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Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 
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Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2016 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акцiонерне товариство "Якобз Дау Егбертс Україна" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

39709794 

4. Місцезнаходження 

Сумська , Тростянецький, 42600, мiсто Тростянець, Набережна 28А 

5. Міжміський код, телефон та факс 

0542 702 505 - 

6. Електронна поштова адреса 

matseykiv@jdecoffee.com 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2017 

 (дата) 

2. Річна інформація 

опублікована у 

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку 81 
  

28.04.2017 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація 

розміщена на власній 

сторінці 

https://www.jacobsdouweegberts.com/about-

us/ukraine 

в мережі 

Інтернет 28.04.2017 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

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

часток, паїв) 
 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

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

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди  

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  

12. Відомості про цінні папери емітента: 

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  

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

протягом звітного періоду 
 

13. Опис бізнесу  

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

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

правочинів 
X 

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

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

вчинення яких є заінтересованість 
 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

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

виникала протягом звітного періоду 
X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 



18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

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

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

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 
 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін 

іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 

 

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

іпотечних активів до складу іпотечного покриття 
 

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

активів та інших активів на кінець звітного періоду 
 

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

які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року 
 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, 

які включено до складу іпотечного покриття 

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

23. Основні відомості про ФОН  

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

27. Правила ФОН  

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)  

29. Текст аудиторського висновку (звіту)  

30. Річна фінансова звітність  

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності) 
X 

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

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

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 

зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будівництва) 

 

34. Примітки 

До складу регулярної рiчної iнформацiї Емiтента не включенi наступнi данi:  

«Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi» - на кiнець звiтного 

перiоду Емiтент не мав лiцензiй (дозволiв);  

«Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб» - на кiнець звiтного перiоду 

Емiтент не брав участi у створеннi юридичних осiб;  

«Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря» - посада корпоративного секретаря у 

Емiтента не передбачена;  

«Iнформацiя про рейтингове агентство» – за звiтний перiод Емiтент не користувався 

послугами рейтингових агентств;  

«Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру 

 



часток, паїв)» - для приватних акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) 

розмiщення цiнних паперiв ця форма не заповнюється;  

«Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента» - посадовi особи 

Емiтента не володiють акцiями Емiтента;  

«Iнформацiя про дивiденди» - для приватних акцiонерних товариств, якi не здiйснювали 

публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв ця форма не заповнюється;  

«Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент» - для приватних 

акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв ця 

форма не заповнюється;  

«Iнформацiя про облiгацiї емiтента» - Емiтент не здiйснював випуск облiгацiй;  

«Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом – Емiтент не здiйснював випуск 

iнших цiнних паперiв, нiж акцiї. 

«Iнформацiя про похiднi цiннi папери» - Емiтентом похiднi цiннi папери не випускались;  

«Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду» - Емiтентом власнi акцiї 

протягом звiтного перiоду не викупались;  

«Опис бiзнесу» - для приватних акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне 

(вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв ця форма не заповнюється;  

«Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про 

собiвартiсть реалiзованої продукцiї» - Емiтент не займається видами дiяльностi, що 

класифiкуються як переробка, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення 

електроенергiї, газу, води;  

«Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв» - для приватних акцiонерних 

товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв ця форма не 

заповнюється; 

«Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт)» – ця форма не заповнюється, за чинним 

законодавством України приватне акцiонерне товариство не зобов’язане щороку замовляти 

аудиторський висновок (звiт); 

«Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй» - за звiтний перiод Емiтент не випускав 

iпотечних цiнних паперiв;  

«Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) 

зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим покриттям» - за звiтний перiод Емiтент не 

випускав iпотечних цiнних паперiв;  

«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» - за 

звiтний перiод Емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв;  

«Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових 

iпотечних активiв до складу iпотечного покриття» - за звiтний перiод Емiтент не випускав 

iпотечних цiнних паперiв; 

«Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних 

активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду» - за звiтний перiод Емiтент не випускав 

iпотечних цiнних паперiв;  

«Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, 

якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року» - за звiтний перiод 

Емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв;  

«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 - за звiтний перiод Емiтент не випускав iпотечних 

цiнних паперiв;  

«Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв» - за звiтний перiод Емiтент не випускав 

iпотечних цiнних паперiв;  

«Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв» - за звiтний перiод Емiтент не випускав 

iпотечних цiнних паперiв;  



«Основнi вiдомостi про ФОН» - за звiтний перiод Емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН;  

«Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН» - за звiтний перiод Емiтент не випускав 

сертифiкатiв ФОН;  

«Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН» - за звiтний перiод Емiтент не 

випускав сертифiкатiв ФОН;  

«Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН» - за звiтний перiод Емiтент не випускав 

сертифiкатiв ФОН;  

«Правила ФОН» - за звiтний перiод Емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН; 

«Рiчна фiнансова звiтнiсть» - Емiтент складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi;  

«Текст аудиторського висновку (звiту)» - для приватних акцiонерних товариств, якi не 

здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв ця форма не заповнюється; 

«Звiт про стан об’єкта нерухомостi» - за звiтний перiод Емiтент не випускав цiльових 

облiгацiй, виконання зобов’язань за якими забезпечено об’єктами нерухомостi. 

«Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв» - у 

звiтному перiодi вiдповiднi рiшення Емiтентом не приймались.  

«Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, щодо 

вчинення яких є заiнтересованiсть» - у звiтному перiодi вiдповiднi рiшення Емiтентом не 

приймались.  



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

Приватне акцiонерне товариство "Якобз Дау Егбертс Україна" 

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

свiдоцтво вiдсутнє 

3. Дата проведення державної реєстрації 

25.03.2015 

4. Територія (область) 

Сумська  

5. Статутний капітал (грн) 

1712111.00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

171 

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

46.37 оптова торгiвля кавою, чаєм, какао та прянощами 

 

 

10. Органи управління підприємства 

Загальнi збори акцiонерiв, наглядова рада, правлiння та ревiзiйна комiсiя 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

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

у національній валюті 

Вiддiлення «КIБ» ПАТ «Кредi Агрiколь банк» 

2) МФО банку 

300614 

3) поточний рахунок 

2600550025624 

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

у іноземній валюті 

Вiддiлення «КIБ» ПАТ «Кредi Агрiколь банк» 

5) МФО банку 

300614 



6) поточний рахунок 

26003500256252 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада 

Голова Наглядової Ради 

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

Симчич Катерина Євгенiвна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1971 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

22 

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

ПрАТ "Монделiс Україна", Директор юридичного вiддiлу, Україна, Схiдна Європа, Центральна 

Азiя, Близький Схiд та Африка, категорiя кави. 

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

22.12.2014 3 роки 

9) Опис 

Обов'язками голови Наглядової ради є координацiя дiяльностi Наглядової ради для належного 

виконання Наглядовою радою своїх функцiй вiдповiдно до чинного законодавства України, 

зокрема: 

Затвердження в межах компетенцiї Наглядової ради положень, якими регулюються питання, 

пов'язанi з дiяльнiстю Товариства. 

Прийняття рiшення про проведення рiчних (чергових) та позачергових Загальних зборiв, 

пiдготовка порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх 

проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами 

позачергових Загальних зборiв; Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством 

акцiй; Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй. 

Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 

Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених законом; 

Обрання та припинення (вiдкликання) повноважень Голови та членiв Правлiння Товариства,; 

Затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння, 

встановлення розмiру їхньої винагороди; Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, 

встановлених законом, обрання (призначення) головуючого та секретаря Загальних зборiв; 

Обрання аудитора (аудиторiв) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з 

ним, встановлення розмiру оплати його послуг; Визначення дати складення перелiку осiб, якi 

мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; Визначення дати 



складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв, та 

дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до 

Статуту Товариства; Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах 

та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення) iнших юридичних осiб.Вирiшення 

питань, передбачених законом, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення 

