
                                                Додаток 38 
        до Положення про розкриття інформації емітентами 
        цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) 

      
     Титульний аркуш 
              29.04.2021 
             (дата реєстрації емітентом  
                  електронного документа) 
 

               № 04/29-01 
                  вихідний реєстраційний 
                  номер електронного документа) 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 
2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення) 

Директор       Волошинюк Роман Васильович 

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

 
 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2020 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
Приватне акцiонерне товариство 
"Iвано-Франкiвськшкiрсировина" 

2. Організаційно-правова форма емітента Публiчне акцiонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи. 05501988 

4. Місцезнаходження емітента 
76495 Iвано-Франкiвська область д/н 
Iвано-Франкiвськ Пресмашiвська, 10 

5. Міжміський код, телефон та факс емітента (0342) 78-75-16 (0342) 78-74-49 

6. Адреса електронної пошти info@ifshkira.pat.ua 

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну 
інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким 
затверджено річну інформацію емітента (за наявності) 

Рішення наглядової ради емітента 
ПРОТОКОЛ Наглядової ради від 
29.04.2021 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна 
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до 
Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на 
фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення 
регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі 
здійснення оприлюднення). 

Державна установа "Агентство з 
розвитку iнфраструктури фондового 
ринку України" 
21676262 
Україна 
DR/00001/APA 

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна 
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до 
Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на 
фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або 
адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
безпосередньо). 

Державна установа "Агентство з 
розвитку iнфраструктури фондового 
ринку України" 
21676262 
Україна 
DR/00002/ARM 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

Річну інформацію 
розміщено на власному 
веб-сайті учасника 
фондового ринку 

  

www.ifshkira.pat.ua  30.04.2021 

(URL-адреса сторінки)   (дата) 

 



Зміст    

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента. X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.  

4. Інформація щодо корпоративного секретаря.  

5. Інформація про рейтингове агентство.  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 
емітента.  

7. Судові справи емітента.  

8. Штрафні санкції щодо емітента.  

9. Опис бізнесу. X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або 
учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): X 

1) інформація про органи управління; X 

2) інформація про посадових осіб емітента; X 

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X 

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; X 

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам 
емітента в разі їх звільнення;  

3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). X 

11. Звіт керівництва (звіт про управління): X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; X 

2) інформація про розвиток емітента; X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і 
доходів або витрат емітента: 

X 

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика 
щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються 
операції хеджування; 

X 

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності 
та/або ризику грошових потоків; X 

4) звіт про корпоративне управління: X 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; X 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати X 

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені 
законодавством вимоги; X 

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); X 

інформація про наглядову раду; X 

інформація про виконавчий орган; X 

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; X 

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; X 

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на 
загальних зборах емітента;  



порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; X 

повноваження посадових осіб емітента. X 

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, 
кількості, типу та/або класу належних їм акцій. X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає 
більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.  

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за 
якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з 
голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, 
меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. 

 

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а 
також прав та обов'язків акціонерів (учасників). X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність 
публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до 
біржового реєстру: 

X 

1) інформація про випуски акцій емітента; X 

2) інформація про облігації емітента;  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  

4) інформація про похідні цінні папери емітента;  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.  

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового 
будівництва). 

 

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) 
такого емітента.  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка 
розміру статутного капіталу такого емітента. X 

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі 
необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження 
таких цінних паперів. 

 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права 
голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за 
результатами обмеження таких прав передано іншій особі. 

X 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.  

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: X 

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;  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції;  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. X 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів.  

26. Інформація про вчинення значних правочинів.  

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.  

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.  



29. Річна фінансова звітність. X 

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 
фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).  

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення 
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).  

32. Твердження щодо річної інформації. X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) 
такого емітента, яка наявна в емітента.  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність 
осіб, які здійснюють контроль над емітентом.  

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 
протягом звітного періоду. X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  

37. 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 станом на кінець звітного року. 

 

38. 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. 

 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  

41. Основні відомості про ФОН.  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  

45. Правила ФОН.  

46. Примітки. X 
 
Примітки : Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi" не включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" не включена до складу рiчної 
iнформацiї, оскiльки емiтенту не належать акцiї (частки, паї) в iнших юридичних особах, якi перевищують 5 
вiдсоткiв. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента, 
оскiльки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звiтного року. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" не 
включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних 
пiдроздiлiв. 
Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не 
мав судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв 
емiтента. 
Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї щодо емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї  - за звiтний перiод 
емiтент не мав штрафних санкцiй. 



Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв 
емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу 
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим 
особам емiтента в разi їх звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу 
II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" включена до 
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 
цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 
1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв 
емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика 
щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї 
хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi 
та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс 
корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi 
законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення 
про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 
4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на 
загальних зборах емiтента"  не включена до складу рiчної iнформацiї - у емiтента немає будь-яких обмеженнь прав 
участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента. 
Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 



Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 
1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, 
типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає 
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." не включена до складу рiчної iнформацiї 
оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за 
якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими 
акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому 
значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також 
прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної 
пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до 
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 
цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не 
випускав облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї, 
оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки 
емiтент не випускав похiднi цiннi папери. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до 
складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не придбавав власнi цiннi папери. 
Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого 
емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка 
розмiру статутного капiталу такого емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi 
необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних 
паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки у емiтента вiдсутнi будьякi обмеження щодо обiгу 
цiнних паперiв. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу 
за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких 
прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" не включена до 
складу рiчної iнформацiї емiтента оскiльки емiтент не виплачував дивiденди або iншi доходи за цiнними паперами, 
протягом звiтного перiоду. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю)" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" не включена до 
складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, 
добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв 
економiчної дiяльностi. 



Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не включена до складу рiчної iнформацiї, 
оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або 
виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до 
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 
цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та 
обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 
5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Вiдомостi про аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 
фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" не включена до складу рiчної iнформацiї, 
оскiльки Товариство не проходило аудит фiнансової звiтностi. 
Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску 
боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) 
такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки така iнформацiя у 
емiтента вiдсутня. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi 
здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки така iнформацiя вiдсутня у 
емiтента. 
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала 
протягом звiтного перiоду" у графi  "Дата оприлюднення Повiдомлення (Повiдомлення про iнформацiю) у 
загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР " вказано дату розмiщення особливої iнформацiї на сайтi 
товариства, оскiльки згiдно чинного законодавства оприлюднення повiдомлення у загальнодоступнiй 
iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР для приватних акцiонерних товариств не є обов"язковим. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї - на 
кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної 
iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) 
зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї - на 
кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) 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" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець 
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту " Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових 
iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного 
перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та 
iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду 
емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi 
складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець 
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "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" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав 
зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв " не включена до складу рiчної iнформацiї - на 
кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних  сертифiкатiв. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець 
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних  сертифiкатiв. 
Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного 
перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець 
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН. 



Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН " не включена до складу рiчної 
iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН. 
Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець 
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН. 
Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не 
мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН. 
 

III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 
 Приватне акцiонерне товариство "Iвано-
Франкiвськшкiрсировина" 

2. Скорочене найменування (за наявності).  ПрАТ  "Івано-Франківськшкірсировина" 

3. Дата проведення державної реєстрації  12.04.1996 

4. Територія (область)  Iвано-Франкiвська область 

5. Статутний капітал (грн.)  55000.00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 
державі 

0.000 

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

0.000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 8 

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

68.20 
 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО 
НЕРУХОМОГО МАЙНА 

 46.24  ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ШКІРСИРОВИНОЮ, ШКУРАМИ ТА ШКІРОЮ 

 д/н  д/н 

  

10. Банки, що обслуговують емітента 

1)  Найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у 
національній валюті 

 ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" 

2)  МФО банку  300614 

3)  IBAN  UA943006140000026009500051644 

4)  Найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній 
валюті 

 д/н 

5)  МФО банку  д/н 

6)  IBAN  д/н 

 



18. Опис бізнесу 

 
 Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 
 
До складу органiзацiйної структури пiдприємства входить управлiнський блок 
(адмiнiстрацiя), пункти по прийому шкiр ВРХ та iнших с/г тварин вiд населення та 
фермерських господарств, цехи по первиннiй обробцi та пiдготовцi шкiр, складськi 
примiщення. 
 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 
операційним потребам емітента 
 
ССередньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 8 
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 
(осiб): 2 Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу 
(дня, тижня) (осiб): 0  
Фонд оплати працi: 744 419,24 тис.грн. У звiтному перiодi розмiр фонду оплати 
працi вiдносно попереднього року збільшився на 56,5 тис.грн, що складає 8,2%. 
Кадрова програма, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв 
операцiйним потребам емiтента, не затверджена. 
 
