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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  ЛЕВАДIН ВIКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ 
  (посада)       (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 
 

МП 

25.04.2014 

(дата) 

 
 
 
 
 

Квартальна інформація емітента цінних паперів 
за 1 квартал 2014 року 

 
I. Загальні відомості 

 
1. Повне найменування емітента 
 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" 
2. Організаційно-правова форма 
 Акціонерне товариство 
3. Код за ЄДРПОУ 
 00443128 
4. Місцезнаходження 
 76005 мiсто Iвано-Франкiвськ, ВУЛИЦЯ СИМОНА ПЕТЛЮРИ, будинок 10 
5. Міжміський код, телефон та факс 
 0434321759, 21759 
 

ІІ.Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації 
 

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2014 

 (дата) 

2. Квартальна інформація розміщена на сторінці meat-trostianets.com.ua в мережі Інтернет 25.04.2014 

 (адреса сторінки)  (дата) 
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Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації 

1.  Основні відомості про емітента X 

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

3.  Відомості щодо участі  емітента в створенні юридичних осіб  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про посадових осіб емітента X 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

7. Відомості про цінні папери емітента:  

    1) інформація про випуски акцій емітента X 

    2) інформація про облігації емітента X 

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

    4) інформація про похідні цінні папери емітента  

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

    1) інформація про зобов'язання емітента X 

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

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

9. Інформація про конвертацію цінних паперів  

10. Інформація про заміну управителя  

11. Інформація про керуючого іпотекою  

12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим 
іпотечним боргом  

14. Інформація про іпотечне покриття:  

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  
    2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за 
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у 
складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду  
    4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 
іпотечних активів до складу іпотечного покриття   

15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів  

16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X 
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  

19. Примітки: 
До складу змiсту регулярної квартальної iнформацiї не включени наступнi форми: "Iнформацiя про одержанi 
лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" - за звiтний перiод емiтент не отримував лiцензiї (дозволи) на окремi 
види дiяльностi. "Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - за звiтний перiод емiтент не 
приймав участi у створеннi юридичних осiб. "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - у емiтента 
посада корпоративного секретаря вiдсутня. "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний 
перiод випускiв iнших цiнних паперiв емiтента не реєструвалося. "Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - за звiтний 
перiод випускiв похiдних цiнних паперiв не реєструвалося. "Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв" - за 
звiтний перiод конвертацiя цiнних паперiв не реєструвалася. "Iнформацiя про замiну управителя" - за звiтний перiод 
замiни управителя не було. "Iнформацiя про керуючого iпотекою" - за звiтний перiод керуючий iпотекою не 
призначався. "Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв" - за звiтний перiод трансформацiї 
(перетворення) iпотечних активiв не було. "Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за 
кожним консолiдованим iпотечним боргом" - за звiтний перiод змiн в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв 
не було. "Iнформацiя про iпотечне покриття" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечнi облiгацiї. "Фiнансова 
звiтнiсть, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку" - за звiтний перiод емiтент складав 
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звiтнiсть вiдповiдно до МСБО. "Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових 
облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.
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ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 
 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" 
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 
 - 
3. Дата проведення державної реєстрації 
 22.06.2000 
4. Територія (область) 
 Iвано-Франкiвська обл. 
5. Статутний капітал (грн)  
 39491535,3 
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 
 0 
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного 
(національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 
 0 
8. Середня кількість працівників (осіб) 
 190 
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 
 10.11 - Виробництво м'яса 
 10.13 - Виробництво м'ясних продуктiв 
 46.24 - Оптова торгiвля шкiрсировиною, шкурами та шкiрою 
10. Органи управління підприємства 
  
11. Банки, що обслуговують емітента 
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній 
валюті 
 ПАТ ПРАВЕКС-БАНК 
2) МФО банку 
 321983 
3) поточний рахунок 
 26043056601699 
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній 
валюті 
 немає 
5) МФО банку 
 немає 
6) поточний рахунок 
 немає 
 
 

VI. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 
 Директор 
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Левадiн Вiктор Володимирович 
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 керівної роботи (років) 
 5 
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ВАТ "Тростянецький 'ясокомбiнат", начальник ковбасного цеху 
8. Опис 
 Особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних. У посадової особи емiтента непогашеної 
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судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiни посадової особи протягом звiтнього перiоду не 
вiдбувалось. 
 
