичайного правочину, перевищує 25 (двадцяти 

п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного 



товариства. Результати голосування: По кожному питанняю порядку денного Голосували 

бюлетенями: "За" - 18 182 468 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, 

якi беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згiдно протоколу реєстрацiйної комiсiї вiд 19.04.2016 

року, "Проти" - немає, "Утримались" - немає. 

 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної 

особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"МIЖНАРОДНИЙ ФIНАНСОВИЙ АУДИТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 37024556 

Місцезнаходження 03179 м. Київ - м. Київ вул. Уборевича, 9 кв. 5 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

4352 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.03.2010 

Міжміський код та телефон 044-585-36-93 

Факс 044-585-36-93 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту 

Опис Аудиторська фiрма проводить аудиторськi перевiрки з питань 

пiдтверждження фiнансової звiтностi. Висловлює незалежну 

професiйну думку стосовно вiдповiдностi фiнансової звiтностi 

Товариства вимогам чинного законодавства, прийнятiй облiковiй 

полiтицi, адекватностi вiдображення результатiв господарювання за 

звiтний перiод. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної 

особи 

ПАТ " НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ " 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 01001 м. Київ - м. Київ вул. Б. Грiнченка, 3 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

2092 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 279-65-40 

Факс (044) 279-13-22 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв 

Опис Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної 

особи 

ПАТ "КБ "ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  

Код за ЄДРПОУ 33299878 

Місцезнаходження 03150 м. Київ - м. Київ вул. Щорса, 7/9 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

263437 



Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 593-60-85 

Факс (044) 593-60-85 

Вид діяльності Депозитарної дiяльностi депозитарної установи 

Опис Депозитарної дiяльностi депозитарної установи 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної 

особи 

ПАТ "Страхова компанiя "Українська страхова група" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  

Код за ЄДРПОУ 36460700 

Місцезнаходження 76000 Івано-Франківська - м. Iвано-Франкiвськ вул.С.Стрiльцiв, 

23/501 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

500314 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

ДКРРФПУ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 13.01.2010 

Міжміський код та телефон (0342) 71-09-23 

Факс (0342) 71-09-23 

Вид діяльності Cтрахування рiзних видiв вiдповiдальностi 

Опис Надає послуги: страхування автомобiлiв та цивiльної 

вiдповiдальностi водiїв, страхування майна юридичних та фiзичних 

осiб, особисте страхування, медичне страхування, страхування рiзних 

видiв вiдповiдальностi 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної 

особи 

ПАТ "ФОНДОВА БIРЖА "ПФТС" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  

Код за ЄДРПОУ 21672206 

Місцезнаходження 01004 м. Київ - м. Київ вул. Шовковична, 42-44 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

034421 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

ДКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 11.06.2012 

Міжміський код та телефон 044-277-50-00 

Факс 044-277-50-00 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї 

торгiвлi на фондовому ринку 

Опис органiзатор торгiвлi цiнними паперами 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

04.06.2010 337/1/10 ДКЦПФР UA0900411002 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
4 18600211 74400844 100 

Опис 

Статутний капiтал товариством було сформовано наступним чином: Перша емiсiя акцiй була зареєстрована при створенi ВАТ у 1994 роцi, в 

процесi приватизацiї за рахунок майнових приватизацiйних сертифiкатiв . Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 43/1/94 видане 

Обласним фiнансовим управлiнням на загальну суму 275 052,75 гривень в кiлькостi 52 391 шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 

5,25 гривень кожна. Друга емiсiя акцiй була зареєстрована 04.12.1996 року, в зв'язку зi змiною номiнальної вартостi акцiй , без змiн 

Статутного капiталу (деномiнацiя), шляхом збiльшення кiлькостi простих iменних акцiй. Номiнальну вартiсть акцiй було зменшено на 5,00 

грн., тобто вартiсть 1 акцiї з 04.12.1996 року становила 0,25 грн. Кiлькiсть акцiй вiдповiдно було збiльшено на 1 047 820 штук. Свiдоцтво про 

випуск акцiй № 1/09/1/96 вiд 04.12.1996 року, видане Iвано - Франкiвським теруправлiнням ДКЦПФР на загальну номiнальну вартiсть 275 

052,75 грн. в кiлькостi 1 100 211 шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Третя емiсiя акцiй була зареєстрована 

24.06.1998 року, внаслiдок збiльшення Статутного капiталу за рахунок iндексацiї основних засобiв на суму 4 125 791,25 грн., шляхом 

збiльшення номiнальної вартостi акцiй на 3,75 грн. (1 100 211 * 3,75). Свiдоцтво про випуск акцiй № 339/1/98 вiд 24.05.1998 року, видане Iвано 

- Франкiвським теруправлiнням на загальну номiнальну вартiсть акцiй 4 400 844,00 грн. 18.09.2007 року загальними зборами акцiонерiв ВАТ 

"Iвано - Франкiвський м'ясокомбiнат " (протокол № 1) було прийнято рiшення про збiльшення Статутного капiталу за рахунок додаткових 

внескiв закритим (приватним) розмiщенням акцiй на загальну суму номiнальної вартостi 70 000 000,00 (сiмдесят мiльйонiв )грн. iснуючої 

номiнальної вартостi 4,00 грн. кожна. Метою розмiщення акцiй було поповнення обiгових коштiв. Розмiщення акцiй додаткової емiсiї було 

проведено в 2 етапи : - I етап - з 08.02.08 по 23.02.08 року включно; - II етап - з 25.02.08 по 26.02.08 року включно. У перiод першого етапу 

розмiщення акцiй було укладено 4 договори мiж акцiонерами ВАТ "Iвано - Франкiвський м'ясокомбiнат" та Товариством на загальну суму 

номiнальної вартостi 43 550 728,00 грн. в кiлькостi 10 887 682 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 4,00 грн. кожна, що становить 

62,2153 % вiд загальної суми додаткової емiсiї. У перiод I етапу було здiйснено оплату за акцiї в сумi 43 550 728,00 грн. На II етапi було 

здiйснено розмiщення 6 612 318 простих iменних акцiй на загальну суму номiнальної вартостi акцiй 26 449 272,00 грн. (1 договiр), що 

становить 37,7847 % вiд загальної суми додаткової емiсiї акцiй. Станом на 26.02.2008 року, тобто на кiнець II етапу розмiщення акцiй, було 

здiйснено оплату за акцiї в кiлькостi 17 500 000 (сiмнадцять мiльйонiв п'ятсот тисяч) простих iменних акцiй на загальну суму номiнальної 

вартостi 70 000 000,00 (сiмдесят мiльйонiв) грн. Таким чином, пiдприємством було отримано на розрахунковий рахунок 70 000 000,00 гривень 

в оплату акцiй в кiлькостi 17 500 000 простих iменних акцiй, що становить 100,00% вiд загальної номiнальної вартостi до розмiщення акцiй. 26 

квiтня 2010 року загальними зборами акцiонерiв (протокол №1) було прийнято рiшення про переведення випуску iменних акцiй Товариства, 

випущених у документарнiй формi iснування, у бездокументарну форму iснування. В зв'язку з чим, 04 червня 2010 року Державною комiсiєю 

з цiнних паперiв та фондового ринку України було видано нове свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 337/1/10. Свiдоцтво про реєстрацiю 



випуску акцiй вiд 24 грудня 2007 року № 534/1/07, вважається таким, що втратило чиннiсть. Торгiвля цiнними паперами товариства на 

бiржовому ринку, органiзацiйно оформлених позабiржових ринках не здiйснюється. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на 

фондових бiржах у звiтному роцi не було. Власнi цiннi папери не викупались. Додаткових цiнних паперiв товариство не випускало. 

  

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій) 

1) процентні облігації 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

у випуску 

(штук) 

Форма 

існування та 

форма випуску 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Процентна 

ставка за 

облігаціями 

(у відсотках) 

Термін 

виплати 

процентів 

Сума 

виплачених 

процентів за 

звітний період 

(грн) 

Дата 

погашення 

облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

05.08.2011 110/2/11 ДКЦПФР 1000 450000 
Бездокументарні 

іменні 
450000000 14 

В кiнцi 

кожного 

вiдсоткового 

перiоду 

44080979 14.08.2017 

Опис 

позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ на дату прийняття цього рiшення, становить 604,83%. Права, що надаються власникам облiгацiй: - право 

купувати та продавати облiгацiї на вторинному бiржовому та позабiржовому ринках цiнних паперiв; - право на отримання номiнальної вартостi облiгацiй при 

настаннi строку їх погашення; - право на отримання вiдсоткового доходу у виглядi нарахованих вiдсоткiв на номiнальну вартiсть облiгацiй в кiнцi кожного 

вiдсоткового перiоду; - право на здiйснення iнших операцiї з облiгацiями, що не суперечать чинному законодавству України; - право пред'являти облiгацiї 

Емiтенту до викупу на умовах визначених Проспектом емiсiї облiгацiй. Запланована цiна продажу облiгацiй складає 100% вiд номiнальної вартостi облiгацiй. 

Фактична цiна продажу облiгацiй визначається пiд час розмiщення в договорi купiвлi-продажу, але не може бути менше номiнальної вартостi - 1 000 грн. 

Оплата за облiгацiї здiйснюється у нацiональнiй валютi України - гривнi. Основна мета i напрямки використання фiнансових ресурсiв отриманих вiд продажу 

облiгацiй - реконструкцiя та збiльшення виробничої потужностi товариства та пiдвищенням якостi продукцiї товариства, що включає в себе придбання 

обладнання для виробництва м'ясопродуктiв з бiльшою доданою вартiстю (напiвфабрикати, ковбаснi вироби) з високою рентабельнiстю. Акцiонери не 

планують придбавати цiннi папери, що розмiщуються. Обмiн облiгацiй на акцiї ПАТ з позалiстингових до 2-го рiвня лiстингу цiнних паперiв Бiржового 

Списку. Цiннi папери, щодо яких вчинена дiя: облiгацiї пiдприємств, iменнi процентнi, в бездокументарнiй формi iснування, номiнальна вартiсть - 1 000,00 

гривень, в кiлькостi 450 000 шт., що становить 100,00% у загальнiй кiлькостi цiнних паперiв до загального розмiру даного випуску облiгацiй. Тiкер ПФТС - 

OIVFMA. ISIN - UA4000126247. Державна реєстрацiя цiнних паперiв проведена ДКЦПФР вiдповiдно до Свiдоцтва №110/2/11 вiд 05.08.2011р. На даний 

момент iнших цiнних паперiв емiтента в лiстингу фондових бiрж немає. Емiтенту 07.07.2015 р. стало вiдомо, що ПАТ "Фондова бiржа "ПФТС" 01.07.2015р. 

прийнято рiшення № 150701/00001 перевести до Списку позалiстингових цiнних паперiв облiгацiї ПАТ "Iвано-Франкiвський мясокомбiнат", вiдсотковi iменнi 

серiї А, забезпеченi. Кiлькiсть цiнних паперiв у випуску 450 000 штук загальною номiнальною вартiстю випуску 450 000 000,00 грн. Спiввiдношення частки у 

загальнiй кiлькостi цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя, до загального розмiру цього випуску цiнних паперiв - 100 %. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску 

цiнних паперiв - № 110/2/11, дата реєстрацiї 05.08.2011р., орган, що здiйснив реєстрацiю випуску - Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку. 

Iншi цiннi папери емiтента не перебувають у лiстингу. Рiшеня про делiстинг набуває чинностi з 02.07.2015р. Пiдстава - пункт 5.28. Правил ПАТ "ФБ "ПФТС". 



  



XI. Опис бізнесу 

Стисла iсторiя пiдприємства, важливi подiї його розвитку. ВАТ "Iвано-Франкiвський м 

'ясокомбiнат " - одне з найстарiших пiдприємств м 'ясної промисловостi областi. Станiславська 

бойня була збудована магiстром мiста в 1909роцi. Вона складалася з 7 примiщень: для забою 

великої рогатої худоби, забою свиней, холодильника, котельнi з двома паровими коптами та 

компресорною дiльницею з обладнанням для виготовлення холоду. Крiм цих примiщень на 

територiї бойнi знаходились два господарських примiщення для утримання великої рогатої 

худоби та свиней перед забоєм та невелике житлове примiщення для постiйного проживання 

сторожа бойнi. Штатних працiвникiв на бойнi працювало 19 чоловiк, де одноразово 

перероблялось 12 голiв великої рогатої худоби та 12 свиней. Ковбаснi вироби не виготовлялись. 

Переробка м 'яса на мiськiй бойнi проводилась горизонтальним способом, вручну. Штучний 

холод для холодильника виготовлявся за допомогою вуглекислотного компресора. В 

холодильнику були окремi примiщення для зберiгання м'яса приватними особами. За 

користування холодильником приватнi особи сплачували магiстру певну суму грошей. Крiм того, 

на бойнi виготовлявся штучний лiд в кусках, який продавався лiтом господарям приватних 

магазинiв. Всi цi данi взятi з польських документiв, якi зберiгаються в обласному державному 

архiвi/1935 рiк/. З цих же документiв вiдомо, що прибуток мiської бойнi в 1933-1934 бюджетному 

роцi склав 192 тисячi злотих. В 1939роцi всi примiщення бойнi були переданi новоствореному 

м'ясокомбiнату. В 1945роцi на Станiславському м 'ясокомбiнатi працювало 39 чоловiк. Крiм 

переробки м'яса великої та дрiбної рогатої худоби, свиней була органiзована переробка м'яса 

свiйської птицi та кролiв, а також розпочалось виробництво ковбасних виробiв. Асортимент 

ковбасних виробiв становив 22 вида. За весь 1945 рiк м 'ясокомбiнатом вироблено 490 тон м 'яса i 

субпродуктiв 1 категорiї, 44 тони ковбасних виробiв. Загальний об'єм валової продукцiї, 

виробленої у 1945 роцi, склав - 808 тисяч карбованцiв (сума в оптових цiнах введених в дiю у 

1967 роцi). До 1957року переробка худоби проводилась вручну. Худоба оглушалась молотом. 