 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 
 
Емiтент до жодних об'єднань не належить. 
 

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 
діяльності 
 
Емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, 
установами. 
 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих пропозицій 
 
Протягом звітного періоду пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не 
поступало. 
 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
 
Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться методом подвiйного запису 
господарських операцiй згiдно з дiючим планом рахункiв бухгалтерського облiку за 
журнально-ордерною формою з дотриманням вимог "Положення про органiзацiю 
бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi", затвердженого Постановою КМУ вiд 
04.03.1993 №250 та вказiвок щодо бухгалтерського облiку в Українi, затверджених 
наказом Мiнфiну України вiд 07.05.1993 №25 з наступними змiнами та доповненнями. 
 
 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму 
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 



експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або 
більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; 
 
Основними видами дiяльностi емiтента є здавання в найм нерухомостi, а також 
заготiвля i збут шкiрсировини, придбання та реалiзацiя товарiв народного вжитку. 
Основним ринком збуту продукцi емiтента є Iвано-Франкiвська область. Основними 
клiєнтами є пiдприємства легкої та шкiргалантерейної промисловостi. Дiяльнiсть по 
заготiвлi шкiрсировини має сезонний характер. Основними перiодами дiяльностi 
пiдприємства є осiнь (жовтень) та весна (квiтень). В iншi перiоди року в галузi 
спостерiгаєтсья рiзьким спад, пов'язний перш за все iз зниженням пропозицiї 
шкiрсировини з боку с/г виробникiв. Особливiстю галузi, в якiй працює емiтент, на 
регiональному ринку є велика кiлькiсть посередникiв по скупцi шкiрсировини, 
бiльшiсть яких працює в "тiнi". 
Основним ринком збуту продукцiї емiтента є Iвано-Франкiвська область. Основними 
клiєнтами є пiдприємства легкої та шкiргалантерейної промисловостi. 
Дiяльнiсть по заготiвлi шкiрсировини має сезонний характер. Основними перiодами 
дiяльностi пiдприємства є осiнь (жовтень) та весна (квiтень). В iншi перiоди року 
в галузi спостерiгаєтсья рiзьким спад, пов'язний перш за все iз зниженням 
пропозицiї шкiрсировини з боку с/г виробникiв.  
Особливiстю галузi, в якiй працює емiтент, на регiональному ринку є велика 
кiлькiсть посередникiв по скупцi шкiрсировини, бiльшiсть яких працює в "тiнi". 
 
 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 
вартість і спосіб фінансування 
 
д/н 
 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні 
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання 
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, 
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів 
підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних 
засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, 
опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване 
зростання виробничих потужностей після її завершення 
 
Станом на 31.12.2020 року залишкова вартість основних засобів становила 46 
тис.грн., знос основних засобів складає 98,18%. Амортизація основних засобів 
нараховується за нормами чинного законодавства. 
 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 
економічних обмежень 
 
Соціально-політична і фінансово-економічна нестабільність в державі. 
 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента 
 



Для фiнансування дiяльностi емiтент використовує власнi фiнансовi ресурси. 
 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 
 
На кінець звітного періоду підприємство не мало укладених, але ще не виконаних 
договорів. Всі укладені протягом звітного періоду договора виконані. 
 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 
 
Розширення виробництва, покращення фiнансового стану, впровадження нових 
технологiчних лiнiй по обробцi шкiрсировини. 
 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на 
дослідження та розробку за звітний рік 
 
Розробки та дослідження в звітному періоді не проводились. 
 

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та 
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 
довільній формі 
 
У звітному періоді не було фактів виникнення іншої інформації, істотної для оцінки 
інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента. 
 
 



IV. Інформація про органи управління 

Орган управління Структура Персональний склад 

Директор одноосібний виконавчий орган Волошинюк Роман Васильович 

Наглядова рада 
колегіальний орган, комітети чи інші структурні елементи 

не утворювались 
Копаниця Уляна Романівна, Копаниця Михайло Миколайович, Волошинюк Ірина 

Миколаївна. 

Ревізійна комісія 
колегіальний орган, комітети чи інші структурні елементи 

не утворювались 
Волошинюк Оксана Романiвна Шахпалангов Арзу Алiзаманович 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
 

№ 
з/п 

Посада Прізвище, ім'я, по батькові  
Рік 

народже
ння 

Освіта 
Стаж 

роботи 
(років) 

  Найменування підприємства, 
ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 
яку займав  

Дата набуття 
повноважень та 
термін, на який 

обрано 
(призначено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Директор                                                                                            Волошинюк Роман Васильович                                                                                                   1962 вища                                                                                                                         28 
КП "ВГК" 

 
директор 

21.04.2015 на строк 
5 років 

Опис 
Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не 
здійснювалась. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Інформація про посади на інших підприємствах - директор КП "ВКГ", 
місцезнаходження - м.Івано-Франківськ, вул.Юностi, 66-Б. 

2 Голова Ревiзiйної комiсiї                                                                           Волошинюк Оксана Романiвна                                                                                             1987 Вища                                                                                                               11 
ТОВ "Трейд Полiмер" 

39556641 
Директор 

10.11.2020 на строк 
5 років 

Опис 

10.11.2020 року за рiшенням чергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства "Iвано-Франкiвсьшкiрсировина " (Протокол №1 вiд 10.11.2020 року) у зв'язку 
з припиненням повноважень членiв  Ревiзiйної комiсiї  попереднього складу, Членом Ревiзiйної комiсiї  Товариства обрано Волошинюк Оксану Романiвну Посада - 
бухгалтер "ПрАТ Iвано-Франкiвськшкiрсировина".Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та внутрішніх документів 
емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

3 Член Ревізійної комісії                                                                             Шахпалангов Арзу Алiзаманович                                                                             1976 вища                                                                                                  7  
АТ "Просто-страхування" 

24745673 
10.11.2020 на строк 

5 років 



заступник директора Івано-
Франківської філії 

Опис 

10.11.2020 року за рiшенням чергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства "Iвано-Франкiвсьшкiрсировина " (Протокол №1 вiд 10.11.2020 року) у зв'язку 
з припиненням повноважень членiв  Ревiзiйної комiсiї  попереднього складу, Членом Ревiзiйної комiсiї  Товариства обрано Шахпалангова Арзу Алiзамановича. Посада на 
інших підприємствах -АТ "Просто-страхування", заступник директора Івано-Франківської філії. Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у 
відповідності до Статуту та внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини. 

4 Член Наглядової ради                                                                  Копаниця Уляна Романiвна                                                                                                     1985 Вища                                                                                                                         13 

ПАТ"Iвано-
Франкiвськшкiрсировина 

05501988 
головний бухгалтер 

10.11.2020 на 3 
роки 

Опис 

10.11.2020 року за рiшенням чергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства "Iвано-Франкiвсьшкiрсировина " (Протокол №1 вiд 10.11.2020 року) у зв'язку 
з припиненням повноважень членiв Наглядової ради попереднього складу, Членом Наглядової ради Товариства обрано   Копаницю Уляну Романiвну. Посадова особа 
наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. 
Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.  Інформація про посади на інших підприємствах відсутня. 

5 Член Наглядової ради                               Волошинюк Iрина Миколаївна                                                                                                   1961 вища                                                                                                                         40 

Ліцей №25 Івано-Франківської 
міської ради 

 
вчитель 

10.11.2020 на 3 
роки 

Опис 

10.11.2020 року за рiшенням чергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства "Iвано-Франкiвсьшкiрсировина " (Протокол №1 вiд 10.11.2020 року) у зв'язку 
з припиненням повноважень членiв Наглядової ради попереднього складу, Членом Наглядової ради Товариства обрано Волошинюк Iрину Миколаївну Посадова особа 
наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. 
Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.  Інформація про посади на інших підприємствах відсутня. 