1. Посада 
 Головний бухгалтер 
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Єрашова Ольга Михайлiвна 
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної 
особи 
     
4. Рік народження 
 1951 
5. Освіта 
 Вища 
6. Стаж керівної роботи (років) 
 7 
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
  ВАТ "Тростянецький м'ясокомбiнат", бухгалтер 
8. Опис 
 Особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних. У посадової особи емiтента непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiни посадової особи протягом звiтнього перiоду не 
вiдбувалось. 
 
1. Посада 
 Голова Наглядової ради 
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Головатий Сергiй Валерiйович 
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної 
особи 
     
4. Рік народження 
 1979 
5. Освіта 
 Вища 
6. Стаж керівної роботи (років) 
 2 
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
  юрисконсульт ДП <Тростянецький спиртзавод> 
8. Опис 
 Особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних. У посадової особи емiтента непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiни посадової особи протягом звiтнього перiоду не 
вiдбувалось. 
 
1. Посада 
 Член Наглядової ради 
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Дутка Iгор Михайлович 
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 керівної роботи (років) 
 2 
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Заступник Генерального директора-директор юридичного департаменту ПрАТ "Райз-Максимко" 
8. Опис 
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 Особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних. У посадової особи емiтента непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiни посадової особи протягом звiтнього перiоду не 
вiдбувалось. 
 
1. Посада 
 Член Наглядової ради 
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 керівної роботи (років) 
 2 
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Директор ТОВ STC INVESTMENTS 
8. Опис 
 Особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних. У посадової особи емiтента непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiни посадової особи протягом звiтнього перiоду не 
вiдбувалось. 
 
1. Посада 
 Голова Ревiзiйної комiсiї 
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Ткач Юрiй Леонтiйович 
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної 
особи 
     
4. Рік народження 
 1966 
5. Освіта 
 Вища 
6. Стаж керівної роботи (років) 
 2 
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 виробничий аудитор ТОВ УКЛЕНДIНВЕСТ 
8. Опис 
 Особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних. У посадової особи емiтента непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiни посадової особи протягом звiтнього перiоду не 
вiдбувалось. 
 
1. Посада 
 Член Ревiзiйної комiсiї 
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Яценко Таїса Андрiївна 
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної 
особи 
     
4. Рік народження 
 1978 
5. Освіта 
 Вища 
6. Стаж керівної роботи (років) 
 2 
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 аудитор ТОВ ФIНАНСОВО КОНСАЛТIНГОВА ГРУПА УКРМ`ЯСО 
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8. Опис 
 Особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних. У посадової особи емiтента непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiни посадової особи протягом звiтнього перiоду не 
вiдбувалось. 
 
1. Посада 
 Член Ревiзiйної комiсiї 
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Родомакiн Андрiй Володимирович 
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 керівної роботи (років) 
 2 
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 вахiвець з внутрiшнього аудиту ТОВ СПЕЦАГРОПРОЕКТ 
8. Опис 
 Особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних. У посадової особи емiтента непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiни посадової особи протягом звiтнього перiоду не 
вiдбувалось. 
 
 