Обезкровлювання, зняття шкури, виймання нутрощiв проводилось в горизонтальному положеннi 

тушi. В жировому вiддiленнi щпопка харчових жирiв проводилась у вiдкритих двостiнних 

котлах. В субпродуктовому вiддiленнi обробка всiх груп субпродуктiв, в основному, проводилась 

вручну. Всi шерстнi субпродукти оброблялися паяльними лампами. Переробка домашньої птицi 

та кролiв було передано створеному птахокомбiнату. У пiслявоєнний перiод швидкими темпами 

розвивалося сiльське господарство, особливо тваринництво. Для забезпечення переробки 

швидкоростучого поголiв'я худоби виробничi дiльницi м'ясокомбiнату протягом 1945 - 1965 

рокiв реконструювалися декiлька разiв. Iнтенсивний розвиток тваринництва в областi викликало 

необхiднiсть розширення виробничих примiщень. З 1965 року була проведена реконструкцiя 

Iвано-Франкiвського м'ясокомбiнату на додатково видiленiй територiї, був побудований новий 

холодильник на 1200 тон одночасного зберiгання м'ясопродуктiв, була проведена реконструкцiя 

старого холодильника на 400 тон м'яса, побудований новий компресорний цех з установкою 

амiачних компресорiв, якi постачають холод камерам заморожування м'яса (вiд -ЗО до -35 

градусiв цельсiя) та камери зберiгання м'ясопродуктiв (вiд -18 до -20 градусiв цельсiя). В 

1970роцi побудована та здана в експлуатацiю м'ясолсирова дiльниця потужнiстю ЗО тон м'яса за 

змiну з Щдiпеннями: база передзабiйного утримання худиби, забiйне вiддiлення, субпродуктове 

вiддiлення, кишечне вiддiлення, жирове вiддiлення, шкiрозасолювальне вiддiлення та цех 

технiчних фабрикатiв потуоюнiстю 1,8 тон сухих кормiв за змiну. Крiм того була побудована 

санiтарна бойня, iзолятор та примiщення для миття автотранспорту. Забезпечення водою 

проводиться через два мiських водопроводи та введено в дiю два артезiанськi колодязi. Для 

очистки стiчних вод побудовано комплекс очисних споруд. Для обслуговування на комбiнатi 

працюють механiчна, енергетична та будiвельна дiльницi, є автогараж, в якому нараховується 

понад 80 одиниць транспортних засобiв. На пiдприємствi придiляється велика увага соцiальним 

питанням. В 1987роцi побудовано здоров пункт, в 1988 роцi - адмiнiстративний будинок, їдальню 

та актовий зал, в 1989 роцi- прохiдну, в 1994роцi побудовано 3-х поверхове побутове 

примiщення. У 1998роцi введено в дiю консервний цех. У цьому ж роцi зданий в експлуатацiю 

35-ти квартирний житловий будинок по вулицi Хiмiкiв, На. СIЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО В 



травнi 1991 р. на базi Тисменицького малого пiдприємства по прийманню худоби в держресурси 

вiд населення створене Тисменицьке пiдсобне господарство Iвано-Франкiвського комбiнату 

(наках №123 вiд 15.05.1991 р.) для виробництва сiльськогосподарської продукцiї. За 

Тисменицьким малим пiдприємством по прийманню худоби в держресурси вiд населення 

залишилась заготiвля худоби вiд населення. В 1993 р. Тисменицьке мале пiдприємство по 

прийманню худоби в держресурси вiд населення мiквiдоване (розпорядження представника 

президента в Тисменицькому районi вiд 22. Об. 1993 р. №292) i його функцiї переданi 

приймальному пункту по заготiвлi худоби пiдсобного господарства Iвано-Франкiвського 

м'ясокомбiнату (наказ №137 вiд 11.06.1993р.) З 1 листопада 1999р. Тисменицьке пiдсобне 

господарство перейменоване в Тисменицький аграрний цех. За Тисменицьким аграрним цехом 

закрiплено 100 гектарiв землi, вiдгодовуються свинi та ВРХ, вирощуються овочi, картопля, 

зерновi культури, вирощуються хутровi звiрi. З метою забезпечення реалiзацiї державної аграрної 

полiтики, прискорення реформування та розвитку аграрного сектора економiки, виконання Указу 

Президента України "Про невiдкладнi заходи щодо прискорення реформування аграрного 

сектора економiки " № 1529/99 вiд 3 грудня 1999 року та розпорядження Iвано-Франкiвської 

обласної державної адмiнiстрацiї № 100 вiд 23.02.2000року "Про виконання в областi Указу 

Президента про аграрну реформу та хiд пiдготовки до весняно-польових робiт", згiдно Рiшення 

сходу селян сДояини Тлумацькогорайону про передачу земельних паїв в оренду термiном на 

5рокiв ВАТ "Iвано-Франкiвський м'ясокомбiнат", рiшення правлiння вiд 20 березня 2000 року. В 

с.Долина Тлум ацького району створено аграрний цех "Долинський", як окремий структурний 

пiдроздiл ВАТ "Iвано-Франкiвський м'ясокомбiнат ", який займається вирощуванням 

сiльськогосподарської продукцiї. Приватизацiя майна у вiдповiдностi з прийнятими в Українi 

нормативними законодавчими актами в кiнцi 1993 року колектив м'ясокомбiнату вирiшив 

реалiзувати своє право на приватизацiю майна шляхом акцiонувшшя. 22 квiтня 1994 року 

створено Вiдкрите акцiонерне товариство "Iвано-Франкiвський м 'ясокомбiнат ". На момент 

оцiнки вартостi майна (01.03.1994) статутний фонд склав 27,5 млрд. крб. i була випущена 52391 

акцiя номiнальною вартiстю 525 крб. 26 грудня 1995 року проведенi першi загальнi збори 

акцiонерiв. В 1996роцi внесено змiни до статуту в зв'язку зроздрiбленням акцiй. Статутний фонд 

залишився без змiн, випущено акцiй 1100211 штук номiнальною вартiстю 0,25 грн. В 1998 роцi 

проведена iндексацiя балансової вартостi основних фондiв i вiдповiдно змiнився статутний фонд 

ВАТ. Статутний фонд з 30.04.1998року складає 4400844 гри., кiлькiсть випущений акцiй 1100211 

штук номiнальною вартiстю 4 грн. Робота ВАТ "Iвано-Франкiвськийм'ясокомбiнат" з моменту 

його створення за 1995-2002 роки характерезується такими показниками: 1995р. 1996р. 1997р. 

1998р. 1999р. 2000р. 2001р. 2002р. 2003р. 2004р. 1. Товарна продукцiя в цiнах звiтного перiоду, 

т.грн. 35978 11420,0 22283,7 25949,4 26588,5 33970,6 28282,4 27908,4 35194,4 37404,0 2. 

Перероблено худоби в живiй вазi, Тн. 2257622817 13237 13188 13759 14374 6705 12317 8027 3. 

М'ясо i субпродукти I категорiї, Тн. 11902 11358 6506 6613 6935 7273 3367 3392 6055 4505 4. 

Ковбаснi вироби, Тн. 2516 1781 1330 991 956 994 595 557 467 826 5. М'яснi напiвфабрикати, Тн. 

879 683 568 379 362 386 150 139 147 104 6. Жири топленi харчовi, Тн. 507 461 247 212227 246 137 

117 166 133 7. Сухi твариннi корма,Тн. 1237 1174 680 467 558 493 169 328 321 8. Фонд оплати 

працi, т.грн. 930,7 1352,7 1322,7834,8 1593,6 2083,3 1400 1333,1 2102 2442,9 9. Чисельнiсть 

всього, чол. 908 878 748 714 742 682 589 474 423 В т.ч. ПВП, чол. 723 696 665 552 520 515 437 355 

333 321 ЯП, чол. 185 182 204 196194 227 245 234 141 102 10. Продуктивнiсть, т.грн. 49,8 48 34,3 

47 51,1 66 61,5 78,6 105,5 116,5 11. Середньомiсячна зарплата, грн. 85,4 128 127 93 186 234 171 

189 370 481 12. Прибуток всього, т.грн. 1914,6 Ш19 283,4 1431,7 1075,4 806,9 -449,3 -784 4591,3 

17728,0 10541,1 13. Прибуток залишений в розпорядженнi пiдприємства, т.грн. 1323,1 2137,7 

111,4 193,1 483,3 806,9 -449,3 -784 4591,3 17728,0 10541,1 14. Фонд оцiального розвитку, т.грн. 

246,6 641,3 33,4 57,9 145 242,1 15. Фонд розвитку виробництва, т.грн. 294,7 641,3 Ш 57,9 145 

242,1 16. Фонд дивiдендiв, т.грн. 210 641,3 33,4 57,9 145 242,1 В т.ч. на виплату дивiдендiв, т.грн. 

210 641,3 Направлено на розвиток виробництва, т.грн. 33,4 57,9 145 17. Резервний фонд, т.грн. 35 

106,9 5,6 9,7 \i140,3 18. Iншi фонди, т.грн. 35 106,9 5,6 9,7 24,2 40,3 14 жовтня 2001 року ВАТ 

"Iвано-Франкiвський i'ясокомбiнат" (голова правлiння Гринiв Василь Миколайович) 

нагороджений Дипломом Мiжнародного вiдкритого Рейтингу популярностi та якостi товарiв i 



послуг "Золота фортуна" в номiнацiї "Надiйнiсть та гарантiя якостi на ринку продовольчих 

товарiв". Диплом пiдписали: - Голова Президiї Рейтингу Борис Патон; -Голова Координацiйного 

Комiтету Рейтингу Леонiд Кравчук; - Голова Iвано-Франкiвської облдержадмiнiстрацiї Михайло 

Вишиванюк; - Голова Iвано-Франкiвської облради Зiновiй Шкутяк; - Голова Науково-експертної 

Ради Олександр Шалшов; - Голова Генеральної Дирекцiї Рейтингу Дмитро Акiмов. До 

професiйного свята -Дня працiвникiв харчової промисловостi в 2001 р. колектив ВАТ "Iвано-

Франкiвський м'ясокомбiнат " визнаний переможцем обласного галузевого огляду в номiнацiї "За 

належний рiвень стану безпеки, гiгiєни працi та виробництва" та нагороджений Дипломом 

облдержадмiнiстрацiї та обласної ради профспiлки працiвникiв харчової промисловостi. З 1 

лютого 2002 року закритий Калуський ковбасний цех. Робота Калуського ковбасного цеху не 

була вiдновлена. В березнi 2003 року примiщення Калуського ковбасного цеху продано. 

Проданий магазин №206 в м.Калушi по вул.С.Бандери. 18.09.2007 року загальними зборами 

акцiонерiв ВАТ "Iвано - Франкiвський м'ясокомбiнат " (протокол № 1) було прийнято рiшення 

про збiльшення Статутного капiталу за рахунок додаткових внескiв закритим (приватним) 

розмiщенням акцiй на загальну суму номiнальної вартостi 70 000 000,00 (сiмдесят мiльйонiв )грн. 

iснуючої номiнальної вартостi 4,00 грн. кожна. Метою розмiщення акцiй було поповнення 

обiгових коштiв. Розмiщення акцiй додаткової емiсiї було проведено в 2 етапи : - I етап - з 

08.02.08 по 23.02.08 року включно; - II етап - з 25.02.08 по 26.02.08 року включно. загальними 

зборами акцiонерiв ПАТ  

  

"Iвано-Франкiвськi ковбаси" Iдентифiкацiйний код 32605718 Мiсцезнаходження 76018 

iваноФранкiвськ за КОАТУУвул. С. Петлюри, I Форма власностi за КФВ 20 Колективна Види 

дiяльностi за КВЕД (перший основний) 15.11.0 Виробництво м'яса i субпродуктiв 52.22.0 

Роздрiбна торгiвля м'ясом i м'ясними продуктами Лата реєстрацiї 05.11.2003 рiшення № 83-П 

Орган реєстрацiї: Виконавчий комiтет Iвано-Франкiвської мiської ради 16.11.2009 р. згiдно 

рiшення про реорганiзацiю ДП АФ "Тислиця" змiнило органiзацiйно-проваву форму на ТОВ та 

стало окремою юридичною особою. 

  

Середньооблiкова чисельностi працiвникiв облiкового складу (осiб) - 127_ Середня численнiсть 

позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - ___-___ чисельностi 

працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня,тижня) (осiб) - ___-___. Фонд 

оплати працi за 2016 - ___тис.грн. Розмiр оплати працi проти минулого року (зменшився, 

збiльшився) на 250 тис.грн. Факти змiни розмiру фонду оплати працi зменшення обєму 

виробництва_ (наприклад: змiна розмiру мiнiмальної з/п) Пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв 

протягом звiтного перiоду не вiдбувалось. Кадрової програми немає.  

  

Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств. 

  

Емiтент не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами. 

  

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходили. 

  

Первiсне визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв Пiдприємство визнає фiнансовi активи та 

зобов'язання у своєму балансi тодi, коли вона стає стороною контрактних зобов'язань стосовно 

даного iнструменту. Операцiї з придбання та реалiзацiї фiнансових активiв та зобов'язань 

визнаються з використанням облiку за датою розрахунку. Операцiї придбання фiнансових 

iнструментiв, якi згодом будуть оцiненi за справедливою вартiстю мiж датою проведення 

операцiї та датою розрахунку, облiковуються аналогiчним чином, що й придбанi iнструменти. 



Основнi засоби Первiсне визнання основних засобiв Об'єкт основних засобiв визнається 

Пiдприємством в якостi активу тiльки в тому випадку, якщо: iснує ймовiрнiсть того, що 

Пiдприємство отримає пов'язанi з даним об'єктом майбутнi економiчнi вигоди; первiсна вартiсть 

даного об'єкта може бути достовiрно оцiнена; передбачається використовувати протягом бiльш 

нiж одного операцiйного перiоду (зазвичай бiльше 12 мiсяцiв); собiвартiсть активу перевищує 2 

500,00 гривень. Пiсля фактичного введення в експлуатацiю об'єкти основних засобiв 

переводяться на вiдповiднi рахунки основних засобiв. Подальша оцiнка основних засобiв. Пiсля 

первiсного визнання як актив Пiдприємством застосовує модель облiку об'єкта основних засобiв 

за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд 

знецiнення в разi їх наявностi для наступних компонентiв основних засобiв - комп'ютерне 

обладнання, iнструменти, прилади та iнвентар. Така вартiсть включає вартiсть замiни частин 

обладнання i витрати на позики у разi довгострокових будiвельних проектiв, якщо виконуються 

критерiї їх капiталiзацiї. При необхiдностi замiни значних компонентiв основних засобiв через 

певнi промiжки часу Пiдприємством визнає подiбнi компоненти в якостi окремих активiв з 

вiдповiдними їм iндивiдуальними термiнами корисного використання та амортизацiєю. 