Товариства; Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених 

законом; Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття 

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

акцiй; Прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та 

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

послуг; Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження 

умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; Надсилання 

в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицiй акцiонерам про придбання простих 

акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства; 

прийняття рiшення вiд вiдсторонення Голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та 

обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; Питання, що 

належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами 

Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законом.Для здiйснення 

покладених на неї обов'язкiв та функцiй Наглядова рада має право: 

Отримувати iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства; Вимагати звiтiв та 

пояснень вiд Голови та членiв Правлiння, iнших працiвникiв Товариства, дочiрнiх пiдприємств, 

фiлiй, представництв щодо їхньої посадової дiяльностi.Вiдмiнити рiшення або розпорядження 

(наказ), прийнятi Правлiнням чи Головою Правлiння, якщо таке рiшення або розпорядження 

прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподiяти 

шкоду Товариству або суперечить метi дiяльностi Товариства. 

Здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою 

радою своїх завдань. 

Перелiк попереднiх посад, якi обiймала посадова особа за останнi 5 рокiв: 

01.07.2009 – 01.02.2012 – Керiвник юридичного вiддiлу, Україна та новi ринки Схiдної Європи та 

Центральної Азiї в ПАТ «Крафт Фудз Україна» 

01.02.2012 – 01.01.2015 – Директор юридичного вiддiлу, Україна, новi ринки Схiдної Європи та 

Центральної Азiї в ПАТ «Монделiс Україна» 

01.01.2015 – 31.03.2015 – Директор юридичного вiддiлу, Україна, Схiдна Європа та Центральна 

Азiя, Близький Схiд та Африка, категорiя кави в ПрАТ «Монделiс Україна» 

01.04.2015 – до сьогоднi – Директор юридичного вiддiлу, Україна, Схiдна Європа Центральна 

Азiя, категорiя кави в ПрАТ «Якобз Дау Егбертс Україна» 

Загальний стаж роботи посадової особи - 22 роки i 6 мiсяцiв. Дана особа перебуває на посадi 

члена Наглядової ради, вiдповiдно до рiшення чергових зборiв акцiонерiв вiд 22 грудня 2014 

року, термiн обрання - 3 роки. В звiтному роцi голова Наглядової ради Товариства не змiнювався. 

Посадова особа Товариства судимостей за корисливi i посадовi злочини не має. Посадова особа 

не надавала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Приватними акцiонерними 

товариствами, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв iнформацiя 

щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим 

особам емiтента - не вказується. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

член Наглядової ради 

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

Панiвник Ольга Петрiвна 



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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1979 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

15 

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

ПрАТ «Монделiс Україна», Директор вiддiлу людських ресурсiв, Україна, категорiя кави  

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

22.12.2014 3 роки 

9) Опис 

Обов'язками члена Наглядової ради є участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення 

прийняття Наглядовою радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства та належного 

виконання Наглядовою радою своїх функцiй вiдповiдно до чинного законодавства України, 

зокрема: 

Затвердження в межах компетенцiї Наглядової ради положень, якими регулюються питання, 

пов'язанi з дiяльнiстю Товариства. 

Прийняття рiшення про проведення рiчних (чергових) та позачергових Загальних зборiв, 

пiдготовка порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх 

проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами 

позачергових Загальних зборiв; Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством 

акцiй; Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй. 

Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 

Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених законом; 

Обрання та припинення (вiдкликання) повноважень Голови та членiв Правлiння Товариства,; 

Затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння, 

встановлення розмiру їхньої винагороди; Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, 

встановлених законом, обрання (призначення) головуючого та секретаря Загальних зборiв; 

Обрання аудитора (аудиторiв) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з 

ним, встановлення розмiру оплати його послуг; Визначення дати складення перелiку осiб, якi 

мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; Визначення дати 

складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв, та 

дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до 

Статуту Товариства; Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах 

та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення) iнших юридичних осiб.Вирiшення 

питань, передбачених законом, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення 