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
1. Найменування 
 ПАТ НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ 
2. Організаційно-правова форма 
 Акціонерне товариство 
3. Код за ЄДРПОУ 
 30370711 
4. Місцезнаходження 
 01001, м.Київ, вул.Грiнченка, 3 
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 
 АВ581322 
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 
 19.09.2006 
7. Міжміський код та телефон/факс 
 0442796540 0442796540 
8. Вид діяльності 
 Депозитарна дiяльнiсть депозитарiя цiнних паперiв 
9. Опис 
 Депозитарiй здiйснює такi види дiяльностi: 
зберiгання i обслуговування обiгу цiнних паперiв на рахунках у цiнних паперах та операцiй емiтента щодо 
випущених ним цiнних паперiв; 
клiринг та розрахунки за угодами щодо цiнних паперiв; 
ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв. 
Крiм того, до виключної компетенцiї НДУ вiднесено: 
стандартизацiя депозитарного облiку та документообiгу щодо операцiй з цiнними паперами; 
нумерацiя (кодифiкацiя) цiнних паперiв, випущених в Українi, вiдповiдно до мiжнародних норм; 
встановлення вiдносин i налагодження постiйної взаємодiї з депозитарними установами iнших держав, укладання 
двостороннiх та багатостороннiх угод про пряме членство або кореспондентськi вiдносини для обслуговування 
мiжнародних операцiй з цiнними паперами учасникiв Нацiональної депозитарної системи. 
НДУ виконує також i iншi функцiї, передбаченi нормативно-правовими актами України: 
монiторинг виготовлення та отримання емiтентами типових бланкiв сертифiкатiв iменних цiнних паперiв; 
призначення iндивiдуальних iдентифiкацiйних кодiв власникам цiнних паперiв - нерезидентам; 
призначення кодiв мiждепозитарного облiку; 
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прийом реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв випускiв, що переведенi у бездокументарну форму; 
прийом первинних документiв, на пiдставi яких здiйснювалися змiни в системах реєстрiв власникiв iменних цiнних 
паперiв тих випускiв, що були переведенi в бездокументарну форму; 
прийом документiв системи реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв; 
прийом зведеного облiкового реєстру при переведенi випуску акцiй з бездокументарної форми у документарну 
форму випуску iменних акцiй; 
у разi припинення здiйснення зберiгачем цiнних паперiв професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв, 
депозитарiй здiйснює зберiгання документiв та копiй архiвiв баз даних зберiгача, iнформацiї щодо його депонентiв, 
а також забезпечує зберiгання цiнних паперiв депонентiв зберiгача на рахунку в цiнних паперах. 
 
1. Найменування 
 ПАТ КБ ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 
2. Організаційно-правова форма 
 Акціонерне товариство 
3. Код за ЄДРПОУ 
 33299878 
4. Місцезнаходження 
 03150, м. Київ, вул. Щорса, 7/9 
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 
 263437 
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 
 12.10.2013 
7. Міжміський код та телефон/факс 
 0445936070 0445936070 
8. Вид діяльності 
 Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи 
9. Опис 
 депозитарна установа надає послуги: 
-Надання власникам цiнних паперiв виписок пiсля кожної проведеної операцiї та звiтiв про обiг цiнних паперiв за 
певний перiод за запитом. 
-Матерiалiзацiя цiнних паперiв з метою їхнього подальшого облiку в реєстрi у реєстроутримувача. 
-Облiк переходу права власностi на цiннi папери за розпорядженням клiєнта. 
-Обробка розпоряджень в форматi SWIFT. 
-Iнформування клiєнта про всi корпоративнi дiї емiтента, цiннi папери якого облiковуються на рахунку клiєнта та 
надання будь-якої iнформацiї, отриманої вiд емiтента, реєстратора та депозитарiю. 
-Участь у зборах акцiонерiв за дорученням клiєнта. 
-Одержання доходу по цiнних паперах, що зберiгаються у зберiгача, з подальшим перерахуванням за дорученням 
клiєнта на його рахунки. 
-Обслуговування активiв iнститутiв спiльного iнвестування та недержавних пенсiйних фондiв. 
-Надання iнформацiйно-консультацiйних послуг з питань обiгу цiнних паперiв у Нацiональнiй депозитарнiй системi 
України. 
 
1. Найменування 
 ПАТ Фондова бiржа ПФТС 
2. Організаційно-правова форма 
 Акціонерне товариство 
3. Код за ЄДРПОУ 
 21672206 
4. Місцезнаходження 
 01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44 
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 
 034421 
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 
 11.06.2012 
7. Міжміський код та телефон/факс 
 0442775000 0442775000 
8. Вид діяльності 
 Органiзатор торгiвлi цiнними паперами 
9. Опис 
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 Органiзатор торгiвлi цiнними паперами 
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VIII. Відомості про цінні папери емітента 
 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 

Найменування органу, 
що зареєстрував випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційн

ий номер  

Тип цінного 
папера 

Форма 
існування та 

форма випуску 

Номінальна 
вартість 

(грн) 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14.05.2010 198/1/10 Державна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA0200361105 Акція проста 
бездокумента