Аналогiчним чином, при проведеннi основного технiчного огляду, витрати, пов'язанi з ним, 

визнаються в балансовiй вартостi основних засобiв як замiна основних засобiв, якщо 

виконуються всi критерiї визнання. Усi iншi витрати на ремонт i технiчне обслуговування 

визнаються у звiтi про прибутки i збитки в момент понесення. Вiдповiдно до внесених змiн в 

облiкову полiтику, зазначеним у п. 0.0 до компонентiв основних засобiв таким як будiвлi, 

машини i обладнання, транспортнi засоби Пiдприємство застосовує модель справедливої 

вартостi. Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом вiдповiдно до 

строкiв корисної служби, погодженим з технiчним персоналом Пiдприємства наступним чином: 

Будiвлi та споруди 20-50 рокiв Машини та устаткування 3-20 рокiв Комп'ютерне обладнання 1-8 

рокiв Транспортнi засоби 5-7 рокiв Iнструмент, прилади та iнвентар 5-20 рокiв Незавершене 

будiвництво Не амортизується Лiквiдацiйна вартiсть, строк корисного використання i метод 

нарахування амортизацiї переглядаються в кiнцi кожного фiнансового року. Вплив будь-яких 

змiн, що виникають вiд оцiнок, зроблених у попереднi перiоди, враховується як змiна облiкової 

оцiнки. Активи, отриманi на умовах фiнансової оренди, визнаються в звiтностi в сумi 

еквiвалентнiй справедливої вартостi майна отриманого в лiзинг або якщо вона нижче - за 

поточною вартiстю мiнiмальних лiзингових платежiв, яка визначається на початок дiї договору 

лiзингу. Первiснi прямi витрати лiзингоодержувача включаються до вартостi активу. Активи, 

отриманi за договорами фiнансової оренди, амортизуються протягом очiкуваного строку їх 

корисного використання з використанням методу, застосовуваного для амортизацiї власних 

основних засобiв. Припинення визнання Списання ранiше визнаних основних засобiв або їх 

значного компонента з балансу вiдбувається при їх вибуттi або у випадку, якщо в майбутньому 

не очiкується отримання економiчних вигод вiд використання або вибуття даного активу. Дохiд 

або витрата, що виникають в результатi списання активу (розрахованi як рiзниця мiж чистими 

надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю активу), включаються до звiту про сукупний 

дохiд як "Iншi операцiйнi доходи" або "Iншi операцiйнi витрати" за той звiтний рiк, в якому актив 

був списаний. На кожну звiтну дату Пiдприємство проводить оцiнку наявностi будь-яких ознак, 

що вказують на можливе знецiнення активу. Якщо сума очiкуваного вiдшкодування об'єкта або 

групи об'єктiв основних засобiв виявляється менше їх балансової (залишкової) вартостi, 

Пiдприємство визнає такий об'єкт або групу об'єктiв знецiненими, i нараховує резерв пiд 

знецiнення на суму перевищення балансової вартостi над сумою очiкуваного вiдшкодування 

активу. При визначеннi суми знецiнення об'єкта основного засобу Пiдприємство нараховує 

резерв пiд знецiнення з одночасним визнанням витрат перiоду на рахунок "Основнi засоби в 

експлуатацiї, резерв знецiнення". При припиненнi визнання активу прирiст вартостi вiд його 

переоцiнки, включений до складу додаткового капiталу стосовно до об'єкта основних засобiв, 

повнiстю переноситься безпосередньо на нерозподiлений прибуток. Перенесення дооцiнки на 

нерозподiлений прибуток провадиться без задiяння через прибуток або збиток.. Фiнансовi активи 

Кредити та дебiторська заборгованiсть Кредити та дебiторська заборгованiсть є непохiдними 

фiнансовими активами з фiксованими платежами або платежами, якi пiдлягають визначенню, i 



що не котируються на активному ринку. Кредити та дебiторська заборгованiсть включають в себе 

торгову та iншу дебiторську заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть вiдображається за 

чистою вартiстю реалiзацiї. Запаси Пiдприємство видiляє наступнi товарно-матерiальнi запаси: 

Готова продукцiя; Товари; Матерiали; Запаснi частини; Поточнi бiологiчнi активи; Незавершене 

виробництво. Запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: собiвартостi i чистої 

вартостi реалiзацiї. Собiвартiсть товарiв включає витрати на придбання та, там де це доцiльно, 

витрати, якi були понесенi у зв'язку з доведенням запасiв до їх поточного стану та мiсця 

розташування. Собiвартiсть розраховується з використанням методу ФIФО. Чиста вартiсть 

реалiзацiї розраховується виходячи з передбачуваної продажної цiни за вирахуванням всiх 

передбачуваних витрат на завершення виробництва i реалiзацiю. Пiдприємство перiодично 

оцiнює запаси на предмет наявностi пошкоджень, застарiння, повiльної оборотностi, зниження 

чистої вартостi реалiзацiї. У разi, якщо такi подiї мають мiсце, сума, на яку зменшується вартiсть 

запасiв, вiдображається у звiтi про сукупний дохiд. Облiк знецiнення запасiв Собiвартiсть запасiв 

може виявитися невiдшкодовуваних, якщо цiна на цi запаси зменшилася у зв'язку з їх 

пошкодженням, частковим або повним старiнням, або внаслiдок змiни ринкових цiн. 

Собiвартiсть запасiв також може виявитися невiдшкодовуваних, якщо збiльшилися можливi 

витрати на завершення або на здiйснення продажу. Сировина та iншi матерiали в запасах не 

списуються нижче собiвартостi, якщо готова продукцiя, в яку вони будуть включенi, iмовiрно 

буде продана за або вище собiвартостi. Однак, коли зниження цiни сировини вказує на те, що 

собiвартiсть готової продукцiї перевищує чистий цiну продажу, сировина списується до 

величини чистої вартостi реалiзацiї. У таких умовах витрати на замiну сировини можуть 

виявитися найкращим з iснуючих аналогiв його чистою вартiстю реалiзацiї. Запаси, якi оцiненi за 

чистою вартiстю реалiзацiї, додатково розкриваються Пiдприємством на позабалансовому 

рахунку "Запаси, що облiковуються за справедливою вартiстю", а уцiнка до чистої вартостi 

реалiзацiї враховується за кредитом вiдповiдних рахункiв запасiв i за дебетом витратного рахунку 

"Списання знецiнених запасiв". Податок на додану вартiсть Iснує двi ставки податку на додану 

вартiсть: 20% - на iмпорт i продаж товарiв, робiт i послуг у межах України та 0% на експорт 

товарiв та надання робiт i послуг за межi країни. Зобов'язання платника ПДВ дорiвнює загальнiй 

сумi ПДВ, нарахованої протягом звiтного перiоду, i виникає або на дату вiдвантаження товару 

замовнику, або на дату отримання платежу вiд клiєнта в залежностi вiд того, яка подiя сталася 

ранiше. Кредит з ПДВ - це сума, на яку платник податку має право зменшити свої зобов'язання 

по ПДВ у звiтному перiодi. Право на кредит з ПДВ виникають або на дату здiйснення платежу 

постачальнику, або на дату отримання товару в залежностi вiд того, яка подiя сталася ранiше. У 

разi використання 20% ставки оподаткування виручка, витрати й активи визнаються за 

вирахуванням суми ПДВ, крiм випадкiв, коли: - ПДВ, що виник з купiвлi активiв або послуг, не 

вiдшкодовується податковим органом; у цьому випадку ПДВ визнається вiдповiдно як частина 

витрат на придбання активу або частина статтi витрат; - дебiторська i кредиторська 

заборгованостi вiдображаються з урахуванням суми ПДВ. Чиста сума ПДВ, що вiдшкодовується 

податковим органом або сплачується йому, включається в дебiторську i кредиторську 

заборгованiсть, вiдображену в Балансi (звiтi про фiнансовий стан). Грошовi кошти та їх 

еквiваленти Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi кошти в касi та залишки по 

рахунках до запитання, короткостроковi i високолiквiднi iнвестицiї з термiном погашення не 

бiльше трьох мiсяцiв, а також банкiвськi овердрафти. Банкiвськi овердрафти представленi в 

балансi у роздiлi зобов'язання в якостi короткострокових зобов'язань. Податок на прибуток 

Податковi активи та зобов'язання з поточного податку на прибуток за поточнi i попереднi перiоди 

оцiнюються за сумою, передбачуваної до вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати 

податковим органам. Податковi ставки та податкове законодавство, що застосовуються для 

розрахунку даної суми, - це ставки i законодавство, прийнятi або фактично прийнятi на звiтну 

дату в країнах, в яких Пiдприємство здiйснює свою дiяльнiсть i отримує оподатковуваний дохiд. 

Поточний податок на прибуток, що вiдноситься до статей, визнаним безпосередньо в капiталi, 

визнається у складi капiталу, а не у звiтi про сукупний дохiд. Керiвництво компанiї перiодично 

здiйснює оцiнку позицiй, вiдображених у податкових декларацiях, щодо яких вiдповiдне 

податкове законодавство може бути по-рiзному iнтерпретований, i в мiру необхiдностi створює 



резерви. Визнання виручки Виручка включає суму компенсацiї, одержану або пiдлягає 

отриманню за продаж готової продукцiї, товарiв i послуг в звичайному ходi господарської 

дiяльностi Пiдприємством. Виручка вiдбивається за вирахуванням податку на додану вартiсть, 

знижок i внутрiшньогрупових операцiй. Пiдприємство визнає виручку в разi, якщо сума доходу 

може бути достовiрно оцiнена, iснує ймовiрнiсть одержання майбутнiх економiчних вигод, а 

також у разi вiдповiдностi спецiальним критерiям для кожного виду дiяльностi Пiдприємства, 

зазначеного нижче. Сума виручки не вважається достовiрно оцiненої до тих пiр, поки не будуть 

вирiшенi всi умовнi зобов'язання, що мають вiдношення до продажу. У своїх оцiнках 

Пiдприємство грунтується на iсторичних результатах, враховуючи тип покупця, тип операцiї та 

особливi умови кожної угоди. Виручка вiдображається в сумi справедливої вартостi активiв, якi 

отриманi або будуть отриманi. Виручка вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) не 

коригується на величину пов'язаної з ним сумнiвної та безнадiйної дебiторської заборгованостi. 

Сума такої заборгованостi визнається витратами Пiдприємства. Умовнi зобов'язання та 

непередбаченi активи Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Такi 

зобов'язання розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi, за винятком тих випадкiв, коли 

ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, що втiлюють економiчнi вигоди, є незначною. Умовнi активи не 

визнаються у фiнансовiй звiтностi, але розкриваються у примiтках в тому випадку, якщо iснує 

достатня ймовiрнiсть отримання вiд них економiчних вигод. Визнання витрат Витрати 

визнаються Пiдприємством, якщо виконуються наступнi умови: сума витрат може бути надiйно 

визначена, i виникає зменшення в майбутньому економiчних вигод, пов'язаних зi зменшенням 

активу або збiльшенням зобов'язань. Витрати визнаються у тому звiтному перiодi, в якому 

визнано доходи, для отримання яких вони понесенi, або тодi, коли стає очевидно, що данi 

витрати не призведуть до отримання будь-яких доходiв, незалежно вiд часу фактичної виплати 

коштiв чи iншої форми їх оплати, коли економiчнi вигоди вiд їх використання зменшилися або 

повнiстю спожитi. Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, 

вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi. Якщо актив 

забезпечує одержання економiчних вигод протягом кiлькох звiтних перiодiв, то витрати 

визначаються шляхом систематичного розподiлу його вартостi мiж вiдповiдними звiтними 

перiодами. Моментом визнання витрат майбутнiх перiодiв є момент їх виникнення, коли 

вiдбувається неспiвпадання перiоду виникнення зазначених витрат та перiоду, в якому вони 

будуть використанi з метою отримання доходiв. Витрати майбутнiх перiодiв враховуються в сумi 

фактичних витрат. Списання витрат майбутнiх перiодiв проводиться рiвномiрно протягом 

перiодiв, до яких вони вiдносяться i, вiдповiдно, протягом яких очiкується отримання пов'язаної з 

ними економiчної вигоди.  

  

N з/п Основний вид продукцiї* Обсяг виробництва Обсяг реалiзованої продукцiї у натуральнiй 

формi (фiзична од. вим.**) у грошовiй формi (тис. грн) у вiдсотках до всiєї виробленої продукцiї 

у натуральнiй формi (фiзична од. вим.**) у грошовiй формi (тис. грн) у вiдсотках до всiєї 

реалiзованої продукцiї 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Мясо ВРХ та свинини 1123729 88996 78% 1123729 92035 

75% 2 Ковбаснi вироби 214808 11567 10% 214808 12248 10% 3 Iншi супутня та субпродукти 

536689 6812 6% 536689 7738 6% 4 Шкiри 73868 6241 6% 73868 10434 9% ВСЬОГО 49071 113616 

100% 118634 122455 100%  

  

Не вiдбувалось. 

  

Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого 

органу, афiлiйованими особами, зокрема всi правочини, укладенi протягом звiтного року мiж 

емiтентом або його дочiрнiми/залежними пiдприємствами, вiдокремленими пiдроздiлами, з 

одного боку, i власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого 

органу, з iншого боку вiдсутнi. 



  

Станом на кiнець року облiковуються основнi засоби на суму: Групи основних засобiв Земельнi 

дiлянки та споруди Машини та обладнання Сiльськогос-подарська технiка Трансротнi засоби 

Офiсне обладнання Незавер-шене будiвництво Iншi основнi засоби Всього Вартiсть Станом на 

31.12.2015 183 072 82 596 7 198 38 304 328 241 771 116 553 385 Надходження 17 589 17 589 

Аванси за основнi засоби - Збiльшення за рахунок придбання дочiрнiх компанiй - Внутрешнi 

перемiщення 5 938 - 5 963 25 - Вибуття - 62 -39 - 625 - 726 Iнший рух - - - - - - 158 - - 158 

Зменшення за рахунок вибуття дочiрнiх компанiй - - - - - - - - Станом на 31.12.2016 183 072 88 472 

7 198 38 265 328 252 614 141 570 090 Амортизацiя Станом на 31.12.2015 100 827 79 794 7 198 38 

303 264 - 114 226 500 Нарахування амортизацiї 2 654 845 10 27 3 536 Збiльшення за рахунок 

придбання дочiрнiх компанiй - Вибуття 53 39 92 Iнший рух - Зменшення за рахунок вибуття 

дочiрнiх компанiй - Станом на 31.12.2016 103 481 80 586 7 198 38 264 274 - 141 229 944 

Залишкова вартiсть станом на 31.12.2015 82 245 2 802 0 1 64 241 771 2 326 885 Залишкова 

вартiсть станом на 31.12.2016 79 591 7 886 - 1 54 252 614 - 340 146 Орендованих основних засобiв 

пiдприємство не має. Виробницi потужностi рахуються в двозмiнному режимi. М'ясожировий цех 

10 т. м'яса за змiну. Ковбасний цех 1,1 т ковбасних виробiв за змiну. Холодильнi камери 40 т 

м'яса одноразового зберiгання. Основнi засоби в хорошому станi. Орендованих основних засобiв 

товариство не має. Необоротнi ативи утримуються за рахунок доходiв товариства. Екологiчних 

питань, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства не має. Товариство не 

планує капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв. 

  

Забезпечення пiдприємства сировиною повнiстi залежить вiд розвитку тваринництва 

сiльськогосподарських товаровиробникiв та у приватних господарствах. На даному етапi 

розвитку сiльськогосподарських товаровиробникiв значно зменшується поголiв'я тварин, що 

впливає на сировинну базу. 

  

Протягом звiтнього року нарахувань та сплатили штрафних санкцiй за порушення чинного 

законодавства не було. 

  

Пiдприємство знаходиться на повному самофiнансуваннi, але в звiтному роцi в перiод 

тимчасових фiнансових труднощiв користувалось позиками банкiв. 

  

Укладених але не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду пiдприємство не має. 