6 Член Наглядової Ради     Копаниця Михайло Миколайовича                                                                                                1978 вища                                                                                                                         30 

ТОВ "Мережа Ланет" 
40373986 

керiвник регiонального 
департаменту в м. Iвано-

Франкiвськ 

10.11.2020 на 3 
роки 

Опис 

10.11.2020 року за рiшенням чергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства "Iвано-Франкiвсьшкiрсировина " (Протокол №1 вiд 10.11.2020 року) у зв'язку 
з припиненням повноважень членiв Наглядової ради попереднього складу, Членом Наглядової ради Товариства обрано  Копаниця Михайла Миколайовича Посадова особа 
наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. 
Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

Посада Прізвище, ім'я, по батькові  
Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
 

  Привілейовані 
іменні 

 

1 2 3 4 5 6 

Директор Волошинюк Роман Васильович 4621 14.70906544436 4621 0 

Голова Ревiзiйної комiсiї Волошинюк Оксана Романiвна 0 0 0 0 

Член Ревізійної комісії Шахпалангов Арзу Алiзаманович 0 0 0 0 

Член Наглядової ради Копаниця Михайло Миколайович 0 0 0 0 

Член Наглядової ради Копаниця Уляна Романівна 14825 47.18933027757 14825 0 

Член Наглядової Ради Волошинюк Iрина Миколаївна 0 0 0 0 

 
 

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) 
 

Найменування юридичної особи засновника та/або 
учасника 

Ідентифікаційний код 
юридичної особи 

засновника та/або 
учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), 
які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 
кількості) 

Регiональне вiддiлення ФДМУ по Iвано-Франкiвськiй 
обл. 

13660726 
76018 Iвано-Франкiвська область д/н Iвано-Франкiвськ 

вул.Василiянок, 28 
  0.000000000000 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій (часток, паїв), 
які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 
кількості) 

Волошинюк Роман Васильович  14.709060000000 

Копаниця Уляна Романiвна  47.189330000000 

Фiзичнi особи  38.101610000000 

Усього 100.000000000000 

 



VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента. 

В перспективi емітент планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi. 
Перспективнiсть подальшого розвитку емiтента залежить вiд стабiльностi та узгодженостi чинного законодавства 
та пiдзаконних нормативних документiв, вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних 
управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Перспективи подальшого розвитку 
пiдприємства визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної полiтик, 
покращення кадрового забезпечення, успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо. Для емiтента необхiдним є 
розроблення та запровадження рацiональної економiчної полiтики розвитку з метою досягнення ефективних 
результатiв своєї дiяльностi та конкурентоспроможностi пiдприємства. 

 

2. Інформація про розвиток емітента. 

Товариство є юридичною особою приватного права (господарським товариством) за законодавством України, 
створене та діє відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів 
України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", інших нормативно-правових актів 
України,  цього Статуту та внутрішніх документів Товариства. Товариство засноване Регіональним відділенням 
Фонду державного майна України по Івано-Франківській області шляхом перетворення Державного підприємства 
"Iвано-Франкiвський шкiрсировинний завод" у Відкрите акціонерне товариство "Івано-Франківськшкірсировина" 
відповідно до наказу ДКУ №188 вiд 15.09.1994р. та Постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок 
перетворення в процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства" №1099 від 
11.09.1996р., та здійснює свою діяльність відповідно до Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні 
папери та фондовий ринок", Цивільного та Господарського кодексів України, інших чинних законодавчих та 
нормативно-правових актів України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.   Товариство є 
правонаступником майнових прав та обов'язків Державного підприємства "Iвано-Франкiвський шкiрсировинний 
завод". За рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від "19" серпня 2011 року, на виконання вимог Закону 
України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008р. змінено тип Товариства з Відкритого акціонерного 
товариства на Публічне акціонерне товариство. У зв'язку з цим змінено найменування Товариства з Відкритого 
акціонерного товариства "Івано-Франківськшкірсировина" на Публічне акціонерне товариство "Івано-
Франківськшкірсировина". Та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від "10" листопада 2020 року,  
змінено тип Товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство. У зв'язку з цим 
змінено найменування Товариства з Публічного  акціонерного товариства "Івано-Франківськшкірсировина" на 
Приватне акціонерне товариство "Івано-Франківськшкірсировина". 
Товариством на постiйнiй основi проводиться робота щодо покращення своїх внутрiшнiх органiзацiйних умов 
дiяльностi. Така робота, в першу чергу, стосується кадрового забезпечення пiдприємства, пiдвищення 
зацiкавленостi працiвникiв у результатах своєї дiяльностi, пiдвищення умов їх працi та покращення матерiально-
технiчної бази виробничої дiяльностi. 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо 
похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, 

зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента 

Протягом звітного періоду Товариством такі правочини та деривативи не укладались і тому впливу на оцінку його 
активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента немає. 

 

1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у 
тому числі політика щодо страхування кожного основного виду 

прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування 
 
Товариство не розробляло та не здійснювало завдання та політику щодо управління фінансовими ризиками, у тому 
числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються 
операції хеджування. Основні ризики в діяльності підприємства: - діловий ризик, пов'язаний з макроекономічними 
змінами, зокрема зміни структури попиту на продукцію, та зміна вартості орендованої площі;  ринковий ризик, 
пов'язаний з можливими змінами ситуації на товарному і фінансових ринках. Основними заходами щодо 
зменшення ризиків та захисту своєї діяльності є збільшення площі під оренду. 



 

2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного 
ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків 

 
Українська економіка схильна до впливу ринкового спаду і зниження темпів розвитку світової економіки. Світова 
фінансова криза призвела до зниження валового внутрішнього продукту, нестабільності на ринках капіталу, 
істотного погіршення ліквідності в банківському секторі та посилення умов кредитування всередині України. 
Незважаючи на стабілізаційні заходи, що вживаються Урядом України з метою підтримки банківського сектора і 
забезпечення ліквідності українських банків і компаній, існує невизначеність щодо можливості доступу до джерел 
капіталу, а також вартості капіталу для Товариства та її контрагентів, що може вплинути на фінансовий стан, 
результати діяльності та економічні перспективи Товариства. 
 
Керівництво вважає, що воно вживає всі необхідні заходи для забезпечення стійкості бізнесу Товариства в 
нинішніх умовах. Однак, несподівані погіршення в економіці можуть негативно впливати на результати діяльності 
Товариства і фінансове становище. Ефект такого потенційно негативного впливу не може бути достовірно 
оцінений.Діяльність Товариства прямо залежить від збільшення податків та нарахувань, використання застарілого 
обладнання, погіршення економічного стану у країні, збільшення ціни на матеріальні ресурси та сировину та інші 
фактори, які безпосередньо впливають на платоспроможність орендарів Товариства. Товариство схильне до 
ризиків грошових потоків, як і всі підприємства, так як при здійснені господарської діяльності у Товариства 
виникає необхідність в управлінні та збалансуванні грошових потоків для забезпечення фінансової рівноваги 
емітента. 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
 
Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. 
Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс 
корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів 
(кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. 

 

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних 
осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно 

вирішив застосовувати  
 
Емітент не приймав рішень про добровільне застосовування Кодексу корпоративного управління фондової біржі, 
об'єднання юридичних осіб або іншого (інших) кодексів корпоративного управління 

 

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги  

 
Понад визначені законодавством вимоги практика корпоративного управління Емітентом не застосовується. 

 
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного 

управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї 
частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного 

управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі 
якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу 
корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому 

пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій  
 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство 
не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння 
iнших пiдприємств, установ, органiзацiй. 