Товариства; Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених 

законом; Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття 

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

акцiй; Прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та 

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

послуг; Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження 

умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; Надсилання 

в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицiй акцiонерам про придбання простих 



акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства; 

прийняття рiшення вiд вiдсторонення Голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та 

обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; Питання, що 

належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами 

Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законом.Для здiйснення 

покладених на неї обов'язкiв та функцiй Наглядова рада має право: 

Отримувати iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства; Вимагати звiтiв та 

пояснень вiд Голови та членiв Правлiння, iнших працiвникiв Товариства, дочiрнiх пiдприємств, 

фiлiй, представництв щодо їхньої посадової дiяльностi.Вiдмiнити рiшення або розпорядження 

(наказ), прийнятi Правлiнням чи Головою Правлiння, якщо таке рiшення або розпорядження 

прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподiяти 

шкоду Товариству або суперечить метi дiяльностi Товариства. 

Здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою 

радою своїх завдань. 

Перелiк попереднiх посад, якi обiймала посадова особа за останнi 5 рокiв: 

08.12.2008 – 01.04.2012 – Менеджер з компенсацiй та пiльг в ПАТ «Крафт Фудз Україна» 

01.04.2012 – 01.01.2013 – Менеджер проектiв вiддiлу людських ресурсiв в ПАТ «Крафт Фудз 

Україна» 

01.01.2013 – 01.01.2014 – Менеджер центру експертизи iз управлiння талантами та ефективнiстю 

органiзацiї в ПАТ «Монделiс Україна» 

01.01.2014 – 01.01.2015 – Менеджер iз управлiння талантами, ефективнiстю органiзацiї та 

рекрутингу в ПрАТ «Монделiс Україна» 

01.01.2015 – 31.03.2015 – Директор вiддiлу людських ресурсiв, Україна, категорiя кави в ПрАТ 

«Монделiс Україна» 

01.04.2015 – до сьогоднi – Директор вiддiлу людських ресурсiв, Україна, категорiя кави в ПрАТ 

«Якобз Дау Егбертс Україна» 

Загальний стаж роботи посадової особи - 15 рокiв i 7 мiсяцiв. Дана особа перебуває на посадi 

члена Наглядової ради, вiдповiдно до рiшення чергових зборiв акцiонерiв вiд 22 грудня 2014 

року, термiн обрання - 3 роки. В звiтному роцi члени Наглядової ради Товариства не 

змiнювались. Посадова особа Товариства судимостей за корисливi i посадовi злочини не має. 

Посадова особа не надавала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Приватними 

акцiонерними товариствами, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв 

iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої 

посадовим особам емiтента - не вказується. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

член Наглядової ради 

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

Варчук Павло Олександрович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1981 

5) освіта** 

вища 



6) стаж роботи (років)** 

12 

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

ПрАТ Монделiс Україна, Генеральний директор, Схiдна Європа, Центральна Азiя, Близький Схiд 

та Африка, категорiя кави 

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

22.12.2014 3 роки 

9) Опис 

Обов'язками члена Наглядової ради є участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення 

прийняття Наглядовою радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства та належного 

виконання Наглядовою радою своїх функцiй вiдповiдно до чинного законодавства України, 

зокрема: 

Затвердження в межах компетенцiї Наглядової ради положень, якими регулюються питання, 

пов'язанi з дiяльнiстю Товариства. 

Прийняття рiшення про проведення рiчних (чергових) та позачергових Загальних зборiв, 

пiдготовка порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх 

проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами 

позачергових Загальних зборiв; Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством 

акцiй; Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй. 

Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 

Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених законом; 

Обрання та припинення (вiдкликання) повноважень Голови та членiв Правлiння Товариства,; 

Затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння, 

встановлення розмiру їхньої винагороди; Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, 

встановлених законом, обрання (призначення) головуючого та секретаря Загальних зборiв; 

Обрання аудитора (аудиторiв) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з 

ним, встановлення розмiру оплати його послуг; Визначення дати складення перелiку осiб, якi 

мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; Визначення дати 

складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв, та 

дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до 

Статуту Товариства; Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах 

та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення) iнших юридичних осiб.Вирiшення 

питань, передбачених законом, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення 

Товариства; Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених 

законом; Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття 

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

акцiй; Прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та 

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

послуг; Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження 

умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; Надсилання 

в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицiй акцiонерам про придбання простих 

акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства; 

прийняття рiшення вiд вiдсторонення Голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та 

обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; Питання, що 

належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами 

Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законом.Для здiйснення 

покладених на неї обов'язкiв та функцiй Наглядова рада має право: 

Отримувати iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства; Вимагати звiтiв та 

пояснень вiд Голови та членiв Правлiння, iнших працiвникiв Товариства, дочiрнiх пiдприємств, 

фiлiй, представництв щодо їхньої посадової дiяльностi.Вiдмiнити рiшення або розпорядження 



(наказ), прийнятi Правлiнням чи Головою Правлiння, якщо таке рiшення або розпорядження 

прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподiяти 

шкоду Товариству або суперечить метi дiяльностi Товариства. 

Здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою 

радою своїх завдань. 

Перелiк попереднiх посад, якi обiймала посадова особа за останнi 5 рокiв: 

01.06.2009 – 20.12.2011 – Менеджер з торгового маркетингу, новi ринки Схiдної Європи та 

Центральної Азiї в ПАТ «Крафт Фудз Україна» 

20.12.2011 – 01.03.2012 – Старший менеджер з торгового маркетингу, новi ринки Схiдної Європи 

та Центральної Азiї в ПАТ «Крафт Фудз Україна» 

01.03.2012 – 15.01.2014 – Нацiональний менеджер з торгового маркетингу, Україна та новi ринки 

Схiдної Європи та Центральної Азiї в ПАТ «Крафт Фудз Україна» 

15.01.2014 – 01.01.2015 – Комерцiйний менеджер, Кавказ в ПрАТ «Монделiс Україна» 

01.01.2015 – 31.03.2015 – Генеральний директор, Схiдна Європа, Центральна Азiя, Близький Схiд 

та Африка, категорiя кави в ПрАТ «Монделiс Україна» 

01.04.2015 – 03.04.2017 – Генеральний директор, Схiдна Європа, Центральна Азiя, Близький Схiд 

та Африка, категорiя кави в ПрАТ «Якобз Україна» 

Загальний стаж роботи посадової особи - 12 рокiв i 11 мiсяцiв. Дана особа перебуває на посадi 

члена Наглядової ради, вiдповiдно до рiшення чергових зборiв акцiонерiв вiд 22 грудня 2014 

року, термiн обрання - 3 роки. В звiтному роцi члени Наглядової ради Товариства не 

змiнювались. Посадова особа Товариства судимостей за корисливi i посадовi злочини не має. 

Посадова особа не надавала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Приватними 

акцiонерними товариствами, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв 

iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої 

посадовим особам емiтента - не вказується. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Голова Правлiння 

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

Ревiка Наталiя Василiвна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1976 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

15 

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

ПрАТ "Монделiс Україна", Генеральний директор, Україна, категорiя кави  

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

22.12.2014 3 роки 

9) Опис 



До повноважень посадової особи, як Голови правлiння, вiдноситься керiвництво поточною 

дiяльнiстю Товариства, координацiя та органiзацiя роботи по веденню та розвитку бiзнесу на 

територiї України, представлення iнтересiв Товариства у вiдносинах з усiма юридичними та 

фiзичними особами, органiзацiя виконання завдань, наданих загальними зборами та Наглядовою 

радою Товариства, зокрема: 

виконання рiшень Загальних Зборiв; 

надання на розгляд Загальних Зборiв: 

(a)рiчних звiтiв, включаючи звiти про основнi види дiяльностi Товариства, фiнансовi звiти та 

бухгалтерський баланс на кiнець попереднього фiнансового року, звiт про пасиви та активи; 

(b)пропозицiї щодо використання та розподiлу прибутку, який можна розподiляти; та 

(c)якщо це доцiльно, пропозицiї щодо змiн статутного фонду, дiяльностi Товариства, припинення 

Товариства або випуску акцiй для персоналу/працiвникiв Товариства. 