рна іменна 

Бездокументар
ні іменні 

4,9 8059497 39491535,3 100 

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

 
2. Інформація про облігації емітента 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 

Найменуванн
я органу, що 
зареєстрував 

випуск 

Облігації 
(відсоткові, 

цільові, 
дисконтні) 

Номінальна 
вартість 

(грн) 

Кількість у 
випуску 
(штук) 

Форма 
існування та 

форма 
випуску 

Загальна 
номінальн
а вартість 

(грн) 

Процентна 
ставка (у 

відсотках) 

Термін 
виплати 

процентів 

Сума 
виплаченого 
процентного 

доходу за 
звітний 

період (грн) 

Дата 
погашення 
облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

05.08.2011 107/2/11 ДКЦПФР відсоткові 1000 450000 Бездокументар
ні іменні 

450000000 14,5 кожний 91 
день 

5990681 12.08.2017 

Опис 

Вид та форма випуску ЦП: вiдсотковi iменнi звичайнi облiгацiї  Серiя ЦП: серiя <А>,  Дата реєстрацiї випуску: 05.08.2011р.,  номер свiдоцтва про 
реєстрацiю випуску 107/2/11,  кiлькiсть цiнних паперiв випуску: 450000, номiнальна вартiсть цiнних паперiв випуску 1000,00 грн., загальна номiнальна 
вартiсть випуску 450000000 грн.. Присвоєння цiнним паперам емiтента кредитного рейтингу не вiдбувалось 
 - порядок та умови погашення цiнних паперiв випуску: 
 Дата початку погашення облiгацiй - <11> серпня 2017р.  
 Дата закiнчення погашення облiгацiй - <12> серпня 2017р. 
 Погашення облiгацiй здiйснюється за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Щорса, 7/9. 
 Виплата номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi здiйснюються Емiтентом через уповноваженого Емiтентом Платiжного Агента на пiдставi 
зведеного облiкового реєстру власникiв облiгацiй, складеного депозитарiєм на кiнець операцiйного дня, що передує датi початку погашення облiгацiй, та 
наданого на день погашення, за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Щорса, 7/9.  
 У день погашення облiгацiй Платiжний Агент отримує в депозитарiї зведений облiковий реєстр власникiв облiгацiй, складений на закритий операцiйний 
день, що передує датi погашення облiгацiй. На пiдставi зведеного облiкового реєстру Платiжний Агент за рахунок Емiтента виплачує власникам облiгацiй 
належнi їм суми згiдно з вимогами дiючого законодавства України та умовами випуску.  
 Для пред'явлення облiгацiй до погашення власники облiгацiй повиннi перевести належнi їм облiгацiї з особистих рахункiв у цiнних паперах на рахунок 
Емiтента в депозитарiї до  12:00 години (за Київським часом) дати погашення облiгацiй. Пiсля цього Емiтент протягом  
 1 (одного) банкiвського дня перераховує грошовi кошти на поточнi рахунки власникiв облiгацiй або виплачує через касу Платiжного Агента (Україна, м. 
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Київ, вул. Щорса, 7/9).  
 У разi вiдсутностi в зведеному облiковому реєстрi даних щодо реквiзитiв, за якими повинна бути проведена виплата, належна сума депонується на 
вiдповiдному рахунку Емiтента. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються i не виплачуються. Перерахування грошових коштiв Емiтент здiйснює пiсля 
особистого звернення власника облiгацiй, який повинен надати заяву про отримання вiдповiдної суми коштiв. Якщо строк погашення облiгацiй припадає на 
святковий (вихiдний, неробочий) день за законодавством України, погашення облiгацiй здiйснюється у перший робочий день наступний за святковим 
(вихiдним, неробочим) днем. Вiдсотки за такi святковi (вихiднi, неробочi) днi не нараховуються та не сплачуються. 
 Погашення облiгацiй здiйснюється за номiнальною вартiстю в нацiональнiй валютi України - гривнi. 
 - розмiр вiдсоткового доходу за облiгацiями на перший - двадцятий  вiдсотковi перiоди встановлюється у розмiрi 14,5% (чотирнадцяти цiлих та п'ять десятих 
вiдсотка) рiчних у гривнi. 
 порядок та умови його виплати у день виплати доходу за облiгацiями Платiжний Агент отримує в депозитарiї зведений  облiковий реєстр власникiв 
облiгацiй, складений на закритий операцiйний день, що передує датi  виплати вiдсоткiв за облiгацiями. На пiдставi наданого депозитарiєм зведеного 
облiкового  реєстру Платiжний Агент розраховує суму виплати вiдсоткiв для кожного власника облiгацiй та 
 за рахунок коштiв Емiтента перераховує належний вiдсотковий дохiд на рахунки власникiв  облiгацiй або виплачує через касу Платiжного Агента (Україна, 
м. Київ, вул. Щорса, 7/9)  протягом 2 (двох) банкiвських днiв, згiдно з вимогами дiючого законодавства України та  умовами випуску. 
 Код ISIN: - UA4000126148 
 В звiтньому перiодi скасовань реєстрацiї емiсiй не вiдбувалось. Протягом звiтнього перiоду фактiв лiстингу (делiстингу) цiнних паперiв не вiдбувалось. 
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IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 
 