3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників ) 

Вид загальних зборів 
Річні Позачергові 

X   
Дата проведення 10.11.2020 

Кворум зборів 100 

Опис Порядок деннийз прийнятими рiшеннями 
1. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження регламенту роботи Зборiв. Затвердження порядку 
голосування та пiдрахунку голосiв на Зборах. 
Проект рiшення: Передати депозитарнiй установi ТОВ "ОНIКС-IВА" виконання функцiй лiчильної комiсiї, 
яка надає Товариству додатковi послуги, щодо виконання функцiй лiчильної комiсiї. Обрати лiчильну 
комiсiю з числа працiвникiв депозитарної установи ТОВ "ОНIКС-IВА", строком повноважень до моменту 
оголошення про закiнчення загальних зборiв.      
Затвердження  регламенту роботи Зборiв: звiт директора - в часi не обмежується; для звiту голiв ревiзiйної 
комiсiї та наглядової ради надати  до 10 хвилин; виступаючим в дебатах - 5-7 хвилин;  для iнформацiї з 
iнших питань - до 10 хвилин; повiдомлення в кiнцi роботи - до 5 хвилин. 
Голосування з усiх питань порядку денного Зборiв, крiм процедурних питань, проводити бюлетенями; 
голосування з процедурних питань - пiдняттям руки. Рiшення з питань прийняття статуту Товариства в 
новiй редакцiї та про змiну типу Товариства приймається  бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, 
якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй. 
Рiшення з усiх iнших питань порядку денного Зборiв (крiм питання обрання членiв Наглядової ради, яке 
проводиться шляхом кумулятивного голосування) приймаються простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi 
зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. 
2. Про   визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування. 
Проект рiшення: Затвердити порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування, який визначений 
рiшенням Наглядової ради. 
3. Розгляд звiту  директора про пiдсумки  фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 - 2019 
роки та завдання на 2020 рiк. 
4. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2017 - 2019 роки. 
5.  Розгляд звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 - 2019 роки. 
6. Затвердження звiтiв  директора, Наглядової ради та ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення та 
затвердження заходiв за результатами їх розгляду. 
Проект рiшення:  звiти  директора, Наглядової ради та ревiзiйної комiсiї,  рiшення та заходи за 
результатами їх розгляду  затвердити. 
7.  Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 - 2019 роки. 
Проект рiшення:   Рiчний звiт Товариства за 2017 - 2019 роки затвердити. 
8.  Розподiл прибутку i збиткiв Товариства. 
Проект рiшення:  
Прибуток отриманий в 2019 роцi в сумi 111 тис. грн  направити на розвиток Товариства. 
9.  Прийняття рiшення про змiну типу та назви Товариства. 
 Проект рiшення: Змiнити тип Товариства з публiчного на приватне, затвердити назву Товариства - 
Приватне акцiонерне товариство "Iвано-Франкiвськшкiрсировина". 
10. Про внесення змiн до предмету дiяльностi Товариства та внесення вiдповiдних змiн щодо видiв 
дiяльностi Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв. 
Проект рiшення:  Внести змiни до предмету дiяльностi Товариства та внесення вiдповiдних змiн щодо 
видiв дiяльностi Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-
пiдприємцiв. Доповнити новим КВЕД 52.10  Складське господарство. 
11. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї та затвердження 
нової редакцiї Статуту Товариства.   
Проект рiшення:  Внести змiни до статуту Товариства у зв'язку з приведенням його  у вiдповiднiсть  до 
Закону України   "Про акцiонернi товариства" та затвердити статут приватного акцiонерного товариства 
"Iвано-Франкiвськшкiрсировина" в новiй редакцiї. Уповноважити директора Товариства пiдписати  статут 
Приватного акцiонерного товариства "Iвано-Франкiвськшкiрсировина" в новiй редакцiї.     
Уповноважити директора  Товариства здiйснити всi необхiднi дiї  особисто або через уповноваженого  
представника Товариства на пiдставi виданої довiреностi для проведення державної  реєстрацiї змiн до 
вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi  та статуту ПрАТ "Iвано-
Франкiвськшкiрсировина" в новiй редакцiї. 
12.  Припинення повноважень членiв Наглядової ради. 
Проект рiшення: Припинити повноваження членiв Наглядової ради.    
13. Обрання членiв Наглядової ради. 
До Наглядової ради Товариства в складi 3 осiб на три роки обрано: Копаниця Уляна Романiвна, Копаниця 
Михайло Миколайович, Волошинюк Iрина Миколаївна. 
14. Припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї. 
Проект рiшення: Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї. 
15. Обрання Ревiзiйної комiсiї. 
До ревiзiйної комiсiї Товариства в складi 2 осiб на п'ять рокiв обрано: Волошинюк Оксана Романiвна, 
Шахпалангов Арзу Алiзаманович.     
16. Продовження термiну повноважень  директора Товариства.        



Проект рiшення: Продовжити термiн повноважень Волошинюка Романа Васильовича на посадi директора 
Товариства термiном на 5 рокiв, згiдно Статуту Товариства. 
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного були наданi та затвердженi наглядовою радою товариства 
на вимогу Закону України "Про Акцiонернi товариства"    
Результати розгляду питань порядку денного - всi питання порядку денного були розглянутi,  прийнятi та 
затвердженi одноголосно. Протягом звiтного перiоду товариство позачерговi збори не скликало. 
 

 
 
 
 
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у 
звітному році ? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X   

Акціонери   X 

Депозитарна установа   X 

Інше   

 
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх 
загальних зборах у звітному році (за наявності контролю) ? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками 
голосуючих акцій 

  X 

 
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у 
звітному році? 

 Так Ні 

Підняттям карток        X 

Бюлетенями (таємне голосування)                         X   

Підняттям рук                                             X 

Інше   

 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році ? 

 Так Ні 

Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій      X 

Унесення змін до статуту   X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства      X 

Прийняття рішення про зменшення 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 Позачергові збори не скликались. 

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

 
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 
Наглядова рада   X 
Виконавчий орган   X 
Ревізійна комісія (ревізор)   X 
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 
10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства 

  

Інше (зазначити)   
 
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :   
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:  

 



4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

Склад наглядової ради (за наявності)  
 

Персональний склад наглядової ради 
Незалежний член 
наглядової ради Функціональні обов'язки члена наглядової ради 
Так* Ні* 

Копаниця Уляна Романівна    X Посадова особа наділена повноваженнями та 
виконує обов'язки у відповідності до Статуту і 

внутрішніх документів емітента компетентно та 
ефективно. 

Волошинюк Ірина Миколаївна  X Посадова особа наділена повноваженнями та 
виконує обов'язки у відповідності до Статуту і 

внутрішніх документів емітента компетентно та 
ефективно. 

Копаниця Михайло Миколайович  X Посадова особа наділена повноваженнями та 
виконує обов'язки у відповідності до Статуту і 

внутрішніх документів емітента компетентно та 
ефективно. 

 
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень : 

Протягом звітного періоду відбулись засідання Наглядової ради, де розглядалися питанння поточної фінансово-
господарської діяльності Товариства, перспектив на  найближчі періоди та стратегію розвитку взагалі. 06.10.2020 
року було проведене засідання Наглядової ради, на якому розглядалось питання про скликання та проведення 
річних Зборів акціонерів Товариства 

 
Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність 
наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: 
Дані відсутні 
 
Комітети  в  складі  наглядової  ради (за наявності)  

 Так Ні Персональний склад комітетів 

З питань аудиту   X   

З питань призначень                      X   

З винагород   X   

Інші (запишіть)                                        Комітети не створено   

 
Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:  
Дані відсутні 
 
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності : 

Оцінка не проводилась 
 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 
Оцінка роботи 
наглядової ради 

Дані відсутні 

 
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)                                                  Дані відсутні 

 
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)                                                                  

 
 
Як 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                                       

 

Інформація про виконавчий орган 

Склад виконавчого органу 

Персональний клад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

Директор Волошинюк Роман Васильович 

Директор виконує функції, покладені на нього як на керівника 
підприємства, згідно до законодавства України та укладеного з 
ним трудового договору (контракту). До компетенції Директора 
відносяться усі питання поточної діяльності Товариства окрім 
тих, що згідно законодавства України, Статуту та внутрішніх 

нормативних актів Товариства віднесені до компетенції 
Загальних зборів чи Наглядової ради Товариства. Загальні збори 
можуть винести рішення про передачу до компетенції Директора 

частини своїх прав, які не відносяться до їх виключної 
компетенції. Директор у процесі виконання своїх функцій має 

право без довіреності виконувати дії від імені Товариства. 