затвердження правил, положень та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, визначення 

органiзацiйної структури Товариства; 

визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та 

представництв; 

прийняття рiшень та укладання договорiв про придбавання та вiдчуження нерухомого майна 

Товариства; та 

прийняття рiшень про створення чи припинення фiлiй та представництв Товариства та 

затвердження положень про їхню дiяльнiсть. 

Крiм вищезазначеного, Голова Правлiння вправi без довiреностi здiйснювати будь-якi дiї вiд 

iменi Товариства, в тому числi, але не обмежуючись наступним: 

(a) представляти iнтереси Товариства у вiдносинах з усiма юридичними та фiзичними особами, в 

державних, судових, громадських, кооперативних, господарських та iнших органах та 

органiзацiях (незалежно вiд форми власностi), в органах нотарiату України, перед державними 

контролюючими органами з правом пiдписувати документи за наслiдками перевiрок, надавати 

довiдки та iншу iнформацiю стосовно дiяльностi Товариства; 

(b) укладати будь-якi договори, контракти (включаючи зовнiшньоекономiчнi договори / 

контракти та договори про придбавання та вiдчуження нерухомого майна), здiйснювати 

правочини, пiдписувати будь-яку звiтнiсть, що подається Товариством, видавати накази стосовно 

дiяльностi Товариства; 

(c) здiйснювати управлiння та розпорядження активами Товариства; 

(d) користуватися правом першого пiдпису на фiнансових та банкiвських платiжних документах; 

(e) здiйснювати прийняття працiвникiв на роботу та звiльнення з роботи; та 

(f) делегувати працiвникам Товариства (в тому числi, але не обмежуючись, на час своєї 

вiдсутностi та/чи на певний перiод часу, та/чи на постiйнiй основi) всi чи будь-яку частину своїх 

повноважень, крiм виключних повноважень Голови Правлiння, визначених Статутом чи 

встановлених як виключнi Загальними Зборами, Наглядовою Радою чи Правлiнням, – 

спецiальними письмовими розпорядженнями, наказами чи довiреностями. При цьому особи, 

яким Голова Правлiння передав всi або частину своїх повноважень, пiдпорядкованi i пiдзвiтнi 

Головi Правлiння. 

Вiдповiдно до Статуту Голова Правлiння надiлений наступними виключними повноваженнями: 

(a) Голова Правлiння визначає повноваження членiв Правлiння, та призначає Першого 

Заступника Голови Правлiння та Другого Заступника Голови Правлiння. 

(b) Загальнi Збори, Спостережна Рада чи Правлiння своїм рiшенням можуть вiдносити будь-якi 

iншi повноваження до виключних повноважень Голови Правлiння. 

Загальний стаж роботи посадової особи складає 15 рокiв i 5 мiсяцiв. Перелiк попереднiх посад, 

якi займала дана посадова особа протягом останнiх 5 рокiв 

06.12.2010 – 01.11.2011 – Менеджер з маркетингу, категорiя кави в ЗАТ «Крафт Фудз Україна» 

01.11.2011 – 01.05.2013 – Директор з маркетингу , категорiя кави та солоних снкiв в ПАТ «Крафт 

Фудз Україна» 

01.05.2013 – 01.01.2015 – Директор вiддiлу маркетингу, Україна в ПрАТ «Монделiс Україна» 

01.01.2015 – 24.03.2015 – Генеральний директор, Україна, категорiя кави в ПрАТ «Монделiс 



Україна» 

25.03.2015 – 03.04.2017 – Голова Правлiння в ПрАТ «Якобз Дау Егбертс Україна» 

За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.12.2014 р. обрана Головою правлiння Товариства 