1. Інформація про зобов’язання емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 
частина 

боргу (тис. 
грн) 

Відсоток від 
користування 

коштами (відсоток 
річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

Зобов’язання за цінними паперами X 432080 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 
випуском): 

X 432080 X X 

серiї А 05.08.2011 432080 14,5 12.08.2017 

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 0 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 383 X X 

Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X 

Інші зобов'язання X 709613 X X 

Усього зобов'язань X 1142076 X X 

Опис Зобовязання вiдповiдають даним Балансу. Iнших зобовязань 
Товариство немає. 
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2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 
з/п 

Основні 
види 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 
у натуральній формі 

(фізична од.вим.) 
у грошовій формі 

(тис.грн) 
у відсотках до всієї 

виробленої продукції 
у натуральній формі 

(фізична од.вим.) 
 у грошовій формі 

(тис.грн) 
у відсотках до всієї 

виробленої продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Яловичина, т 551 11549 61,5 487 12234 54,3 

2 Свинина, т. 88 1825 9,8 62 1339 6,9 

3 Субпродукти 1 
i 2 категорiї 

108 925 12 71 632 7,9 

4 Ковбаснi 
вироби 

88 2511 9,8 88 2613 9,8 

5 М'ясо в блоках 62 1981 6,9 62 2030 6,9 
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3. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

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

відсотках) 

1 2 3 

1 Сировина та матерiали 85,1 

2 Енергоносiї 1,4 

3 Витрати на оплату працi 6,8 

4 Вiдрахування на соцiальнi заходи 2,5 

5 Амортизацiя 0,5 

6 Iншi операцiйнi витрати 3,7 

7 всього 100 
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КОДИ 

Дата 01.04.2014 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " 
ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" 

за ЄДРПОУ 00443128 

Територія   за КОАТУУ 524155100 

Організаційно-право
ва форма 
господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності 

Виробництво м'яса за КВЕД 10.11 

Середня кількість працівників: 190 
Адреса, телефон: 76005 мiсто Iвано-Франкiвськ, ВУЛИЦЯ СИМОНА ПЕТЛЮРИ, будинок 10, 0434321759 
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 
Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 
на 31.03.2014 p. 

Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 
На початок 

звітного періоду 
На кінець 

звітного періоду 
1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи 1000 0 0 
    первісна вартість 1001 31 31 
    накопичена амортизація 1002 ( 31 ) ( 31 ) 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 3 
Основні засоби 1010 59 764 59 695 
    первісна вартість 1011 360 984 361 023 
    знос 1012 ( 301 220 ) ( 301 328 ) 
Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 
    первісна вартість 1016 0 0 
    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 
    первісна вартість 1021 0 0 
    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові фінансові інвестиції:    
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 

1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 127 396 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 
Гудвіл 1050 0 0 
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 
Інші необоротні активи 1090 4 0 
Усього за розділом I 1095 59 768 187 094 
    II. Оборотні активи    
Запаси 1100 10 669 6 523 
Виробничі запаси 1101 10 669 6 523 
Незавершене виробництво 1102 0 0 
Готова продукція 1103 0 0 
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Товари 1104 0 0 
Поточні біологічні активи 1110 0 0 
Депозити перестрахування 1115 0 0 
Векселі одержані 1120 0 0 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 