 
Чи проведені засідання виконавчого органу: 
загальний опис прийнятих на них рішень; 
інформація про результати роботи виконавчого органу; 
визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у 
фінансово-господарській діяльності товариства. 

Дані відсутні 

Оцінка роботи виконавчого органу Дані відсутні 

 

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
  

 
Дані відсутні 



5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 
ризиками емітента 

 
Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента: 
Дані відсутні 
 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, 
створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)   Так, створено ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

Кількість членів ревізійної комісії  2  осіб. 
 
Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох 
років?  1  
 
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)                       

Так Ні Так Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-
планів) 

Так Ні Так Ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 
балансу, або бюджету 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови 
та членів виконавчого органу 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови 
та членів наглядової ради 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови 
та членів ревізійної комісії 

Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 
членів виконавчого органу 

Так Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 
членів наглядової ради 

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів 
виконавчого органу 

Так Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додаткову емісію 
акцій  

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій 

Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора       Так Ні Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів 

Так Ні Ні Ні 

 
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 порядок розподілу прибутку                  X 



Інше (запишіть)                                        Дані відсутні 

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

Інформація про діяльність 
акціонерного товариства 

Інформація 
розповсюд
жується на 
загальних 

зборах 

Інформація 
оприлюднюється в 
загальнодоступній 
інформаційній базі 

даних 
Національної 

комісії з цінних 
паперів та 

фондового ринку 
про ринок цінних 
паперів або через 

особу, яка 
провадить 

діяльність з 
оприлюднення 
регульованої 

інформації від 
імені учасників 

фондового ринку 

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 
в акціонерному 

товаристві 

Копії 
документів 
надаються 
на запит 

акціонера 

Інформація 
розміщуєтьс

я на 
власному 
веб-сайті 

акціонерного 
товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності 

Так Так Так Ні Так 

Інформація про акціонерів, які 
володіють 5 відсотків та 
більше голосуючих акцій 

Ні Так Ні Ні Ні 

Інформація про склад органів 
управління товариства 

Ні Так Так Ні Ні 

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення 

Ні Ні Так Ні Так 

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства 

Ні Ні Так Ні Ні 

 
Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  
фінансової звітності? (так/ні)  Ні 
 
 Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  незалежним аудитором 
(аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі                                    X 

Раз на рік                                              X   

Частіше ніж раз на рік                                    X 

 
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора ( аудиторської фірми ) ? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів       X 

Наглядова рада                                          X   

Інше (зазначити)                                        Дані відсутні 

 
З ініціативи   якого   органу   ревізійна  комісія (ревізор) проводила перевірку востаннє? 

 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 та більше 10 
відсотками голосуючих акцій 

  X 

Інше (запишіть)                                        Дані відсутні 

 



6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета 
акцій емітента

№ з/п 

Повне найменування юридичної особи - 
власника (власників) або прізвище, ім'я, по 

батькові (за наявності) фізичної особи - власника 
(власників) значного пакета акцій 

Ідентифікаційний код згідно з 
Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських 

формувань (для юридичної особи 
- резидента), код/номер з 

торговельного, банківського чи 
судового реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого органу 
влади іноземної держави про 

реєстрацію юридичної особи (для 
юридичної особи - нерезидента) 

Розмір частки 
акціонера (власника) 

(у відсотках до 
статутного капіталу) 

1 2 3 4 

1 Волошинюк Роман Васильович  14.7090654 

2 Копаниця Уляна Романівна  47.1893302 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 
  

 
Наглядова рада складається з 3 (трьох) членів, які обираються Зборами шляхом кумулятивного голосування 
строком на 3 роки.  Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, та/або 
з числа юридичних осіб - акціонерів. Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість 
представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається 
самим акціонером. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами до 
обрання Загальними зборами наступного складу Наглядової ради або до припинення повноважень у випадках, 
передбачених Статутом.  Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі 
йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про 
призначення представника. 
 
Директор обирається Загальними Зборами акціонерів Товариства строком на 5 років. Директор виконує свої 
обов'язки з моменту обрання до закінчення терміну повноважень (протягом 5 років з моменту обрання). Після 
закінчення п'ятирічного терміну повноваження Директора залишаються дійсними до обрання Зборами нового 
Директора або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом. Директор може бути 
достроково відкликаний Зборами Товариства незалежно від причин такого відкликання. 
 
Ревізійна комісія діє в складі 2 членів, які обираються строком на 5 років Загальними зборами акціонерів шляхом 
кумулятивного голосування. Обрані члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки з моменту обрання на 
Загальних зборах акціонерів до закінчення терміну повноважень (протягом 5 років з моменту обрання). Після 
закінчення п'ятирічного терміну повноваження членів Ревізійної комісії дійсні до обрання Загальними зборами 
акціонерів наступного складу Ревізійної комісії або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим 
Статутом. 



9) повноваження посадових осіб емітента 

 
Посадові особи емітента наділені повноваженнями у відповідності до Статуту та внутрішніх документів емітента. 
До виключної компетенції Наглядової ради належить: 
1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, окрім положень про 
Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію та звіту про винагороду Директора; 
2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішень про дату їх проведення та про включення 
пропозицій до порядку денного (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку 
денного) та затвердження порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Загальних зборів;  
3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою; 
4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; 
5) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Закону та 
цього Статуту; 
6) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством Акцій; 
7)  прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 
8) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 
9) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом; 
10) затвердження контрактів, які укладатимуться з Директором, встановлення розміру  винагороди; 
11) обрання Виконавчого органу (Директора), прийняття рішення про припинення його повноважень; 
12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом; 
13) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за 
результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься 
з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; 
14) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього 
незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього; 
15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків 
виплати дивідендів: 
16) визначення порядку повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, 
порядок та строк їх виплати; 
17) визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних 
зборів та мають право на участь у загальних зборах; 
18) вирішення питань про участь Товариства у господарських об'єднаннях; 
19) вирішення питань про створення та/або участь Товариства в будь-яких юридичних особах, їх 
реорганізацію та ліквідацію; 
20) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених 
підрозділів Товариства; 
21) вирішення питань, передбачених розділом ХVI Закону, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або 
перетворення Товариства; 
22) прийняття рішень про надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або 
послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової 
звітності Товариства; 
23) прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість якщо ринкова вартість майна 
або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 1 відсоток вартості активів 
за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 
24) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе 
зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу Акцій; 
25) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що 
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 
26) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи та затвердження умов договору, що 
укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 
27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом або 
цим Статутом. 
28) прийняття рішення про внесення відомостей/даних/інформації та змін до них що містяться в Єдиному 
державному реєстрі у юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно Товариства, 
за винятком випадків, коли прийняття такого рішення віднесено до виключної компетенції Загальних Зборів. 
 
Директор: 
  
1. здійснює повсякденне керівництво Товариством; 
2. організовує господарську діяльність Товариства, забезпечує її ефективність в інтересах акціонерів; 
3. вирішує питання оперативного використання фондів; 
4. відкриває розрахункові та інші рахунки в банках; 
5. розпоряджається, згідно чинного законодавства та даного Статуту, майном та грошовими коштами 
Товариства; 
6. затверджує правила внутрішнього розпорядку; 
7. призначає керівників підрозділів і головних спеціалістів, розподіляє між ними обов'язки, затверджує 
штатний розпис, правила внутрішнього розпорядку, функціональні обов'язки; 