  

- збiльшення обсягiв виробництва ( точка беззбитковостi дiяльностi пiдприємства 300-400тонн); - 

рацiональне використовування сировини ; - пiдвищення конкурентноспроможностi продукцiї, 

вдосконалювання технологiї виробництва, розробка нових видiв продукцiї для максимального 

заповнення ринку збуту, а також покращення та вдосконалення якостi продукцiї. 

  

Дослiджень та розробок товариство не проводило. Кошти на дослiдження та розробки не 

планувались та не витрачались. 

  

Судових справ, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства або його посадовi 

особи в звiтному перiодi не було. 

  



Розрахованi показники фiнансового стану Коефiцiєнти Розрахунок, згiдно рядкiв Балансу 

Орiєнтовне позитивне значення На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду 

Абсолютна лiквiднiсть Р. 1165 А.Б./ р. 1695 П.Б 0,25 - 0,5 0,00013 0,00031 Загальна лiквiднiсть 

Р.1195/ р. 1695 П.Б. 1,0 - 2,0 1,03133 0,64797 Фiнансова незалежнiсть Р.1495П.Б./сума Балансу 

0,25 - 0,5 0,02422 0,11713 Покриття зобов'язань власним капiталом Р.1495П.Б. / р.1695+1595 0,5 - 

1,0 0,02482 0,13267 " Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi характеризує негайну готовнiсть 

пiдприємства лiквiдувати поточнi зобов'язання i визначається як вiдношення суми грошових 

коштiв товариства в їх еквiвалентiв та поточних фiнансових iнвестицiй до суми поточних 

зобов'язань - станом на кiнець року вiдповiдно з розрахунком коефiцiєнта пiдприємство не готове 

негайно лiквiдувати поточнi зобов'язання. В результатi аналiзу дiяльностi пiдприємства видно, 

що коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi станом на 31.12.2016 року становить - 0,00031, що свiдчить 

про недостатнiсть грошових коштiв та їх еквiвалентiв для негайного покриття короткострокових 

зобов'язань. " Коефiцiєнт загальної лiквiдностi характеризує готовнiсть товариства лiквiдувати 

поточнi зобов'язання i визначається як вiдношення оборотних активiв пiдприємства до суми 

поточних зобов'язань пiдприємства - станом на кiнець року розрахований коефiцiєнт лiквiдностi 

свiдчить про те, що пiдприємства може лiквiдувати поточнi зобов'язання. Коефiцiєнт загальної 

лiквiдностi 0,64797свiдчить про те, що пiдприємство станом на 31.12.2016 року не має 

можливостi виконати свої зобов'язання перед кредиторами в найближчий термiн (позитивне 

значення 1,0 -2,0) " Коефiцiєнт фiнансової незалежностi показує частку активiв органiзацiї, якi 

покриваються за рахунок власного капiталу (забезпечуються власними джерелами формування). 

Частка, що залишилася активiв покривається за рахунок позикових коштiв. " Станом на 

31.12.2016 року пiдприємство фiнансово нестiйке, про що свiдчить коефiцiєнт фiнансової 

незалежностi, який має значення 0,11713 (позитивне значення 0,25-0,5). " Коефiцiєнт покриття 

зобов'язань власним капiталом характеризує спiввiдношення зобов'язань та власних коштiв 

пiдприємства - розрахований показник на кiнець року свiдчить про те, що пiдприємство не має 

залежностi вiд залучених коштiв. Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом, має 

значення 0,13267тобто пiдприємство не має можливостi негайно погасити зобов'язання за 

рахунок власного капiталу. (позитивне значення 0,5 - 1,0.) На пiдставi аналiзу показникiв 

фiнансового стану ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ 

М'ЯСОКОМБIНАТ " можна сказати, що станом на 31.12.2016 року Товариство має недостатнiй 

рiвень фiнансової стiйкостi iезалежне вiд зовнiшнiх джерел фiнансування.  



XII. Інформація про господарську та фінансову 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: 
326885 340146 0 0 326885 340146 

будівлі та 

споруди 
82245 79591 0 0 82245 79591 

машини та 

обладнання 
2802 7886 0 0 2802 7886 

транспортні 

засоби 
1 1 0 0 1 1 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інші 241837 252668 0 0 241837 252668 

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 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інвестиційна 

нерухомість 
0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 326885 340146 0 0 326885 340146 

Опис Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв станом на 31.12.2016 року становить 229944 тис. 

грн., залишкова вартiсть 340146 тис. грн. Накопичена амортизацiя становить 68,3 % первiсної 

вартостi основних засобiв. Амортизацiя основних засобiв нараховується за прямолiнiйним 

методом, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на 

строк корисного використання кожного об'єкта основних засобiв. При визначеннi строку 

корисного використання Товариством враховується очiкуване використання об'єкта 

пiдприємством з урахуванням його потужностi та продуктивностi. Незавершенi капiтальнi 

iнвестицiї не амортизуються. Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним 

методом вiдповiдно до строкiв корисної служби, погодженим з технiчним персоналом 

Пiдприємства наступним чином: Будiвлi та споруди 20-50 рокiв Машини та устаткування 3-20 

рокiв Комп'ютерне обладнання 1-8 рокiв Транспортнi засоби 5-7 рокiв Iнструмент, прилади та 

iнвентар 5-20 рокiв Незавершене будiвництво Не амортизується. ступiнь зносу будiвлi та 

споруди 67,87%, ступiнь використання 32,13% ступiнь зносу машини та обладнання 59,68% 

ступiнь використання 40,32% ступiнь зносу транспортнi засоби 82,02% ступiнь використання 

17,98% ступiнь зносу iншi 50,0% ступiнь використання 50,0%  

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 



Розрахункова вартість 

чистих активів (тис. 

грн)  

91254 25558 

Статутний капітал 

(тис. грн.)  
74401 74401 

Скоригований 

статутний капітал 

(тис. грн)  

74401 74401 

Опис Розгорнутий алгоритм оцiнки, що фактично вiдображається балансовою вартiстю чистих 

активiв пiдприємства виражається такою формулою: ЧАф. = НАо + ЗВ+НК+НУ+З+(ФА-ФЗ), 

де ЧАф - фактично вiдображена балансова вартiсть чистих активiв пiдприємства; НАо - 

вартiсть основних засобiв, вiдображених у балансi; ЗВ - залишкова вартiсть нематерiальних 

активiв, вiдображених у балансi; НК - вартiсть незавершених капiтальних вкладень; НУ - 

вартiсть устаткування, призначеного для монтажу; З - запаси товарно - матерiальних 

цiнностей, що входять до складу оборотних активiв, за фактично залишковою вартiстю; ФА - 

фiнансовi активи ( грошовi активи, дебiторська заборгованiсть, довгостроковi та 

короткостроковi фiнансовi вкладення й iншi їх види, вiдображенi у звiтному балансi ); ФЗ - 

фiнансовi зобов'язання усiх видiв (довгостроковi та короткостроковi фiнансовi кредити, 

товарний кредит, внутрiшня кредиторська заборгованiсть). Даний метод оцiнки активiв, в 

умовах iнфляцiйної економiки суттєво занижує реальну вартiсть чистих активiв 

пiдприємства. Це пов'язано з тим, що вартiсть основних засобiв, запасiв, усiх видiв товарно 

матерiальних цiнностей у звiтному балансi вiдбита з урахуванням попередньої їх переоцiнки 

i до моменту здiйснення оцiнки вона зросла пiд дiєю iнфляцiї. Тому даний метод дозволяє 

одержати лише приблизне уявлення про мiнiмальну вартiсть чистих активiв пiдприємства 

Висновок Як бачимо з розрахунку, чистi активи дорiвнюють 91254 тис. грн., що бiльше розмiру 

статутного капiталу пiдприємства. Тобто чистi активи пiдприємства вiдповiдають вимогам 

ч.3 ст. 155 Цивiльного Кодексу України. 

3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за 

користування коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за цінними паперами X 28253 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним 

випуском): 

X 27910 X X 

серiї А 05.08.2011 27910 14 15.08.2017 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 343 X X 

за іншими цінними паперами (у 

тому числі за похідними цінними 

паперами)(за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 185 X X 



Фінансова допомога на зворотній 

основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання X 659377 X X 

Усього зобов'язань X 687815 X X 

Опис: Зобовязання вiдповiдають Балансу. Iнших зобов'язань немає. 

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основний 

вид 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

од. вим.) 

у грошовій 

формі 

(тис.грн.) 

у відсотках до 

всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

од. вим.) 

у грошовій 

формі (тіс. 

грн.) 

у відсотках до 

всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Мясо ВРХ та 

свинини 
кг 88996 78 кг 92035 75 

2 
Ковбаснi 

вироби 
кг 11567 10 кг 12248 10 

3 

Iншi супутня 

та 

субпродукти 

кг 6812 6 кг 7738 6 

4 Шкiри кг 6241 6 кг 10434 9 

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

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

відсотках) 

1 2 3 

1 Матерiальнi затрати 87 

2 Витрати на оплату працi 3 

3 
Вiдрахування на соцiальнi 

заходи 
1 

4 Амортизацiя 3 

5 Iншi операцiйнi витрати 6 

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

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи 

- підприємця) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МIЖНАРОДНИЙ 

ФIНАНСОВИЙ АУДИТ" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника 

податків - фізичної особи) 
37024556 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 03179 м. Київ, вул. Уборевича, 9 кв. 5 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру 

аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою 

України 

4352 25.03.2010 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії 

свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть 
 



проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку 

цінних паперів** 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2016 

Думка аудитора*** безумовно-позитивна 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи 

- підприємця) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МIЖНАРОДНИЙ 

ФIНАНСОВИЙ АУДИТ" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника 

податків - фізичної особи) 
37024556 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 03179 м. Київ, вул. Уборевича, 9 кв. 5 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру 

аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою 

України 

4352 25.03.2010 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії 

свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть 

проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку 

цінних паперів** 

 

Текст аудиторського висновку (звіту)  

ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ЕМIТЕНТА Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IВАНО-

ФРАНКIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" Скорочене найменування ПАТ " IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ 

М'ЯСОКОМБIНАТ " Код за ЄДРПОУ 00451636 Мiсцезнаходження 76005, Iвано-Франкiвська обл., мiсто Iвано-

Франкiвськ, ВУЛИЦЯ СИМОНА ПЕТЛЮРИ, будинок 10 Телефон - факс +380342223417 Дата державної реєстрацiї 

06.03.1996 Основнi види дiяльностi 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 

Банкiвськi реквiзити Банк: Вiддiлення ПАТ "КБ "Фiнансова iнiцiатива", м. Iвано-Франкiвськ МФО: 380054 

Розрахунковий рахунок: 260010100011 ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Ми провели аудит фiнансової 

звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ " за 2016 

рiк, що додається, яка складається з Балансу (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2016 року, Звiт про 

фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом), Звiт про 

власний капiтал за рiк, що закiнчився на зазначену дату, а також з стислого викладу суттєвих принципiв облiкової 

полiтики та iншi пояснювальнi примiтки. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА 

ФIНАНСОВУ ЗВIТНIСТЬ Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї 

фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi . Управлiнський персонал також 

несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для того, щоб забезпечити 

складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА На вiдмiну вiд вiдповiдальностi управлiнського персоналу щодо складання 

фiнансової звiтностi, нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi 

результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi 

стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання 

достатньої впевненостi в тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання 

аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. 

Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, яке ?рунтується на оцiнцi ризикiв суттєвих викривлень фiнансової 

звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи 

внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з метою 

розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi 

внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної 

облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок зроблених управлiнським персоналом, та оцiнку загального 

подання фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення 

нашої думки. ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ На нашу думку, фiнансова звiтнiсть вiдображає справедливо та достовiрно, 

в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " IВАНО-

ФРАНКIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ " станом на 31.12.2016 року, його фiнансовi результати i рух грошових коштiв 

за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 

ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПАРАГРАФ Не змiнюючи нашої думки, ми звертаємо увагу на примiтку 4 до фiнансової 

звiтностi, в якiй йдеться про те, що кумуляцiйний рiвень iнфляцiї за три роки (2014,2015,2016 роки) склав 101,18%, 

але згiдно МСБО 29 " Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї" проведення перерахунку фiнансової звiтностi 

винятково вiдноситься до компетенцiї керiвництва та управлiнського персоналу, керiвництво Товариства вважає за 



потрiбне та визначило, що згiдно МСБО 29, економiчне становище в країнi не зовсiм вiдповiдає всiм критерiям 

визначення гiперiнфляцiї, i тому не перераховувало показники фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдно вимог 

МСБО 29 за 2016 рiк. Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного 

товариства (далi - АТ) розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до 

розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Розрахунок вартостi чистих активiв за звiтний та 

попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв 

акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485, Цивiльного кодексу України. 

Розрахунок проведено за даними Балансу пiдприємства, складеного станом на 31.12.2016 р.. Розгорнутий алгоритм 

оцiнки, що фактично вiдображається балансовою вартiстю чистих активiв пiдприємства виражається такою 

формулою: ЧА ф. = НАо + ЗВ+НК+НУ+З+(ФА-ФЗ), де ЧА ф - фактично вiдображена балансова вартiсть чистих 

активiв пiдприємства; НАо - вартiсть основних засобiв, вiдображених у балансi; ЗВ - залишкова вартiсть 

нематерiальних активiв, вiдображених у балансi; НК - вартiсть незавершених капiтальних вкладень; НУ - вартiсть 

устаткування, призначеного для монтажу; З - запаси товарно - матерiальних цiнностей, що входять до складу 

оборотних активiв, за фактично залишковою вартiстю; ФА - фiнансовi активи ( грошовi активи, дебiторська 

заборгованiсть, довгостроковi та короткостроковi фiнансовi вкладення й iншi їх види, вiдображенi у звiтному балансi 

); ФЗ - фiнансовi зобов'язання усiх видiв (довгостроковi та короткостроковi фiнансовi кредити, товарний кредит, 

внутрiшня кредиторська заборгованiсть). Даний метод оцiнки активiв, в умовах iнфляцiйної економiки суттєво 

занижує реальну вартiсть чистих активiв пiдприємства. Це пов'язано з тим, що вартiсть основних засобiв, запасiв, 

усiх видiв товарно матерiальних цiнностей у звiтному балансi вiдбита з урахуванням попередньої їх переоцiнки i до 

моменту здiйснення оцiнки вона зросла пiд дiєю iнфляцiї. Тому даний метод дозволяє одержати лише приблизне 

уявлення про мiнiмальну вартiсть чистих активiв пiдприємства Розрахунок вартостi чистих активiв, тис.грн.: 

Найменування показника На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду Вартiсть чистих активiв 

акцiонерного товариства 25 558 91 254 Зареєстрований (пайовий) капiтал 74 401 74 401 Скоригований капiтал 74 401 

74 401 Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Не вимагається зменшення 

статутного капiталу. Згiдно частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України : Якщо пiсля закiнчення другого 

та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд 

статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати 

вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд 

мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї. Ризики суттєвого 

викривлення Суттєвих викривлень мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту та iншою iнформацiєю, що 

розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю не виявлено. 