1125 7 898 13 771 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
    за виданими авансами 1130 974 572 986 705 
    з бюджетом 1135 1 911 0 
    у тому числі з податку на прибуток 1136 115 0 
    з нарахованих доходів 1140 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0 
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 
Гроші та їх еквіваленти 1165 1 853 2 536 
Готівка 1166 0 0 
Рахунки в банках 1167 1 853 2 536 
Витрати майбутніх періодів 1170 0 17 265 
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 
у тому числі в:    
    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 
    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 
    резервах незароблених премій 1183 0 0 
    інших страхових резервах 1184 0 0 
Інші оборотні активи 1190 0 0 
Усього за розділом II 1195 996 903 1 026 800 
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття 

1200 0 0 

Баланс 1300 1 056 671 1 213 894 
 

Пасив 
Код 

рядка 
На початок 

звітного періоду 
На кінець 

звітного періоду 

1 2 3 4 
    I. Власний капітал    
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 39 492 39 492 
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 
Капітал у дооцінках 1405 11 312 11 312 
Додатковий капітал 1410 0 0 
Емісійний дохід 1411 0 0 
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 
Резервний капітал 1415 0 0 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 9 178 21 014 
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші резерви 1435 0 0 
Усього за розділом I 1495 59 982 71 818 
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 507 507 
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 
Інші довгострокові зобов’язання 1515 432 080 432 080 
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 
Цільове фінансування 1525 0 0 
Благодійна допомога 1526 0 0 
Страхові резерви 1530 0 0 
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у тому числі:    
    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 
    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 
    резерв незароблених премій 1533 0 0 
    інші страхові резерви 1534 0 0 
Інвестиційні контракти 1535 0 0 
Призовий фонд 1540 0 0 
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 
Усього за розділом II 1595 432 587 432 587 
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 
Векселі видані 1605 0 0 
Поточна кредиторська заборгованість за:    
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 
    товари, роботи, послуги 1615 9 182 9 172 
    розрахунками з бюджетом 1620 566 383 
    у тому числі з податку на прибуток 1621 84 0 
    розрахунками зі страхування 1625 0 0 
    розрахунками з оплати праці 1630 0 2 
    одержаними авансами 1635 0 0 
    розрахунками з учасниками 1640 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 
    страховою діяльністю 1650 0 0 
Поточні забезпечення 1660 0 0 
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 
Інші поточні зобов’язання 1690 554 354 699 932 
Усього за розділом IІІ 1695 564 102 709 489 
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 

1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 
Баланс 1900 1 056 671 1 213 894 

Примітки: Залишкова вартiсть основних засобiв 59695 тис. грн., Оборотнi активи 1026800 тис. грн., Чистi активи 
71818 тис. грн. Валюта бансу 1213894  тис.грн. Квартальна iнформацiя є промiжною.  
 
Керівник    Левадiн Вiктор Володимирович 
 
Головний бухгалтер   Єрашова Ольга Михайлiвна 
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КОДИ 

Дата 01.04.2014 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " 
ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" 

за ЄДРПОУ 00443128 

 
Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 1 квартал 2014 року 

Форма №2 
І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 29 929 15 645 
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 
Премії підписані, валова сума 2011 0 0 
Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 20 572 ) ( 10 854 ) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 
Валовий: 
    прибуток 

2090 9 357 4 791 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0 
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 
Інші операційні доходи 2120 25 50 
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 415 ) ( 500 ) 
Витрати на збут 2150 ( 458 ) ( 352 ) 
Інші операційні витрати 2180 ( 44 ) ( 182 ) 
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2181 0 0 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 8 465 3 807 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 
Інші фінансові доходи 2220 9 361 4 005 
Інші доходи 2240 0 13 
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 
Фінансові витрати 2250 ( 5 990 ) ( 3 560 ) 
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 2 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 
Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 11 836 4 263 
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    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 11 836 4 263 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 
II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 
Накопичені курсові різниці 2410 0 0 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 

2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 ( 0 ) ( 0 ) 
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 11 836 4 263 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 0 0 
Витрати на оплату праці 2505 0 0 
Відрахування на соціальні заходи 2510 0 0 
Амортизація 2515 0 0 
Інші операційні витрати 2520 0 0 
Разом 2550 0 0 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0 
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

Примітки: Чистий прибуток за звiтнiй перiод складає 11836 тис. грн.. Сукупний дохiд за звiтнiй перiод складає 
11836 тис. грн.. 
 