8. самостійно укладає юридичні, фінансові та інші угоди, договори, сума яких не носить характер значного 
правочину, тобто не перевищує 10 відсотків вартості активів за данними останньої річної звітності Товариства; 
9. подає на розгляд Наглядовій раді інформацію стосовно правочину, щодо якого є заінтересованість; 
10. подає на затвердження Наглядовій раді компанію - незалежного аудитора для проведення річної перевірки 
фінансового стану Товариства або для проведення аудиторської перевірки Товариства. 
11. виконує представницькі функції; 
12. видає доручення, відряджує членів трудового колективу; 
13. від імені Товариства підписує колективну угоду з виборним органом трудового колективу (профспілковим 
комітетом); 
14. в межах своєї компетенції видає накази, розпорядження в усній та письмовій формі, затверджує документи 
щодо діяльності Товариства, які є обов язковими для всіх працівників Товариства; 
15. заохочує співробітників Товариства і накладає на них стягнення; 
16. затверджує організаційну структуру Товариства за погодженням із Наглядовою радою; 
17. затверджує правила процедури і внутрішні документи, положення про преміювання та інші виплати (як 
грошові, так і натуральні); 
18. приймає рішення про списання основних фондів з повним зносом; 
19. приймає рішення про списання основних фондів з повним зносом, балансова вартість яких перевищує 10 
відсотків вартості активів за данними останньої річної звітності Товариства, за погодженням із Наглядовою радою 
Товариства; 
20. приймає рішення про відчуження майна Товариства в межах встановлених чинним законодавством;  
21. приймає рішення про списання основних фондів з неповним зносом в цілях підвищення ефективності 
виробництва або у випадку, коли такі основні фонди, засоби виробництва не використовуються в господарській 
діяльності товариства, та вартість майна не перевищує 10 відсотків вартості активів за данними останньої річної 
звітності Товариства; 
22. приймає рішення про входження Товариства в асоціації, інші добровільні об єднання за погодженням з 
Наглядовою радою Товариства; 
23. розробляє положення та статути дочірніх підприємств, філій та представництв; 
24. звільняє та призначає керівників дочірніх підприємств, філій та представництв, інших підприємств, де 
товариство виступає учасником; бере участь (представляє Товариство) у зборах дочірніх підприємств, філій та 
представництв, інших підприємств, де Товариство виступає учасником; 
25. виконує інші функції, які не суперечать Статуту і не віднесені до компетенції інших органів товариства. 
  
 
  
 



10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, 
зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, 

зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту. 
 
АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ 
з надання впевненості щодо стану  корпоративного управління ПрАТ "Iвано-Франкiвськшкірсировина"  
  
Керівництву ПрАТ "Iвано-Франкiвськшкірсировина" 
 
       Незалежною аудиторською фірмою "ІФ-аудит", яка здійснює свою діяльність на підставі свідоцтва про 
внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 001060, виданого Аудиторською палатою України,  
проведено аудиторську перевірку стану корпоративного управління ПрАТ "Iвано-Франкiвськшкірсировина" (далі-
Товариство). 
 
Відповідно до умов договору та вимог міжнародних стандартів аудиту, в процесі перевірки передбачено 
отримання необхідних та суттєвих доказів шляхом проведення відповідного комплексу тестів і процедур по суті, 
на основі представлених документів, щодо стану корпоративного управління товариства. 
      Відповідальність за підготовку та достовірність первинних документів, представлених для аудиторської 
перевірки, покладається на управлінський персонал ПрАТ "Iвано-Франкiвськшкірсировина". У наші обов'язки, 
обов'язки аудиторів, входить висловлення думки і подання аудиторського висновку на підставі  аудиторської 
перевірки представлених документів. 
 
Аудиторська перевірка проведена у відповідності до вимог Міжнародних Стандартів аудиту(зокрема Міжнародних 
стандартів з надання впевненості МСЗНВ 3000-3999), Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". 
 
    Застосовуючи тестування та аналіз наданих первинних документів, пов'язаних із предметом аудиту , вважаємо 
що зібрана інформація є достатньою для складання аудиторського звіту у відповідності до мети його проведення. 
 
За наслідками аудиторської перевірки встановлено: 
 Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управління, у тому числі системи внутрішнього 
контролю, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" було отримання доказів, які дозволяють 
сформувати судження, щодо відповідності системи корпоративного управління у Товаристві, вимогам п.3 ст.401 
Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та вимогам Статуту, а саме: 
" в процесах корпоративного управління Товариство користується принципами корпоративного управління 
затвердженими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку( рішення№ 955 від 22.07.2014 року). 
Принципи корпоративного управління мають рекомендаційний характер та розраховані на добровільне 
застосування. Головним стимулом щодо їх дотримання товариством є економічна доцільність та об'єктивно 
існуючі вимоги ринку, щодо залучення інвестицій. У Товаристві  відсутній власний кодекс корпоративного 
управління проте управлінський апарат Товариства впроваджує принципи корпоративного управління шляхом: 
" повсякденного добровільного застосування принципів та рекомендацій щодо ефективного корпоративного 
управління; 
" включення до внутрішніх документів товариства положень Принципів; 
" розкриття на рівні річного звіту інформації щодо дотримання положень Принципів або аргументування 
причин відхилення від викладених у них рекомендацій. 
  Товариство забезпечує захист прав, законних інтересів акціонерів та рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно 
від кількості акцій, якими він володіє, та інших факторів. 
" у звіті про корпоративне управління за 2020 рік достовірно надано інформацію, щодо  загальних зборів 
акціонерів та про персональний склад наглядової ради та виконавчого органу Товариства. У звітному періоді 
загальні збори акціонерів проведені 20 листопада 2020 року. За рішенням загальних зборів акціонерів тип 
Товариства змінено з публiчного на приватне, та затверджено назву Товариства - Приватне акцiонерне товариство 
"Iвано-Франкiвськшкiрсировина". Повноваження членів наглядової ради та виконавчого органу Товариства чинні; 
" у Товаристві відсутній комітет з внутрішнього аудиту або посада  внутрішнього аудитора. Контроль за 
фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснює Ревізйна комісія, що обирається Загальними зборами 
акціонерів в кількості 2 осіб. У звіті про корпоративне управління за 2020 рік описано основні характеристики 
систем внутрішнього контролю і управління ризиками. Загальними зборами акціонерів заслухано та схвалено звіт 
попередньої  ревізійної комісії та обрано новий склад ревізійної комісії. Аудитори висловлюють думку, що у 
Товаристві налагоджено систему внутрішнього контролю та  проводиться відповідна робота у цьому напрямку; 
 
" на нашу думку інформація, щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного 
пакета акцій емітента, щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах, а 
також порядок призначення, звільнення та повноваження посадових осіб у звіті про корпоративне управління за 
2020 рік в усіх суттєвих аспектах відображена достовірно. 
 
Директор аудиторської фірми        
"ІФ-аудит"(сертифікат № 001422)     _____________       М. Мосійчук   
"28" квітня 2021року  
76019, м.Івано- Франківськ, вул.П.Мирного,8        
 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Найменування юридичної особи 

Ідентифікацій
ний код 

юридичної 
особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
  привілейовані 

іменні 

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)  фізичної особи 
Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
  привілейовані 

іменні 

Копаниця Уляна Романiвна 14825 47.19 14825 0 

Волошинюк Роман Васильович 4621 14.70906544436 4621 0 

Усього 19446 61.898395721925 19446 0 

 

X. Структура капіталу 

Тип 
та/або 
клас 
акцій 

Кількість 
акцій 
(шт.) 

Номінальна 
вартість 

(грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 
та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 
біржового реєстру 

1 2 3 4 5 

Акції 
прості 
іменні 

31416 1.75 

Акцiонери наділені загальними правами та обов'язками, визначеними чинним законодавством. 
Зокрема акцiонери Товариства мають право: брати участь в управлiннi акцiонерним Товариством 

(через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх уповноважених 
представникiв); обирати та бути обраними до органiв управлiння Товариством; вимагати (при 

володiннi бiльш як 10% акцiй Товариства) скликання позачергових Загальних зборiв чи перевiрки 
зовнiшнiм аудитором фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; брати участь у розподiлi 

прибутку Товариства та одержувати його частку (дивiденди) у порядку, визначеному 
законодавством України та внутрiшнiми нормативними документами Товариства; отримувати будь-
яку iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, якщо така iнформацiя не носить характеру iнформацiї з 

обмеженим доступом (конфiденцiйної або таємної); користуватися переважним правом на 
придбання додатково випущених Товариством акцiй; вiльно розпоряджатися акцiями Товариства у 

порядку, вставновленому законодавством України; отримання, у разi лiквiдацiї, частини майна 
Товариства або вартостi частини майна. Акцiонери Товариства зобов'язанi: - дотримуватися норм 

статуту Товариства та внутрiшнiх нормативних документiв Товариства; - виконувати рiшення 
Загальних зборiв та iнших органiв управлiння Товариства, виданi в межах наданих їм повноважень; 

Публічна пропозиція та допуск до 
торгів на фондовій біржі не 

здійснювались . 