Виконання значних правочинiв Ми виконали перевiрку дотримання товариством вимог закону України "Про 

акцiонернi товариства" щодо виконання значних правочинiв. Ми переконалися, що всi виконанi товариством значнi 

правочини (у межах вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв товариства) вiдбувалися за рiшеннями Наглядової ради 

товариства. ПАТ "IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" дотримується вимог Закону України "Про 

Акцiонернi Товариства" Стан корпоративного управлiння Стан корпоративного управлiння на Товариствi вiдповiдає 

вимогам Закону України "Про акцiонернi Товариства". Внутрiшнього аудиту на Товариствi немає. При проведеннi 

iдентифiкацiї та оцiнки аудиторських ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства 

(МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi") не виявлено 

викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. АНАЛIЗ ФIНАНСОВОГО СТАНУ Розрахунок, згiдно рядкiв 

Балансу Коефiцiєнти Рядкi Балансу Абсолютна лiквiднiсть Р. 1165 А.Б./ р. 1695 П.Б Загальна лiквiднiсть Р.1195/ р. 

1695 П.Б. Фiнансова незалежнiсть Р.1495П.Б./сума Балансу Покриття зобов'язань власним капiталом Р.1495П.Б. / 

р.1695+1595 Розрахованi показники фiнансового стану Коефiцiєнти Розрахунок, згiдно рядкiв Балансу Орiєнтовне 

позитивне значення На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду Абсолютна лiквiднiсть Р. 1165 А.Б./ р. 

1695 П.Б 0,25 - 0,5 0,00013 0,00031 Загальна лiквiднiсть Р.1195/ р. 1695 П.Б. 1,0 - 2,0 1,03133 0,64797 Фiнансова 

незалежнiсть Р.1495П.Б./сума Балансу 0,25 - 0,5 0,02422 0,11713 Покриття зобов'язань власним капiталом Р.1495П.Б. 

/ р.1695+1595 0,5 - 1,0 0,02482 0,13267 " Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi характеризує негайну готовнiсть 

пiдприємства лiквiдувати поточнi зобов'язання i визначається як вiдношення суми грошових коштiв товариства в їх 

еквiвалентiв та поточних фiнансових iнвестицiй до суми поточних зобов'язань - станом на кiнець року вiдповiдно з 

розрахунком коефiцiєнта пiдприємство не готове негайно лiквiдувати поточнi зобов'язання. В результатi аналiзу 

дiяльностi пiдприємства видно, що коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi станом на 31.12.2016 року становить - 0,00031, 

що свiдчить про недостатнiсть грошових коштiв та їх еквiвалентiв для негайного покриття короткострокових 

зобов'язань. " Коефiцiєнт загальної лiквiдностi характеризує готовнiсть товариства лiквiдувати поточнi зобов'язання i 

визначається як вiдношення оборотних активiв пiдприємства до суми поточних зобов'язань пiдприємства - станом на 

кiнець року розрахований коефiцiєнт лiквiдностi свiдчить про те, що пiдприємства може лiквiдувати поточнi 

зобов'язання. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi 0,64797свiдчить про те, що пiдприємство станом на 31.12.2016 року 

не має можливостi виконати свої зобов'язання перед кредиторами в найближчий термiн (позитивне значення 1,0 -2,0) 

" Коефiцiєнт фiнансової незалежностi показує частку активiв органiзацiї, якi покриваються за рахунок власного 

капiталу (забезпечуються власними джерелами формування). Частка, що залишилася активiв покривається за 

рахунок позикових коштiв. " Станом на 31.12.2016 року пiдприємство фiнансово нестiйке, про що свiдчить 

коефiцiєнт фiнансової незалежностi, який має значення 0,11713 (позитивне значення 0,25-0,5). " Коефiцiєнт покриття 

зобов'язань власним капiталом характеризує спiввiдношення зобов'язань та власних коштiв пiдприємства - 

розрахований показник на кiнець року свiдчить про те, що пiдприємство не має залежностi вiд залучених коштiв. 



Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом, має значення 0,13267тобто пiдприємство не має можливостi 

негайно погасити зобов'язання за рахунок власного капiталу. (позитивне значення 0,5 - 1,0.) На пiдставi аналiзу 

показникiв фiнансового стану ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ 

М'ЯСОКОМБIНАТ " можна сказати, що станом на 31.12.2016 року Товариство має недостатнiй рiвень фiнансової 

стiйкостi iезалежне вiд зовнiшнiх джерел фiнансування. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ ТА 

ДОГОВIР Повне найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МIЖНАРОДНИЙ 

ФIНАНСОВИЙ АУДИТ" Скорочена назва ТОВ "МФА" Код за ЄДРПОУ 37024556 Мiсцезнаходження 03179 м. Київ, 

вул. Уборевича, 9 кв. 5 Телефон - факс 044-585-36-93, (050) 384 5758 Сертифiкат директора Серiя А - № 005664 вiд 

29.04.2004 року Дiйсний до 29 квiтня 2019 року Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та 

аудиторiв АПУ № 4352 вiд 25.03.10 року Дiйсне до 26.03.20 року Дата та номер рiшення АПУ про визнання 

аудиторської фiрми такою, що пройшла перевiрку системи контролю якостi 30.06.16, № 326/4 Данi про наявнiсть 

вiдповiдних лiцензiї, сертифiката, диплома, свiдоцтва тощо iз зазначенням дати та органу, що їх видав Сертифiкат 

аудитора та Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм (аудиторiв) виданi Аудиторською Палатою 
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Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

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

1 2015 1 0 

2 2014 1 0 

3 2016 1 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу?  

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори  X 

Акціонери   X 

Депозитарна установа  X 

Інше (запишіть):  Ні 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу?  

 Так Ні 

Підняттям карток  X  

Бюлетенями (таємне голосування)   X 

Підняттям рук   X 

Інше (запишіть):  Ні 

 

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

 Так Ні 

Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту X  

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X 



Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради  X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)  X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (запишіть): 4. Про схвалення рiшення Наглядової ради (Протокол №25 

чергового засiдання Наглядової ради ПАТ "Iвано-Франкiвський м'ясокомбiнат" 

вiд 26.04.2013р.) щодо отримання кредиту та передачу в заставу майнових прав. 

5. Про обрання особи уповноваженої на пiдписання всiх договорiв (угод) та 

iнших документiв у зв'язку з отриманням кредиту та передачею в заставу 

майнових прав. 

Ні 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного 

голосування? (так/ні)  
Ні 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3 

членів наглядової ради - акціонерів 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів 3 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 3 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 Так Ні 

Складу  X 

Організації  X 

Діяльності  X 

Інше (запишить)  

 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
6 

 

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

 Так Ні 

Стратегічного планування   X 

Аудиторський   X 

З питань призначень і винагород   X 



Інвестиційний   X 

Інші (запишіть)  У складi Наглядововї ради iнших 

комiтетiв не створено. 

Інші (запишіть)  У складi Наглядововї ради iнших 

комiтетiв не створено. 

 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні) 
Ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою   X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 

акцій  
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X  

Інше (запишіть)   

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства?  

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту   X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)   X 

Відсутність конфлікту інтересів   X 

Граничний вік   X 

Відсутні будь-які вимоги   X 

Інше (запишіть):   X 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 

своїми правами та обов'язками?  

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства  
 X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової 

ради ознайомили з його правами та обов'язками  
 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту)  
 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було 

обрано нового члена  
 X 

Інше (запишіть)   

 



Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) 
ні 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб; 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років? 0 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 

кожного з цих питань?  

 
Загальні 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Ні Так Так Ні 

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

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 

бюджету 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

ревізійної комісії 
Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради 
Ні Ні Ні Так 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій  
Ні Так Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 

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

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні) Так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні 



 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів   X 

Положення про наглядову раду  X  

Положення про виконавчий орган  X 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)  X 

Положення про акції акціонерного товариства   X 

Положення про порядок розподілу прибутку   X 

Інше (запишіть):   

 

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 

НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

Документи 

надаються 

для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності  
Так Ні Так Так Ні 

Інформація про акціонерів, 

які володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу  

Так Ні Ні Ні Ні 

Інформація про склад органів 

управління товариства  
Так Ні Так Ні Ні 

Статут та внутрішні 

документи  
Так Ні Так Ні Ні 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх 

проведення  

Ні Ні Так Ні Ні 

Розмір винагороди 

посадових осіб акціонерного 

товариства  

Ні Ні Ні Ні Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 



Не проводились взагалі   X 

Менше ніж раз на рік   X 

Раз на рік  X  

Частіше ніж раз на рік   X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган X  

Інше (запишіть)  

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох 

років? (так/ні) Так 

 

З якої причини було змінено аудитора?  

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  X  

Не задовольняли умови договору з аудитором   X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X 

Інше (запишіть)   

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році?  

 Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X  

Наглядова рада X  

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X 

Стороння компанія або сторонній консультант  X 

Перевірки не проводились  X 

Інше (запишіть)  

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

 Так Ні 

З власної ініціативи  X  

За дорученням загальних зборів   X 

За дорученням наглядової ради   X 

За зверненням виконавчого органу   X 

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



Інше (запишіть)   

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) 

Ні 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 

наступних трьох років? 

 Так Ні 

Випуск акцій  X  

Випуск депозитарних розписок   X 

Випуск облігацій   X 

Кредити банків  X  

Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X 

Інше (запишіть):    

 

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? Ні 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні) Ні 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 

(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином 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 

 

 

 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 

число) 
2017 | 01 | 01 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ 

М'ЯСОКОБIНАТ" 

за ЄДРПОУ 00451636 

Територія  за КОАТУУ  

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

 за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
 за КВЕД 10.11 

Середня кількість 

працівників 
9  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  

Адреса 
28500 м. Долинська, 40-рiччя Жовтня, буд. 

143 
 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   

за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2016 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    

накопичена амортизація 1002    

Незавершені капітальні інвестиції 1005    

Основні засоби: 1010 83558 83362  

первісна вартість 1011 180140 180141  

знос 1012 96582 96779  

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 
   

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 83558 83362  

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 1   

Виробничі запаси 1101 1   

Незавершене виробництво 1102    

Готова продукція 1103    

Товари 1104    

Поточні біологічні активи 1110    

Депозити перестрахування 1115    

Векселі одержані 1120    

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 4 7  

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

4 

 

6 
 

з бюджетом 1135 11 84  

у тому числі з податку на прибуток 1136    

з нарахованих доходів 1140    

із внутрішніх розрахунків 1145    

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 34011 33629  

Поточні фінансові інвестиції 1160    

Гроші та їх еквіваленти 1165 1 1  

Готівка 1166    

Рахунки в банках 1167 1 1  

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    



резервах незароблених премій 1183    

інших страхових резервах 1184    

Інші оборотні активи 1190 74   

Усього за розділом II 1195 34106 33727  

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200    

Баланс 1300 117664 117089  

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 51266 51266  

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 64868 64153  

Неоплачений капітал 1425 ( ) ( ) ( ) 

Вилучений капітал 1430 ( ) ( ) ( ) 

Інші резерви 1435    

Усього за розділом I 1495 116134 115419  

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500    

Пенсійні зобов’язання 1505    

Довгострокові кредити банків 1510    

Інші довгострокові зобов’язання 1515 796 796  

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 796 796  

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 10 13  

за розрахунками з бюджетом 1620 62 8  

за у тому числі з податку на прибуток 1621    

за розрахунками зі страхування 1625    

за розрахунками з оплати праці 1630 11 24  

за одержаними авансами 1635 442 442  

за розрахунками з учасниками 1640    

із внутрішніх розрахунків 1645    

за страховою діяльністю 1650    

Поточні забезпечення 1660 38   

Доходи майбутніх періодів 1665    

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670    

Інші поточні зобов’язання 1690 171 387  

Усього за розділом IІІ 1695 734 874  

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 117664 117089  

 

Примітки 

Залишкова вартiсть основних 83362 тис. грн., Оборотнi 

активи 33727 тис. грн., Чистi активи 115419 тис. грн., що 

менше розмiру статутного капiталу, пiдприємство не 

вiдповiдає вимогам частини 3 ст. 155 Цивiльного кодексу 

України. Дата переходу на МСФЗ 01.01.2012р. 

Керівник Смирська Надiя Iванiвна 

Головний бухгалтер Герасименко Вiта Михайлiвна 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 

число) 
2017 | 01 | 01 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ 

М'ЯСОКОБIНАТ" 

за ЄДРПОУ 00451636 

 (найменування)   

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2016 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 48 26 

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 ( 135 ) ( 167 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( ) ( ) 

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 
  

 збиток 2095 ( 87 ) ( 141 ) 

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 98  

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121   

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122   

Адміністративні витрати 2130 ( 670 ) ( 639 ) 

Витрати на збут 2150 ( 8 ) ( 9 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 48 ) ( 116 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( ) ( ) 



Витрат від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 ( ) ( ) 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 

2190 
  

 збиток 2195 ( 715 ) ( 905 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200   

Інші фінансові доходи 2220   

Інші доходи 2240   

Дохід від благодійної допомоги 2241   

Фінансові витрати 2250 ( ) ( ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( ) 

Інші витрати 2270 ( ) ( ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні 

статті 
2275   

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 
  

 збиток 2295 ( 715 ) ( 905 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300  448 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305   

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 
  

 збиток 2355 ( 715 ) ( 457 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

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 -715 -457 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 3 6 

Витрати на оплату праці 2505 398 346 

Відрахування на соціальні заходи 2510 82 107 



Амортизація 2515 196 184 

Інші операційні витрати 2520 227 211 

Разом 2550 906 854 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 205062560 205062560 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 205062560 205062560 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.00349 -0.00223 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 -0.00349 -0.00223 

Дивіденди на одну просту акцію 2650   

 

Примітки Чистий збиток за звiтнiй перiод складає 715 тис. грн 

Керівник Смирська Надiя Iванiвна 

Головний бухгалтер Герасименко Вiта Михайлiвна 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 

число) 
2017 | 01 | 01 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ 

М'ЯСОКОБIНАТ" 

за ЄДРПОУ 00451636 

 (найменування)   

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 12 місяців 2016 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

3000 

 

55 

 

101 

Повернення податків і зборів 3005   

у тому числі податку на додану вартість 3006   

Цільового фінансування 3010   

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011   

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 14 21 

Надходження від повернення авансів 3020   

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 607 40206 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 54 ) 

 

( 11171 ) 

Праці 3105 ( 301 ) ( 268 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 66 ) ( 140 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 127 ) ( 94 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( ) ( ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( ) ( ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 127 ) ( 94 ) 



Витрачання на оплату авансів 3135 ( 101 ) ( 85 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( ) ( ) 

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 ( 27 ) ( 28570 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195   

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   

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( ) ( ) 

Погашення позик 3350   

Сплату дивідендів 3355 ( ) ( ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( ) ( ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( ) ( ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( ) ( ) 



Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( ) ( ) 

Інші платежі 3390 ( ) ( ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395   

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400   

Залишок коштів на початок року 3405 1 1 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410   

Залишок коштів на кінець року 3415 1 1 

 

Примітки 

Чистий рух коштiв за звiтнiй перiод 0тис. грн., в т.ч. вiд 

операцiйної дiяльностi 0тис. грн., вiд iнвестицiйної 

дiяльностi 0 тис.грн., вiд вiд фiнансової дiяльностi 0 тис. 