Керівник    Левадiн Вiктор Володимирович 
 
Головний бухгалтер   Єрашова Ольга Михайлiвна 
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КОДИ 
Дата 01.04.2014 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " 
ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" 

за ЄДРПОУ 00443128 

 
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 1 квартал 2014 року 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 
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 43 921 38 456 
Повернення податків і зборів 3005 0 0 
 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 
Цільового фінансування 3010 0 0 
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 3 813 1 580 
Надходження від повернення авансів 3020 4 197 6 584 
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 
рахунках 

3025 55 125 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 
Надходження від операційної оренди 3040 0 0 
Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 
Надходження від страхових премій 3050 0 0 
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 
Інші надходження 3095 489 729 359 801 
Витрачання на оплату:     
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 32 337 ) ( 45 123 ) 
Праці 3105 ( 4 922 ) ( 6 521 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 541 ) ( 1 254 ) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 437 ) ( 413 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 102 ) ( 250 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану вартість 3117 ( 112 ) ( 128 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів 3118 ( 224 ) ( 35 ) 
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 16 412 ) ( 2 510 ) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 1 674 ) ( 25 ) 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрачання 3190 ( 474 300 ) ( 368 570 ) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 11 092 -17 870 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 
    необоротних активів 3205 0 0 
Надходження від отриманих:    
    відсотків 3215 581 1 250 
    дивідендів 3220 0 0 
Надходження від деривативів 3225 0 0 
Надходження від погашення позик 3230 0 0 
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Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 
Витрачання  на придбання:    
    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 
    необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 ) 
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 581 1 250 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 
Отримання позик 3305 0 0 
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0 
Інші надходження 3340 0 15 164 
Витрачання  на:    
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 
Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 10 990 ) ( 0 ) 
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 
підприємствах 

3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -10 990 15 164 
Чистий рух коштів за звітний період 3400 683 -1 456 
Залишок коштів на початок року 3405 1 853 2 051 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 
Залишок коштів на кінець року 3415 2 536 595 

Примітки: Чистий рух коштiв за звiтнiй перiод становить 683 тис. грн., в т.ч. вiд операцiйної дiяльностi 11092 тис. 
грн., вiд iнвестицiйної дiяльностi 581 тис.грн.,  вiд фiнансової дiяльностi -10990 тис. грн., залишок коштiв на кiнець 
року 2536 тис. грн. 
 
Керівник    Левадiн Вiктор Володимирович 
 
Головний бухгалтер   Єрашова Ольга Михайлiвна 
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КОДИ 

Дата 01.04.2014 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " 
ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" 

за ЄДРПОУ 00443128 

 
Звіт про власний капітал 

За 1 квартал 2014 року 
Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 
Зареєстро

ваний 
капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додатковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподіле
ний 

прибуток 
(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 39 492 11 312 0 0 9 178 0 0 59 982 
Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 
Скоригований залишок на 
початок року  

4095 39 492 11 312 0 0 9 178 0 0 59 982 

Чистий прибуток (збиток) за 
звітний період  

4100 0 0 0 0 11 836 0 0 11 836 

Інший сукупний дохід за 
звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) необоротних 
активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 
інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 
Частка іншого сукупного доходу 
асоційованих і спільних 
підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 
Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 4210 0 0 0 0 0 0 0 0 
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капіталу  
Сума чистого прибутку, належна 
до бюджету відповідно до 
законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних 
(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 
капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених акцій  4265 0 0 0 0 0 0 0 0 
Анулювання викуплених акцій  4270 0 0 0 0 0 0 0 0 
Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 
Зменшення номінальної вартості 
акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 0 0 0 0 0 0 
Придбання (продаж) 
неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 0 0 11 836 0 0 11 836 
Залишок на кінець року  4300 39 492 11 312 0 0 21 014 0 0 71 818 

Примітки: Змiни у власному капiталi вiдбулись за рахунок отриманого чистого прибутку в розмiрi 11836 тис. грн. 
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