- сприяти Товариству у здiйсненнi ним статутної дiяльностi, пiдвищенню його прибутковостi та 
ефективностi дiяльностi; - оплатити повну номiнальну вартiсть акцiй у розмiрi, порядку, коштами 

(засобами) та термiни, передбаченi цим Статутом i рiшеннями загальних зборiв; - не розголошувати 
iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, що складає комерцiйну таємницю та носить конфiденцiйний 
характер; - брати участь у забезпеченнi Товариства необхiдною для його дiяльностi iнформацiєю та 

iншими матерiальними i нематерiальними ресурсами; - виконувати свої зобов'язання щодо 
Товариства; - нести iншi обов'язки, встановленi Статутом Товариства та передбаченi законодавством 

України. 

Примітки Дані відсутні 

 

XI. 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 

03.08.1998 116/09/1/98 
Iвано-Франкiвське 

територiальне 
управлiння ДКЦПФР 

UA4000180418 
Акція проста 
бездокумент
арна іменна 

Бездокументарнi 
iменнi 

1.75 31416 54978.00 
100.000000000

000 

Опис Акції перебувають в обігу на внутрішньому вторинному неорганiзованому ринку ЦП. Лiстинг не проводився.  

 



 

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу 
емітента 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
 

  Привілейовані 
іменні 

 

1 2 3 4 5 

Волошинюк Роман Васильович 4621 14.70906544436 4621 0 

Копаниця Уляна Романівна 14825 47.18933027757 14825 0 

Усього 19446 61.89839572193 19446 0 

 

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також 
кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер свідоцтва 
про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 
випуску (шт.) 

Загальна 
номінальна вартість 

(грн) 

Загальна кількість 
голосуючих акцій 

(шт.) 

Кількість 
голосуючих акцій, 

права голосу за 
якими обмежено 

(шт.) 

Кількість 
голосуючих акцій, 

права голосу за 
якими за 

результатами 
обмеження таких 

прав передано іншій 
особі (шт.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

03.08.1998 116/09/1/98 UA4000180418 31416 54978.00 19446 0 0 

Опис У емітента відсутня інформація про існування обмежень права голосу щодо голосуючих акцій на звітну дату. 

 



   XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента 

 
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 198.000 46.000 0.000 0.000 198.000 46.000 

- будівлі та споруди 163.000 32.000 0.000 0.000 163.000 32.000 

- машини та обладнання 35.000 14.000 0.000 0.000 35.000 14.000 

- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

2. Невиробничого призначення 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інестиційна нерухомість 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Усього 198.000 46.000 0.000 0.000 198.000 46.000 

 
Пояснення :  Основнi засоби облiковуються на пiдприємствi за собiвартiстю з 
урахуванням всiх витрат, що мали мiсце для придбаня та пiдготовки основних засобiв 
щодо використання за призначенням. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець 
року становить 2523 тис.грн, знос - 2477 тис.грн. Середня ступiнь зносу становить 
- 98,18 %.  Змiни у вартостi основних засобiв обумовлена   нарахованою 
амортизацiєю.   Орендованих основних засобiв немає. Арешту на основнi засоби не 
було. Правочинiв щодо основних засобiв не було.    Товариство користується 
основними засобами на таких умовах: використання засобiв здiйснюється за їх 
цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi Товариства. Термiни 
використання основних засобiв - до повного зношення. Обмежень на використання 
основних засобiв немає.  Спосiб утримання активiв полягає в тому, що активи 
пiдприємства щорiчно iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi 
пiдприємства. Мiсцезнаходження основних засобiв вiдповiдає фактичнiй адресi 
пiдприємства. 



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
 

Найменування показника (тис.грн.) За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 564 854 

Статутний капітал (тис.грн.) 55 55 

Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 55 55 

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України 
"Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного 
положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", 
затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення 
вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) 
товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань 
перед іншими особами 

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(564.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного 
капіталу(55.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. 
Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець 
року. 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань Дата 
виникнен

ня 

Непогашена 
частина 

боргу 
(тис.грн.) 

Відсоток за 
користування 

коштами 
(відсоток 
річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку, у тому числі : Х 0.00 Х Х 
Зобов'язання за цінними паперами Х 0.00 Х Х 
у тому числі за облігаціями (за кожним 

випуском) : 
Х 0.00 Х Х 

за іпотечними цінними паперами (за кожним 
власним випуском): 

Х 0.00 Х Х 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 
випуском): 

Х 0.00 Х Х 

За векселями (всього) Х 0.00 Х Х 
за іншими цінними паперами (у тому числі за 

похідними цінними паперами) (за кожним 
видом): 

Х 0.00 Х Х 

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

Х 0.00 Х Х 

Податкові зобов'язання Х 19.00 Х Х 
Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х 
Інші зобов'язання та забезпечення Х 106.00 Х Х 
Усього зобов'язань та забезпечень Х 125.00 Х Х 

Опис У звiтному перiодi загальна сума зобов'язань емiтента зменшилась. 

 



6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
 
 

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

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" 

Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

30370711 

Місцезнаходження 01001 м. Київ д/н м.Київ вул.Грінченка, 3 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

д/н 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

д/н 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

 

Міжміський код та телефон 0442791074 
Факс 0442791074 
Вид діяльності Депозитарна діяльність депозитраію цінних паперів 
Опис Особа виконує функції центрального депозитарію у відповідності до 

чинного законодавства. 
 

 
 

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

Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фiрма "IФ-аудит" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

22196268 

Місцезнаходження 76018 Iвано-Франкiвська область д/н Iвано-Франкiвськ вул.Панаса 
Мирного, 8 

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

001060 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

26.01.2001 

Міжміський код та телефон (03422) 450-32 
Факс (03422) 450-32 
Вид діяльності аудиторська діяльність 
Опис Особа надає аудиторські послуги. 

 
 

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

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 

Організаційно-правова форма Державна органiзацiя (установа, заклад) 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

21676262 

Місцезнаходження 03150 УКРАЇНА  м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

DR/00002/ARM 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 287-56-70 
Факс (044) 287-56-73 
Вид діяльності Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до 

НКЦПФР 
Опис Подання звітності до НКЦПФР 

 
 



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

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 

Організаційно-правова форма Державна органiзацiя (установа, заклад) 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

21676262 

Місцезнаходження 03150 УКРАЇНА  м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

DR/00001/APA 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 287-56-70 
Факс (044) 287-56-73 
Вид діяльності Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників 

фондового ринку 
Опис Оприлюднення регульованої інформації 

 
 

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Онiкс-IВА" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

24680821 

Місцезнаходження 76019 Iвано-Франкiвська область д/в Iвано-Франкiвськ Василiянок, буд. 
22 

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

АЕ №263370 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

НКЦПФР м.Київ 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

24.09.2013 

Міжміський код та телефон (0342) 75-11-65 
Факс (0342) 75-11-65 
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи 
Опис Обслуговування рахунків в цінних паперах 

 
 
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2021 01 01 
Підприємство   Приватне акцiонерне товариство "Iвано-
Франкiвськшкiрсировина" 

за ЄДРПОУ 05501988 

Територія  IВАНО-ФРАНКIВСЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 2610197401 
Організаційно-правова форма господарювання  ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

за КОПФГ 112 

Вид економічної діяльності  НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ 
ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА 

за КВЕД 68.20 

Середня кількість працівників  8   
Одиниця виміру : тис. грн.   
Адреса 76495 Iвано-Франкiвська область Iвано-Франкiвськ Пресмашiвська, 
10, т.(0342) 78-75-16 
 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

  

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  V 
за міжнародними стандартами фінансової звітності    

 
Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2020 р.  