грн.. 

Керівник Смирська Надiя Iванiвна 

Головний бухгалтер Герасименко Вiта Михайлiвна 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 

число) 
2017 | 01 | 01 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ 

М'ЯСОКОБIНАТ" 

за ЄДРПОУ 00451636 

 (найменування)   

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 12 місяців 2016 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500     

Коригування на: 

амортизацію необоротних активів 
3505  X  X 

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 X  X  

Зменшення (збільшення) 

оборотних активів 
3550     

Збільшення (зменшення) запасів 3551     

Збільшення (зменшення) 

поточних біологічних активів 
3552     



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  X  X 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 
3410     

Залишок коштів на кінець року 3415     

 

Примітки  

Керівник  



Головний бухгалтер  



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IВАНО-

ФРАНКIВСЬКИЙ М'ЯСОКОБIНАТ" 
за ЄДРПОУ 00451636 

 (найменування)   

 

Звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2016 р. 

 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок року 
4000 51266    64868   116134 

Коригування: 
Зміна облікової 

політики 

4005         

Виправлення 

помилок 
4010         

Інші зміни 4090         

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 51266    64868   116134 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100     -715   -715 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110         



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 

прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) 

фондів 

4220         

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) 
4291         



неконтрольованої 

частки в 

дочірньому 

підприємстві 

Разом змін у 

капіталі 
4295     -715   -715 

Залишок на 

кінець року 
4300 51266    64153   115419 

 

Примітки 
Змiни у власному капiталi вiдбулись за рахунок отриманого чистого збитку в розмiрi 

715 тис. грн. 

Керівник Смирська Надiя Iванiвна 

Головний бухгалтер Герасименко Вiта Михайлiвна 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi ПАТ " ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБIНАТ" за 2016 рiк. 

1. Загальна iнформацiя про дiяльнiсть публiчного акцiонерного товариства Мiсцезнаходження 

:Україна,28500,Кiровоградська область,м.Долинська , вул..40-рiччя Жовтня ,143. Повне 

найменування :Публiчне акцiонерне товариство "Долинський птахокомбiнат" Скорочене 

найменування: ПАТ "Долинський птахокомбiнат" Органiзацiйно-правова форма :Публiчне 

акцiонерне товариство Дата першого застосування МСФЗ:01 сiчня 2012 року. Звiтна дата за 

звiтний перiод:31 грудня 2016 року за 2016 рiк. Валюта звiтностi-гривня , одиниця вимiру-тис.грн. 

Види дiяльностi : ПАТ "Долинський птахокомбiнат" має наступнi види дiяльностi: 10.11-

виробництво м'яса; 10.13-виробництво м'ясних продуктiв; 68.20-надання в оренду й експлуатацiю 

власного чи орендованого нерухомого майна; 77.11-надання в оренду автомобiлiв i легкових 

автотранспортних засобiв; 77.12-надання в оренду вантажних автомобiлiв. ПУБЛIЧНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБIНАТ" перейменоване з 

ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБIНАТ" на 

пiдставi протоколу загальних зборiв акцiонерiв №1 вiд 12 квiтня 2010 року.ВIДКРИТЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБIНАТ"засновано вiдповiдно до 

рiшення Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України у Кiровоградськiй областi вiд 

26 грудня 1994 року №732 з метою здiйснення пiдприємницької дiяльностi шляхом перетворення 

ОРЕНДНОГО ПIДПРИЄМСТВА "ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБIНАТ" у вiдкрите акцiонерне 

товариство.Займає площу 10,3 га, межує з АТП-10345, та на територiї знаходиться 11 цехiв, 3 

склади для зберiгання товаро-матерiальних цiнностей. Органiзацiйна структура ПАТ 

"ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБIНАТ": Корпоративне управлiння ПАТ "ДОЛИНСЬКИЙ 

ПТАХОКОМБIНАТ" зосереджується на створеннi системи важелiв i противаг, що забезпечують 

узгодження iнтересiв Наглядової ради та Правлiння ПАТ "ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБIНАТ", 

акцiонерiв ПАТ "ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБIНАТ", та iнших зацiкавлених осiб. ОРГАНИ 

УПРАВЛIННЯ ТОВАРИСТВА Органами управлiння товариства є: ў загальнi збори акцiонерiв; ў 

наглядова рада; ў директор (виконавчий орган); ў ревiзiйна комiсiя. ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ 

АКЦIОНЕРIВ (ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ) Загальнi збори є вищим органом товариства.Загальнi збори 

можуть вирiшувати будь-якi питання дiяльностi товариства. До виключної компетенцiї загальних 

зборiв належить: ў визначення основних напрямiв дiяльностi акцiонерного товариства; ў внесення 

змiн до статуту товариства; ў прийняття рiшення про анулювання викуплених акцiй; ў прийняття 

рiшення про змiну типу товариства; ў прийняття рiшення про розмiщення акцiй; ў прийняття 

рiшення про збiльшення статутного капiталу товариства; ў прийняття рiшення про зменшення 

статутного капiталу товариства; ў прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй; ў 

затвердження положень про загальнi збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревiзiйну 

комiсiю товариства, а також внесення змiн до них; ў затвердження iнших внутрiшнiх документiв 

товариства, якщо це передбачено статутом товариства; ў затвердження рiчного звiту товариства; ў 

розподiл прибутку i збиткiв товариства з урахуванням вимог, передбачених законом; ў прийняття 

рiшення про викуп товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, 

визначених статтею 68 Закону України "Про акцiонернi товариства"; ў прийняття рiшення про 

форму iснування акцiй; ў затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, 

передбачених законом; ў прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв; ў 

обрання членiв наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових 

договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання 

особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради; ў 

прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради, за винятком випадкiв, 

встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства" та цим статутом; ў обрання членiв 

ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення про дострокове припинення його повноважень; ў 

затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї; ў обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення 



про припинення їх повноважень; ў прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо 

ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства; ў прийняття 

рiшення про видiл та припинення товариства, крiм випадку, передбаченого частиною четвертою 

статтi 84 Закону України "Про акцiонернi товариства", про лiквiдацiю товариства, обрання 

лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж 

акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження 

лiквiдацiйного балансу; ў прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту 

виконавчого органу, звiту ревiзiйної комiсiї; ў затвердження принципiв (кодексу) корпоративного 

управлiння товариства. НАГЛЯДОВА РАДА Наглядова рада акцiонерного товариства - є органом, 

що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та 

Законом України "Про акцiонернi товариства", контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого 

органу. До виключної компетенцiї наглядової ради належить: ў затвердження в межах своєї 

компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; ў 

пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про 

включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних 

зборiв; ў прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв 

вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi 

товариства"; ў прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; ў прийняття 

рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; ў прийняття рiшення про 

викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; ў затвердження ринкової 

вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; ў 

обрання та припинення повноважень виконавчого органу (директора); ў затвердження умов 

контракту, який укладатиметься з виконавчим органом (директором), встановлення розмiру його 

винагороди; ў прийняття рiшення про вiдсторонення виконавчого органу (директора) вiд 

виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження 

виконавчого органу (директора); ў обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших 

органiв товариства; ў обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом 

України "Про акцiонернi товариства"; ў обрання аудитора товариства та визначення умов 

договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. ў визначення дати 

складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати 

дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України 

"Про акцiонернi товариства"; ў визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути 

повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону 

України "Про акцiонернi товариства"та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до 

статтi 34 Закону України "Про акцiонернi товариства"; ў вирiшення питань про участь товариства 

у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; ў 

вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про 

акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; ў 

прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою 

статтi 70 Закону України "Про акцiонернi товариства"; ў визначення ймовiрностi визнання 

товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у 

тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; ў прийняття рiшення про обрання 

оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розмiру оплати його послуг; ў прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора 

власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження 

умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; ў надсилання 

пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють 

спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про 

акцiонернi товариства"; ў вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї 

наглядової ради згiдно iз статутом акцiонерного товариства, в тому числi прийняття рiшення про 

переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. 

Питання, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради, не можуть вирiшуватися 



iншими органами товариства, крiм загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених Законом 

України "Про акцiонернi товариства". Компетенцiя наглядової ради може бути змiнена шляхом 

внесення змiн до статуту або прийняття вiдповiдного рiшення загальними зборами. 

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА Виконавчим органом акцiонерного товариства є 

одноосiбний - директор. Виконавчий орган здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства. 

До компетенцiї виконавчого органу належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з управлiнням 

поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що законодавством, цим статутом або рiшення 

загальних зборiв акцiонерiв вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової 

ради. Виконавчий орган пiдзвiтний загальним зборам i наглядовiй радi, органiзовує виконання їх 

рiшень. Директор дiє вiд iменi товариства у межах, встановлених цим статутом i законом. До 

компетенцiї виконавчого органу належить: ў розробка основних напрямкiв дiяльностi та розвитку 

товариства; ў визначення напрямкiв поточної дiяльностi товариства, затвердження оперативних 

планiв роботи та контроль за їх виконанням; ў органiзацiя господарської дiяльностi товариства, 

фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi; ў розробка та подання на затвердження 

наглядовiй радi органiзацiйної структури товариства; ў попереднiй розгляд питань, що належать 

до компетенцiї загальних зборiв, пiдготовка цих питань до зборiв; ў розробка на загальнi збори 

пропозицiй з питань дiяльностi товариства та внесення цих пропозицiй на затвердження 

наглядовiй радi; ў пiдготовка та передача на затвердження наглядовiй радi положення з питань 

оплати працi та мотивацiї працiвникiв товариства; ў пiдготовка та подання на затвердження 

наглядовою радою проектiв стратегiчного плану товариства, рiчних бiзнес - планiв 

(маркетингових та фiнансових), рiчного бюджету товариства; ў подання на затвердження 

загальним зборам рiчного звiту i балансу товариства, висновкiв незалежного аудитора та ревiзора 

товариства; ў пiдготовка звiтiв наглядовiй радi щодо виконання основних напрямiв дiяльностi 

товариства; ў забезпечення виконання рiшень загальних зборiв та наглядової ради; ў попереднiй 

розгляд питань, якi виносяться на розгляд загальних зборiв або наглядової ради, пiдготовка 

необхiдних iнформацiї та пропозицiй; ў органiзацiя та забезпечення проведення загальних зборiв; 

ў залучення експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi товариства; ў затвердження 

внутрiшнiх документiв товариства за винятком тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї 

загальних зборiв чи наглядової ради; ў вирiшення загальних питань добору, розстановки та 

перепiдготовки кадрiв; ў заслуховування звiтiв посадових осiб структурних пiдроздiлiв товариства 

i прийняття рiшень по них; ў керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх 

пiдприємств товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань; ў визначення 

перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про 

дiяльнiсть товариства, визначення порядку їх використання та охорони; ў iншi питання, за 

винятком тих, що належать до компетенцiї загальних зборiв чи наглядової ради. РЕВIЗIЙНА 

КОМIСIЯ Ревiзiйна комiсiя є органом товариства, який контролює фiнансово-господарську 

дiяльнiсть товариства. До компетенцiї ревiзiйної комiсiї належить перевiрка: ў фiнансової 

документацiї, яку веде товариство; ў дотримання директором при здiйсненнi адмiнiстративно-

господарських та органiзацiйно-розпорядчих функцiй ў нормативiв та правил, встановлених 

чинним законодавством України, статутом та внутрiшнiми документами товариства; ў 

своєчасностi та правильностi здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями товариства; ў 

використання коштiв резервного та iнших фондiв товариства; ў фiнансовий стан товариства, 

рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових 

коштiв; ў вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного тощо облiку та 

звiтностi вiдповiдним нормативним документам. Завдання ревiзiйної комiсiї полягає у проведеннi 

перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за результатами фiнансового року 

(планова перевiрка) та у проведеннi спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi 

товариства. Порядок роботи ревiзiйної комiсiї встановлюються положенням про ревiзiйну комiсiю. 

ПАТ "ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБIНАТ" пiд час виконання своїх функцiй керується 

нормативно-правовими актами України: Конституцiєю України вiд 28 червня 1996 року; 

Цивiльним кодексом України вiд 16.01.2003 № 435-IV/; Господарським кодексом України вiд 

16.01.2003 № 436-IV; Законом України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) 

доходiв, одержаних злочинним шляхом" вiд 28.11.2002 № 249-IV; Законом України "Про цiннi 



папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV; Законом України "Про бухгалтерський 

облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 № 996-ХIV/; iншими Закони України. 2. 

Основнi принципи подання фiнансової звiтностi 2.1 Основа подання iнформацiї Фiнансова 

звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ"), 

затвердженими Радою з мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("РМСФЗ") та 

iнтерпретацiями, випущеними Постiйним комiтетом з iнтерпретацiй Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi ("ПКI МСФЗ"). Пiдприємство веде бухгалтерський облiк вiдповiдно до вимог 

ведення бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi. Нацiональнi принципи i вимоги до ведення 

бухгалтерського облiку в Українi вiдрiзняються вiд принципiв i вимог МСФЗ. Таким чином, дана 

фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена на основi реєстрiв бухгалтерського облiку Пiдприємства, 

мiстить коригування, необхiднi для приведення даної звiтностi у вiдповiднiсть до МСФЗ. Дана 

фiнансова звiтнiсть пiдготовлена згiдно з принципом оцiнки по iсторичнiй вартостi , за винятком 

переоцiненої вартостi основних засобiв, в частинi окремої групи: будiвлi та споруди. 2.2 

Концептуальна основа фiнансової звiтностi Концептуальною основою фiнансової звiтностi за рiк, 

що закiнчився 31.12.2016 року є бухгалтерськi полiтики, що базуються на вимогах МСФЗ. 2.3 

Принцип безперервностi дiяльностi Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до принципу 

безперервностi дiяльностi Пiдприємства, якi передбачають реалiзацiю активiв та виконання 

зобов'язань в ходi нормального здiйснення дiяльностi. Оновлення активiв Пiдприємства, так само, 

як i майбутня дiяльнiсть Пiдприємства, перебуває пiд iстотним впливом поточної та майбутньої 

економiчної середовища. Фiнансова звiтнiсть не мiстить жодних коригувань на випадок того, що 

Пiдприємство не зможе дотримуватися принципу безперервностi дiяльностi. 2.4.Функцiональна та 

презентацiйна валюта Функцiональною валютою Пiдприємства є гривня. Для цiлей оцiнки та 

подання фiнансової звiтностi керiвництво Пiдприємства використовує гривню. Операцiї у 

валютах, вiдмiнних вiд функцiональної валюти Пiдприємства, вважаються операцiями в iноземних 

валютах. Операцiї в iноземнiй валютi первiсно враховуються в функцiональнiй валютi за курсом, 

чинним на дату операцiї. 2.5 Метод нарахування Фiнансова звiтнiсть складена на основi методу 

нарахування. Результати операцiй та iнших подiй визнавалися за фактом їх здiйснення, а не на 

момент отримання або виплати грошових коштiв, вiдбивалися в облiкових записах i включалися у 

фiнансову звiтнiсть перiодiв, до яких вони вiдносяться. 2.6 Звiтний перiод та зiставнi данi 

Фiнансовим роком для Пiдприємства вважається рiк, що закiнчився 31 грудня. Дана фiнансова 

звiтнiсть пiдготовлена за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року i представляє повний комплект 

фiнансової звiтностi Датою переходу на МСФЗ вважається -01.01.2012 року. 3. Основи облiкової 

полiтики та складання звiтностi 3.1 Первiсне визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв 

Пiдприємство визнає фiнансовi активи та зобов'язання у своєму балансi тодi, коли вона стає 

стороною контрактних зобов'язань стосовно даного iнструменту. Операцiї з придбання та 

реалiзацiї фiнансових активiв та зобов'язань визнаються з використанням облiку за датою 

розрахунку. Операцiї придбання фiнансових iнструментiв, якi згодом будуть оцiненi за 

справедливою вартiстю мiж датою проведення операцiї та датою розрахунку, облiковуються 

аналогiчним чином, що й придбанi iнструменти. 3.2 Основнi засоби Первiсне визнання основних 

засобiв Об'єкт основних засобiв визнається Пiдприємством в якостi активу тiльки в тому випадку, 

якщо: ? iснує ймовiрнiсть того, що Пiдприємство отримає пов'язанi з даним об'єктом майбутнi 

економiчнi вигоди; ? первiсна вартiсть даного об'єкта може бути достовiрно оцiнена; ? 

передбачається використовувати протягом бiльш нiж одного операцiйного перiоду (зазвичай 

бiльше 12 мiсяцiв); ? собiвартiсть активу перевищує 6 000.00 гривень. Пiсля фактичного введення 

в експлуатацiю об'єкти основних засобiв переводяться на вiдповiднi рахунки основних засобiв. 

Подальша оцiнка основних засобiв. Пiсля первiсного визнання як актив Пiдприємством застосовує 

модель облiку об'єкта основних засобiв за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої 

амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення в разi їх наявностi для наступних компонентiв 

основних засобiв - комп'ютерне обладнання, iнструменти, прилади та iнвентар. Така вартiсть 

включає вартiсть замiни частин обладнання i витрати на позики у разi довгострокових будiвельних 

проектiв, якщо виконуються критерiї їх капiталiзацiї. При необхiдностi замiни значних 

компонентiв основних засобiв через певнi промiжки часу Пiдприємством визнає подiбнi 

компоненти в якостi окремих активiв з вiдповiдними їм iндивiдуальними термiнами корисного 



використання та амортизацiєю. Аналогiчним чином, при проведеннi основного технiчного огляду, 

витрати, пов'язанi з ним, визнаються в балансовiй вартостi основних засобiв як замiна основних 

засобiв, якщо виконуються всi критерiї визнання. Усi iншi витрати на ремонт i технiчне 

обслуговування визнаються у звiтi про прибутки i збитки в момент понесення. Амортизацiя 

основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом вiдповiдно до строкiв корисної служби, 

погодженим з технiчним персоналом Пiдприємства наступним чином: Будiвлi та споруди 20-50 

рокiв Машини та устаткування 3-20 рокiв Комп'ютерне обладнання 1-8 рокiв Транспортнi засоби 

5-7 рокiв Iнструмент, прилади та iнвентар 5-20 рокiв Незавершене будiвництво Не амортизується 

Лiквiдацiйна вартiсть, строк корисного використання i метод нарахування амортизацiї 

переглядаються в кiнцi кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн, що виникають вiд 

оцiнок, зроблених у попереднi перiоди, враховується як змiна облiкової оцiнки. Припинення 

визнання Списання ранiше визнаних основних засобiв або їх значного компонента з балансу 

вiдбувається при їх вибуттi або у випадку, якщо в майбутньому не очiкується отримання 

економiчних вигод вiд використання або вибуття даного активу. Дохiд або витрата, що виникають 

в результатi списання активу (розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття та 

балансовою вартiстю активу), включаються до звiту про сукупний дохiд як "Iншi операцiйнi 

доходи" або "Iншi операцiйнi витрати" за той звiтний перiод, в якому актив був списаний. На 

кожну звiтну дату Пiдприємство проводить оцiнку наявностi будь-яких ознак, що вказують на 

можливе знецiнення активу. Якщо сума очiкуваного вiдшкодування об'єкта або групи об'єктiв 

основних засобiв виявляється менше їх балансової (залишкової) вартостi, Пiдприємство визнає 

такий об'єкт або групу об'єктiв знецiненими, i нараховує резерв пiд знецiнення на суму 

перевищення балансової вартостi над сумою очiкуваного вiдшкодування активу. При визначеннi 

суми знецiнення об'єкта основного засобу Пiдприємство нараховує резерв пiд знецiнення з 

одночасним визнанням витрат перiоду на рахунок "Основнi засоби в експлуатацiї, резерв 

знецiнення". 3.3 Фiнансовi активи Кредити та дебiторська заборгованiсть Кредити та дебiторська 

заборгованiсть є непохiдними фiнансовими активами з фiксованими платежами або платежами, якi 

пiдлягають визначенню, i що не котируються на активному ринку. Кредити та дебiторська 

заборгованiсть включають в себе торгову та iншу дебiторську заборгованiсть. Дебiторська 

заборгованiсть вiдображається за чистою вартiстю реалiзацiї. 3.4 Запаси Пiдприємство видiляє 

наступнi товарно-матерiальнi запаси: " Готова продукцiя; " Товари; " Матерiали; " Запаснi 

частини; " Поточнi бiологiчнi активи; " Незавершене виробництво. Запаси вiдображаються за 

найменшою з двох величин: собiвартостi i чистої вартостi реалiзацiї. Собiвартiсть товарiв включає 

витрати на придбання та, там де це доцiльно, витрати, якi були понесенi у зв'язку з доведенням 

запасiв до їх поточного стану та мiсця розташування. Собiвартiсть розраховується з 

використанням методу ФIФО. Чиста вартiсть реалiзацiї розраховується виходячи з передбачуваної 

продажної цiни за вирахуванням всiх передбачуваних витрат на завершення виробництва i 

реалiзацiю. Пiдприємство перiодично оцiнює запаси на предмет наявностi пошкоджень, 

застарiння, повiльної оборотностi, зниження чистої вартостi реалiзацiї. У разi, якщо такi подiї 

мають мiсце, сума, на яку зменшується вартiсть запасiв, вiдображається у звiтi про сукупний 

дохiд. Облiк знецiнення запасiв Собiвартiсть запасiв може виявитися невiдшкодованою, якщо цiна 

на цi запаси зменшилася у зв'язку з їх пошкодженням, частковим або повним старiнням, або 

внаслiдок змiни ринкових цiн. Собiвартiсть запасiв також може виявитися невiдшкодованою, якщо 

збiльшилися можливi витрати на завершення або на здiйснення продажу. Запаси, якi оцiненi за 

чистою вартiстю реалiзацiї, додатково розкриваються Пiдприємством на позабалансовому рахунку 

"Запаси, що облiковуються за справедливою вартiстю", а уцiнка до чистої вартостi реалiзацiї 

враховується за кредитом вiдповiдних рахункiв запасiв i за дебетом витратного рахунку "Списання 

знецiнених запасiв". 3.5 Податок на додану вартiсть Iснує наступнi ставки податку на додану 

вартiсть: - 20% - на iмпорт i продаж товарiв, робiт i послуг у межах України; - 0% на експорт 

товарiв та надання робiт i послуг за межi країни; - реалiзацiя товарiв (робiт, послуг) без ПДВ по 

окремих групах товарiв. Зобов'язання платника ПДВ дорiвнює загальнiй сумi ПДВ, нарахованої 

протягом звiтного перiоду, i виникає або на дату вiдвантаження товару замовнику, або на дату 

отримання платежу вiд клiєнта в залежностi вiд того, яка подiя сталася ранiше. Кредит з ПДВ - це 

сума, на яку платник податку має право зменшити свої зобов'язання по ПДВ у звiтному перiодi. 



Право на кредит з ПДВ виникають або на дату здiйснення платежу постачальнику, або на дату 

отримання товару в залежностi вiд того, яка подiя сталася ранiше. У разi використання 20% ставки 

оподаткування виручка, витрати й активи визнаються за вирахуванням суми ПДВ, крiм випадкiв, 

коли: - ПДВ, що виник з купiвлi активiв або послуг, не вiдшкодовується податковим органом; у 

цьому випадку ПДВ визнається вiдповiдно як частина витрат на придбання активу або частина 

статтi витрат; - Дебiторська i кредиторська заборгованостi вiдображаються з урахуванням суми 

ПДВ. Чиста сума ПДВ, що вiдшкодовується податковим органом або сплачується йому, 

включається в дебiторську i кредиторську заборгованiсть, вiдображену в Балансi (звiтi про 

фiнансовий стан). 3.6 Грошовi кошти та їх еквiваленти Грошовi кошти та їх еквiваленти 

включають готiвковi кошти в касi та залишки по рахунках до запитання, короткостроковi i 

високолiквiднi iнвестицiї з термiном погашення не бiльше трьох мiсяцiв, а також банкiвськi 

овердрафти. Банкiвськi овердрафти представленi в балансi у роздiлi зобов'язання в якостi 

короткострокових зобов'язань. 3.7 Визнання виручки Виручка включає суму компенсацiї, 

одержану або пiдлягає отриманню за продаж готової продукцiї, товарiв i послуг в звичайному ходi 

господарської дiяльностi Пiдприємством. Виручка вiдбивається за вирахуванням податку на 

додану вартiсть, знижок i внутрiшньогрупових операцiй. Пiдприємство визнає виручку в разi, 

якщо сума доходу може бути достовiрно оцiнена, iснує ймовiрнiсть одержання майбутнiх 

економiчних вигод, а також у разi вiдповiдностi спецiальним критерiям для кожного виду 

дiяльностi Пiдприємства, зазначеного нижче. Сума виручки не вважається достовiрно оцiненої до 

тих пiр, поки не будуть вирiшенi всi умовнi зобов'язання, що мають вiдношення до продажу. У 

своїх оцiнках Пiдприємство грунтується на iсторичних результатах, враховуючи тип покупця, тип 

операцiї та особливi умови кожної угоди. Виручка вiдображається в сумi справедливої вартостi 

активiв, якi отриманi або будуть отриманi. Виручка вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 

не коригується на величину пов'язаної з ним сумнiвної та безнадiйної дебiторської заборгованостi. 

Сума такої заборгованостi визнається витратами Пiдприємства. 3.8 Умовнi зобов'язання та 

непередбаченi активи Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Такi зобов'язання 

розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi, за винятком тих випадкiв, коли ймовiрнiсть 

вiдтоку ресурсiв, що втiлюють економiчнi вигоди, є незначною Умовнi активи не визнаються у 

фiнансовiй звiтностi, але розкриваються у примiтках в тому випадку, якщо iснує достатня 

ймовiрнiсть отримання вiд них економiчних вигод. 3.9 Визнання витрат Витрати визнаються 

Пiдприємством, якщо виконуються наступнi умови: сума витрат може бути надiйно визначена, i 

виникає зменшення в майбутньому економiчних вигод, пов'язаних зi зменшенням активу або 

збiльшенням зобов'язань. Витрати визнаються у тому звiтному перiодi, в якому визнано доходи, 

для отримання яких вони понесенi, або тодi, коли стає очевидно, що данi витрати не призведуть до 

отримання будь-яких доходiв, незалежно вiд часу фактичної виплати коштiв чи iншої форми їх 

оплати, коли економiчнi вигоди вiд їх використання зменшилися або повнiстю спожитi. Витрати, 

якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того 

звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi. Якщо актив забезпечує одержання економiчних 

вигод протягом кiлькох звiтних перiодiв, то витрати визначаються шляхом систематичного 

розподiлу його вартостi мiж вiдповiдними звiтними перiодами. Моментом визнання витрат 

майбутнiх перiодiв є момент їх виникнення, коли вiдбувається неспiвпадання перiоду виникнення 

зазначених витрат та перiоду, в якому вони будуть використанi з метою отримання доходiв. 