 

                                                                    Форма № 1                                      Код за ДКУД 1801001 
 
 

Актив 
Код 

рядка 
На початок 

звітного періоду 
На кінець 

звітного періоду 
На дату пере- 

ходу на МСФЗ 
                                                  1 2 3 4 01.01.2012 
I. Необоротні активи  
Нематеріальні активи 
 

1000 2 1 
-- 

первісна вартість 1001 3 3 -- 
накопичена амортизація 1002 1 2 -- 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 -- -- -- 
Основні засоби 1010 198 46 -- 
первісна вартість 1011 2523 2523 -- 
знос 1012 2325 2477 -- 
Інвестиційна нерухомість 1015 -- -- -- 
Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- -- 
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 -- -- -- 
Інші необоротні активи 1090 -- -- -- 
Усього за розділом I 1095 200 47 -- 
II. Оборотні активи  
Запаси 

1100 -- -- 
-- 

Поточні біологічні активи 1110 -- -- -- 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 

1125 552 541 
-- 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 
 

1130 6 9 
-- 

з бюджетом 1135 -- 1 -- 
у тому числі з податку на прибуток 1136 -- -- -- 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 -- 2 -- 
Поточні фінансові інвестиції 1160 -- -- -- 
Гроші та їх еквіваленти 1165 505 89 -- 
Рахунки в банках 1167 505 89 -- 
Витрати майбутніх періодів 1170 -- -- -- 
Інші оборотні активи 1190 -- -- -- 
Усього за розділом II 1195 1063 642 -- 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 

1200 -- -- 
-- 

Баланс 1300 1263 689 -- 

  



Пасив 
Код 

рядка 
На початок 

звітного року 
На кінець 

звітного періоду 
На дату пере- 

ходу на МСФЗ 
                                                   1 2 3 4 5 
І. Власний капітал 
Зареєстрований (пайовий) капітал  
 

1400 55 55 
-- 

Капітал у дооцінках 1405 -- -- -- 
Додатковий капітал 1410 -- -- -- 
Резервний капітал 1415 5 5 -- 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 794 504 -- 
Неоплачений капітал 1425 -- -- -- 
Вилучений капітал 1430 -- -- -- 
Усього за розділом I 1495 854 564 -- 
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 
Відстрочені податкові зобов'язання 
 

1500 -- -- 
-- 

Довгострокові кредити банків 1510 -- -- -- 
Інші довгострокові зобов'язання 1515 -- -- -- 
Довгострокові забезпечення 1520 -- -- -- 
Цільове фінансування 1525 -- -- -- 
Усього за розділом II 1595 -- -- -- 
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 
Короткострокові кредити банків  
 

1600 -- -- 
-- 

Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов'язаннями  
 

1610 -- -- 
-- 

товари, роботи, послуги 1615 2 4 -- 
розрахунками з бюджетом 1620 32 19 -- 
у тому числі з податку на прибуток 1621 -- -- -- 
розрахунками зі страхування 1625 17 -- -- 
розрахунками з оплати праці 1630 66 -- -- 
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 
учасниками 

1640 3 3 
-- 

Поточні забезпечення 1660 -- -- -- 
Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- -- 
Інші поточні зобов'язання 1690 289 99 -- 
Усього за розділом IІІ 1695 409 125 -- 
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
 утримуваними для продажу, та групами вибуття 
 

1700 -- -- 
-- 

Баланс 1900 1263 689 -- 

 
 
д/н 
 
 

Директор ________________ Волошинюк Роман Васильович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Копаниця Уляна Романівна 
 (підпис)  
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2021 01 01 

Підприємство   Приватне акцiонерне товариство "Iвано-
Франкiвськшкiрсировина" 

за ЄДРПОУ 05501988 

 
Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  

за 2020 рік  
 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД 1801003 
 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)  

2000 1427 1630 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)  

2050 (562) (379) 

Валовий:   
     прибуток  

2090 865 1251 

     збиток  2095 (--) (--) 
Інші операційні доходи  2120 6 52 
Адміністративні витрати  2130 (1156) (1169) 
Витрати на збут 2150 (--) (--) 
Інші операційні витрати  2180 (5) (23) 
Фінансовий результат від операційної діяльності:   
     прибуток  

2190 -- 111 

     збиток   2195 (290) (--) 
Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 
Інші фінансові доходи  2220 -- -- 
Інші доходи  2240 -- -- 
Фінансові витрати  2250 (--) (--) 
Втрати від участі в капіталі  2255 (--) (--) 
Інші витрати  2270 (--) (--) 
Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток 

2290 -- 111 

збиток 2295 (290) (--) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -- -- 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:   
     прибуток  

2350 -- 111 

     збиток  2355 (290) (--) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
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 -290 111 

 
  



III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                   1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 6 82 
Витрати на оплату праці 2505 747 699 
Відрахування на соціальні заходи 2510 164 154 
Амортизація 2515 154 144 
Інші операційні витрати 2520 90 113 

Разом 2550 1161 1192 

 
 

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 31416 31416 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605 31416 31416 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610 (  9.23096510) 3.53323150 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію  

2615 (  9.23096510) 3.53323150 

Дивіденди на одну просту акцію  2650 -- -- 

 
д/н 
 
 

Директор ________________ Волошинюк Роман Васильович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Копаниця Уляна Романівна 
 (підпис)  
 
 
 
 
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2021 01 01 
Підприємство   Приватне акцiонерне товариство "Iвано-
Франкiвськшкiрсировина" 

за ЄДРПОУ 05501988 

 
Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) 

за 2020 рік  
 

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД 1801004 
 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

3000 1443 1510 

Повернення податків і зборів 3005 -- -- 
у тому числі податку на додану вартість 3006 -- -- 
Цільового фінансування 3010 -- -- 
Інші надходження 3095 1561 19521 
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 

3100 (573) (509) 

Праці 3105 (638) (482) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (182) (135) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (232) (192) 
Інші витрачання 3190 (1795) (19544) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -416 169 
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 -- -- 
Інші надходження 3250 -- -- 
Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 

3255 (--) (--) 

необоротних активів 3260 (--) (--) 
Виплати за деривативами 3270 (--) (--) 
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 -- -- 
Інші надходження 3340 -- -- 
Витрачання на: 
Викуп власних акцій 

3345 (--) (--) 

Погашення позик 3350 -- -- 
Сплату дивідендів 3355 (--) (--) 
Інші платежі 3390 (--) (--) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -- -- 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -416 169 
Залишок коштів на початок року 3405 505 336 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -- -- 
Залишок коштів на кінець року 3415 89 505 

 
д/н 

Директор ________________ Волошинюк Роман Васильович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Копаниця Уляна Романiвна 
 (підпис)  
 



  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2021 01 01 

Підприємство   Приватне акцiонерне товариство "Iвано-
Франкiвськшкiрсировина" 

за ЄДРПОУ 05501988 

 
Звіт про власний капітал 

за 2020 рік  
 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД 1801005 
 
 

Стаття 
Код 

рядка 

Зареєст-
рований 
(пайови

й) 
капітал 

Капітал 
у дооцін-

ках 

Додат-
ковий 

капітал 

Резер-
вний 

капітал 

Нероз- 
поділе- 

ний 
прибуток 
(непокри

тий 
збиток) 

Неопла-
чений 

капітал 

Вилу-
чений 

капітал 
Всього 

                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 55 -- -- 5 794 -- -- 854 
Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 -- -- -- -- -- -- -- -- 

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

4095 55 -- -- 5 794 -- -- 854 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 

4100 -- -- -- -- -290 -- -- -290 

Інший сукупний дохід за 
звітний період 

4110 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
(дивіденди) 

4200 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу 

4205 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Відрахування до резервного 
капіталу 

4210 -- -- -- -- -- -- -- -- 

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 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни в капіталі 4290 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Разом змін у капіталі 4295 -- -- -- -- -290 -- -- -290 
Залишок на кінець року 4300 55 -- -- 5 504 -- -- 564 

 
  
 
 

Директор ________________ Волошинюк Роман Васильович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Копаниця Уляна Романiвна 
 (підпис)  
 
 
 
 
 



 

XVI. Твердження щодо річної інформації 

Посадові особи емітента, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, офіційно 
підтверджують, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів 
бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий 
стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої 
фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про 
розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його 
контролем, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони 
стикаються у своїй господарській діяльності. 
 

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

Дата 
виникнення 

події 

Дата оприлюднення 
Повідомлення 

(Повідомлення про 
інформацію) у 

загальнодоступній 
інформаційній базі даних 

Національної комісії з 
цінних паперів та фондового 

ринку або через особу, яка 
провадить діяльність з 

оприлюднення регульованої 
інформації від імені 

учасників фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

10.11.2020 12.11.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                              

 
 