Витрати майбутнiх перiодiв враховуються в сумi фактичних витрат. Списання витрат майбутнiх 

перiодiв проводиться рiвномiрно протягом перiодiв, до яких вони вiдносяться i, вiдповiдно, 

протягом яких очiкується отримання пов'язаної з ними економiчної вигоди. 4. Iстотнi облiковi 

судження та оцiнки При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство здiйснює оцiнки та 

припущення, якi мають вплив на елементи фiнансової звiтностi, ?рунтуючись на МСФЗ, МСБО та 

тлумаченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Оцiнки та 

судження базуються на попередньому досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин 

вважаються об?рунтованими i за результатами яких приймаються судження щодо балансової 

вартостi активiв та зобов'язань. Хоча цi розрахунки базуються на наявнiй у керiвництва 

Товариства iнформацiї про поточнi подiї, фактичнi результати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд 

цих розрахункiв. Областi, де такi судження є особливо важливими, областi, що характеризуються 



високим рiвнем складностi, та областi, в яких припущення й розрахунки мають велике значення 

для пiдготовки фiнансової звiтностi за МСФЗ, наведенi нижче. Судження щодо операцiй, подiй 

або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до 

операцiї, iншої подiї або умови, керiвництво Товариства застосовує судження пiд час розроблення 

та застосування облiкової полiтики, щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для 

прийняття економiчних рiшень та достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть: " подає 

достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки Товариства; " 

вiдображає економiчну сутнiсть операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну форму; " є 

нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень; " є повною в усiх суттєвих аспектах. Пiд час 

здiйснення судження керiвництво Товариства посилається на прийнятнiсть наведених далi джерел 

та враховує їх у низхiдному порядку: а) вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов'язанi з 

ними питання; б) визначення, критерiї визнання та концепцiї оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв 

та витрат у Концептуальнiй основi фiнансової звiтностi. Пiд час здiйснення судження керiвництво 

Товариства враховує найостаннiшi положення iнших органiв, що розробляють та затверджують 

стандарти, якi застосовують подiбну концептуальну основу для розроблення стандартiв, iншу 

професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi практики, тiєю мiрою, якою вони не 

суперечать вищезазначеним джерелам. Судження щодо справедливої вартостi активiв Товариства 

Справедлива вартiсть iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках, 

розраховується на основi поточної ринкової вартостi на момент закриття торгiв на звiтну дату. В 

iнших випадках оцiнка справедливої вартостi ?рунтується на судженнях щодо передбачуваних 

майбутнiх грошових потокiв, iснуючої економiчної ситуацiї, ризикiв, властивих рiзним 

фiнансовим iнструментам, та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої 

вартостi". Використання ставок дисконтування Протягом звiтного 2016 року ставки 

дисконтування Товариством не застосовувались. Судження щодо виявлення ознак знецiнення 

активiв Протягом звiтного 2016 року були вiдсутнi ознаки знецiнення активiв, якi облiковуються 

на балансi Товариства. Судження щодо застосування МСБО 29 Оскiльки вiдповiдно офiцiйним 

даним Державної служби статистики України, кумулятивний рiвень iнфляцiї за трирiчний перiод, 

включаючи 2014, 2015 та 2016 роки, склав 101,18% , перед керiвництвом Товариства виникло 

питання необхiдностi проведення перерахунку показникiв фiнансової звiтностi Товариства згiдно з 

МСБО 29 за 2016 рiк. З метою прийняття вiдповiдного рiшення, керiвництвом Товариства 

проаналiзовано критерiї, якi характеризують показник гiперiнфляцiї i передбаченi у параграфi 3 

МСБО 29, а саме: а) основна маса населення вiддає перевагу збереженню своїх цiнностей у формi 

немонетарних активiв або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Суми, утримуванi в 

нацiональнiй валютi, негайно iнвестуються для збереження купiвельної спроможностi; б) основна 

маса населення розглядає грошовi суми не в нацiональнiй грошовiй одиницi, а у вiдносно 

стабiльнiй iноземнiй валютi. Цiни можуть також наводитися в цiй валютi; в) продаж та придбання 

на умовах вiдстрочки платежу здiйснюється за цiнами, якi компенсують очiкувану втрату 

купiвельної спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу, навiть якщо цей строк є 

коротким; г) вiдсотковi ставки, заробiтна плата та цiни iндексуються згiдно iндексу цiн; ?) 

кумулятивний рiвень iнфляцiї за трирiчний перiод наближається до 100% або перевищує цей 

рiвень. В той же час до уваги були прийнятi додатковi характеристики, а саме фактор динамiки 

змiн рiвня iнфляцiї. Так, рiвень iнфляцiї у 2015 роцi склав 43,3%, а в 2016 роцi - 12,4%. Така 

динамiка може бути аргументом для судження щодо невикористання норм МСБО 29 на тiй 

пiдставi, що економiка України з 2016 року почала виходити зi стану глибоких iнфляцiйних 

процесiв. Також було враховано, що прогноз НБУ щодо iнфляцiї на 2017 рiк становить 9,1%, а на 

2018 рiк - 6%. Швидке сповiльнення iнфляцiї у 2016 роцi дозволило НБУ понизити облiкову 

ставку 6 разiв протягом року - iз 22 до 14% рiчних. Як наслiдок, у 2016 роцi спостерiгалося 

зниження вiдсоткових ставок за депозитами. Крiм цього, iндекс заробiтної плати у 2016 роцi у 

лютому, червнi, липнi та серпнi складав менше 100%. Також, не можна стверджувати, що продаж 

та придбання на умовах вiдстрочки платежу здiйснюється за цiнами, якi компенсують очiкувану 

втрату купiвельної спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу, тим паче, якщо цей строк 

є коротким. Зважаючи на те, що згiдно з МСБО 29 проведення перерахунку фiнансової звiтностi є 

питанням судження управлiнського персоналу кожної компанiї керiвництво Товариства прийшло 



до висновку, що за показниками, наведеними у пiдпунктах в) i г) параграфа 3 МСБО 29 

економiчний стан в Українi не вiдповiдає ситуацiї, що характеризується гiперiнфляцiєю, тому 

перерахунок показникiв фiнансової звiтностi Товариства згiдно з МСБО 29 за 2016 рiк не є 

доцiльним. Нижче наведенi основнi припущення щодо майбутнiх подiй, а також iнших джерел 

невизначеностi оцiнок на дату балансу, якi несуть в собi iстотний ризик виникнення необхiдностi 

внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного 

звiтного перiоду: Строк корисного використання основних засобiв Пiдприємство оцiнює термiн, 

що залишився корисного використання основних засобiв не менше одного разу на рiк в кiнцi 

фiнансового року. У випадку, якщо очiкування вiдрiзняються вiд попереднiх оцiнок, змiни 

враховуються як змiни в облiкових оцiнках згiдно з МСФЗ (IAS) 8 "Облiковi полiтики, змiни в 

облiкових оцiнках та помилки". Зазначенi оцiнки можуть мати iстотний вплив на балансову 

вартiсть основних засобiв та знос, визнаний у звiтi про прибутки або збитки. Знецiнення основних 

засобiв i нематерiальних активiв Виявлення ознак знецiнення передбачає використання оцiнок, якi 

включають, але не обмежуються причинами, термiнами i сумами знецiнення. Знецiнення 

грунтується на аналiзi значного числа факторiв, таких як змiни в поточних умовах конкуренцiї, 

очiкування пiдйому в галузi, збiльшення вартостi капiталу, змiни в можливостях залучення 

фiнансування у майбутньому, технологiчне вiдставання, припинення обслуговування, поточна 

вартiсть замiщення та iншi змiни в обставинах, що вказують на наявнiсть знецiнення. Визначення 

суми очiкуваного вiдшкодування на рiвнi пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки, вимагає 

використання оцiнок керiвництва. Визначення вартостi вiд використання включає методи, 

заснованi на оцiнцi очiкуваних майбутнiх дисконтованих грошових потокiв i вимагають вiд 

Пiдприємства проведення оцiнки таких потокiв на рiвнi пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки, а 

також вибору обгрунтованої ставки дисконту для розрахунку приведеної вартостi грошових 

потокiв. Зазначенi оцiнки, включаючи використану методологiю, можуть в iстотнiй мiрi вплинути 

на справедливу вартiсть i, в кiнцевому рахунку, на суму знецiнення основних засобiв i 

нематерiальних активiв. Резерв по сумнiвних боргах Керiвництво Пiдприємства формує резерв на 

сумнiвну заборгованiсть для облiку розрахункових збиткiв, викликаних неспроможнiстю клiєнтiв 

здiйснити необхiднi платежi. При оцiнцi достатностi резерву на сумнiвну заборгованiсть, 

керiвництво виходить iз власної оцiнки розподiлу непогашених залишкiв дебiторської 

заборгованостi за строками давностi, прийнятої практики списання, кредитоспроможностi клiєнта 

i змiн в умовах платежу. У випадку, якщо фiнансове становище клiєнтiв буде продовжувати 

погiршуватися, фактичний обсяг списань може переважити очiкуваний. Судовi розгляди 

Керiвництво Пiдприємства застосовує iстотнi судження при оцiнцi та вiдображеннi в облiку 

резервiв i ризикiв виникнення умовних зобов'язань, пов'язаних з iснуючими судовими справами та 

iншими неврегульованими претензiями, а також iнших умовних зобов'язань. Судження 

керiвництва необхiдно при оцiнцi ймовiрностi задоволення позову проти Пiдприємства або 

виникнення матерiального зобов'язання, i при визначеннi можливої суми остаточного 

врегулювання. Внаслiдок невизначеностi, властивої процесу оцiнки, фактичнi витрати можуть 

вiдрiзнятися вiд первiсної оцiнки резерву. Такi попереднi оцiнки можуть змiнюватися по мiрi 

надходження нової iнформацiї, спочатку вiд власних фахiвцiв, якщо такi є у Пiдприємства, або вiд 

стороннiх консультантiв, таких як юристи. Перегляд таких оцiнок може зробити iстотний вплив на 

майбутнi результати операцiйної дiяльностi. Станом на 31 грудня 2015 року i 31 грудня 2016 року 

Пiдприємство не створювала резерву за судовими позовами. 5. Розшифровки певних статей 

фiнансової звiтностi: 5.1.Основнi засоби Групи основних засобiв Земельнi дiлянки та споруди 

Машини та обладнання Сiльськогос-подарська технiка Трансротнi засоби Офiсне обладнання 

Незавер-шене будiвництво Iншi основнi засоби Всього Вартiсть Станом на 31.12.2015 118 431 54 

004 247 7 183 105 66 104 180 140 Надходження - - - 1 - 1 Аванси за основнi засоби - - - - - - - - 

Збiльшення за рахунок придбання дочiрнiх компанiй - - - - - - - - Внутрешнi перемiщення - - - - - - - 

- Вибуття - - - - - - - - Iнший рух 677 - 677 - - - - - - Зменшення за рахунок вибуття дочiрнiх 

компанiй - - - - - - - - Станом на 31.12.2016 119 108 53 327 247 7 183 105 67 104 180 141 

Амортизацiя Станом на 31.12.2015 42 884 46 220 236 7 063 105 74 96 582 Нарахування амортизацiї 

99 74 - 8 - - 15 196 Збiльшення за рахунок придбання дочiрнiх компанiй - - - - - - 1 1 Вибуття - - - - - 

- 1 1 Iнший рух 517 - 518 - - - - 1 - Зменшення за рахунок вибуття дочiрнiх компанiй - - - - - - - 1 - 1 



Станом на 31.12.2016 43 500 45 776 236 7 071 105 - 91 96 779 Залишкова вартiсть Станом на 

31.12.2015 75 547 7 784 11 120 0 66 30 83 558 Залишкова вартiсть Станом на 31.12.2016 75 608 7 

551 11 112 0 67 13 83 362 5.2 Запаси № Запаси Станом на 31.12.2015 Станом на 31.12.2016 1 

Засоби захисту рослин - 2 Добрива - 3 Пальне - 4 Запаснi частини - 5 Незавершене виробництво - 6 

Зяб i пар - 7 Насiння - 8 Малоцiннi та швидкозношуванi предмети - 9 Корма - 10 Вiдходи - 11 

Будiвельнi матерiали - 12 Товари та тара - 13 Сировина i матерiали - 14 Напiвфабрикати - 15 

Готова продукцiя - насiння - 16 Готова продукцiя - цукор - 17 Готова продукцiя - м'ясо - 18 Iншi 

матерiали 1 - ВСЬОГО 1 - 5.3 Торгова дебiторська заборгованiсть № Дебiторська заборгованнiсть 

Станом на 31.12.2015 Станом на 31.12.2016 1 Торгова дебiторська заборгованiсть 4 7 2 Резерв на 

знецiнення торгової дебiторської заборгованостi - - 3 Чиста реалiзацiйна вартiсть 4 7 5.4 Грошовi 

кошти та їх еквiваленти № Грошовi кошти та їх еквiваленти Станом на 31.12.2015 Станом на 

31.12.2016 1 Грошовi кошти в банках в нацiональнiй валютi 101 101 2 Грошовi кошти в банках в 

iноземнiй валютi 3 Грошовi кошти в касi - готiвка 0 4 Грошовi кошти в дорозi в нацiональнiй 

валютi 5 Грошовi кошти в дорозi в iноземнiй валютi Резерв пiд знецiнення грошових коштiв -100 -

100 Всього 1 1 5.5 Торгова кредиторська заборгованiсть Кредиторська заборгованiсть 31.12.2015 

31.12.2016 Поточна кредиторська заборгованiсть 10 13 10 13 5.6. Дохiд вiд реалiзацiї Дохiд вiд 

реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2 015р. 2 016р. a) Дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї 

Рослинництво 0 Виробництво цукру 0 Виробництво м'яса 0 Iншi доходи 0 Всього 0 0 б) Дохiд вiд 

реалiзацiї послуг Дохiд вiд оренди 26 48 Доходи вiд iнших послуг 0 Всього 26 48 Дохiд вiд 

реалiзацiї готової продукцiї 0 Дохiд вiд реалiзацiї товарiв 0 Дохiд вiд реалiзацiї послуг 26 48 

Чистий дохiд вiд реалiзазiї 26 48 5.7.. Загальнi адмiнiстративнi витрати. Адмiнiстративнi витрати 2 

015р. 2 016р. Заробiтна плата та пов'язанi з нею витрати 453 478 Знос та амортизацiя 20 11 

Послуги стороннiх органiзацiй 129 126 Незалежна винагорода за аудит рiчної бухгалтерської 

звiтностi - Незалежна винагорода за не аудиторськi послуги - Податки i збори 29 53 Офiснi та iншi 

матерiали 2 2 Витрати на утримання автомобiлiв 3 2 Витрати на технiчне обслуговування i ремонт 

1 - Витрати на страхування - Iншi адмiнiстративнi витрати 2 - 2 ВСЬОГО 639 670 5.8. Собiвартiсть 

реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг). Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 2 015р. 2 016р. 

Собiвартiсть реалiзованої готової продукцiї 165 83 Собiвартiсть реалiзованих товарiв 2 - 

Собiвартiсть реалiзованих послуг 52 ВСЬОГО 167 135 a) Собiвартiсть реалiзованої готової 

продукцiї 0 Сировина 208 0 Заробiтна плата та пов'язанi з нею витрати 1 -38 Знос та амортизацiя 

165 121 Послуги стороннiх органiзацiй 0 Ремонт та технiчне обслуговування -39 0 Iншi витрати -

168 ВСЬОГО 167 83 5.9. Витрати на збут 2 015р. 2 016р. Заробiтна плата та пов'язанi з нею витрати 

0 Витрати на транспортування 0 Знос та амортизацiя 0 Послуги стороннiх органiзацiй зi зберiгання 

0 Iншi послуги стороннiх органiзацiй 0 Сертифiкацiя та лiцензування 0 Витрати на технiчне 

обслуговування i ремонт 0 Iншi витрати на збут 9 8 ВСЬОГО 9 8 5.10. Iншi операцiйнi доходи / 

витрати. Iншi операцiйнi доходи/витрати 2 015р. 2 016р. Чистий прибуток вiд реалiзацiї iнших 

оборотних активiв 0 Чистий прибуток вiд реалiзацiї необоротних активiв 23 Дохiд вiд 

безкоштовно одержаних активiв 0 Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 0 Дохiд вiд 

повернення ранiше списаної дебiторської заборгованостi 0 Iншi доходи 6 75 ВСЬОГО ДОХОДИ 6 

98 Нестачi i втрати вiд псування цiнностей 0 Чистий збиток вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 

0 Чистий збиток вiд реалiзацiї необоротних активiв 0 Витрати вiд списання ПДВ 0 Визнанi 

штрафи, пенi, неустойки 1 Резерви по сумнiвних боргах -3 Витрати вiд списання дебiторської 

заборгованостi 0 Iншi витрати 115 50 ВСЬОГО ВИТРАТИ 115 48 Керiвник Смирська Надiя 

Iванiвна Головний бухгалтер Герасименко Вiта Михайлiвна  
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