термiном на 3 роки. Посадова особа Товариства судимостей за корисливi i посадовi злочини не 

має. Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах. Посадова особа згоди на 

розкриття своїх паспортних даних не надавала. Приватними акцiонерними товариствами, якi не 

здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв iнформацiя щодо розмiру 

виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента - 

не вказується. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Перший заступник голови правлiння 

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

Гура Олександр Миколайович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1982 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

12 

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

ПрАТ "Монделiс Україна", Старший менеджер вiддiлу мережi постачання, Україна, категорiя 

кави в ПАТ «Монделiс Україна» 

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

18.12.2014 3 роки 

9) Опис 

До повноважень посадової особи, як члена правлiння та Першого заступника Голови Правлiння, 

вiдноситься участь у засiданнях Правлiння, задля прийняття рiшень щодо здiйснення управлiння 

поточною дiяльнiстю Товариства, координацiї та органiзацiї роботи по веденню та розвитку 

бiзнесу на територiї України, органiзацiї роботи по виконанню завдань, наданих Правлiнню 

загальними зборами та Наглядовою радою Товариства, зокрема: 

виконання рiшень Загальних Зборiв; 

надання на розгляд Загальних Зборiв: 

(aрiчних звiтiв, включаючи звiти про основнi види дiяльностi Товариства, фiнансовi звiти та 

бухгалтерський баланс на кiнець попереднього фiнансового року, звiт про пасиви та активи; 

(b)пропозицiї щодо використання та розподiлу прибутку, який можна розподiляти; та 

(c)якщо це доцiльно, пропозицiї щодо змiн статутного фонду, дiяльностi Товариства, припинення 

Товариства або випуску акцiй для персоналу/працiвникiв Товариства. 

затвердження правил, положень та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, визначення 

органiзацiйної структури Товариства; 



визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та 

представництв; 

прийняття рiшень та укладання договорiв про придбавання та вiдчуження нерухомого майна 

Товариства; та 

прийняття рiшень про створення чи припинення фiлiй та представництв Товариства та 

затвердження положень про їхню дiяльнiсть. 

Крiм вищезазначеного, Перший заступник Голови Правлiння надiлений всiма повноваженнями 

Голови Правлiння, що передбаченi Статутом, за виключенням тих, що вiднесенi до виключних 

повноважень Голови Правлiння. 

Зокрема, вiн вправi без довiреностi здiйснювати будь-якi дiї вiд iменi Товариства, в тому числi, 

але не обмежуючись наступним: 

(a) представляти iнтереси Товариства у вiдносинах з усiма юридичними та фiзичними особами, в 

державних, судових, громадських, кооперативних, господарських та iнших органах та 

органiзацiях (незалежно вiд форми власностi), в органах нотарiату України, перед державними 

контролюючими органами з правом пiдписувати документи за наслiдками перевiрок, надавати 

довiдки та iншу iнформацiю стосовно дiяльностi Товариства; 

(b) укладати будь-якi договори, контракти (включаючи зовнiшньоекономiчнi договори / 

контракти та договори про придбавання та вiдчуження нерухомого майна), здiйснювати 

правочини, пiдписувати будь-яку звiтнiсть, що подається Товариством, видавати накази стосовно 

дiяльностi Товариства; 

(c) здiйснювати управлiння та розпорядження активами Товариства; 

(d) користуватися правом першого пiдпису на фiнансових та банкiвських платiжних документах; 

(e) здiйснювати прийняття працiвникiв на роботу та звiльнення з роботи; та 

(f) делегувати працiвникам Товариства (в тому числi, але не обмежуючись, на час своєї 

вiдсутностi та/чи на певний перiод часу, та/чи на постiйнiй основi) всi чи будь-яку частину своїх 

повноважень, крiм виключних повноважень Голови Правлiння, визначених Статутом чи 

встановлених як виключнi Загальними Зборами, Наглядовою Радою чи Правлiнням, – 

спецiальними письмовими розпорядженнями, наказами чи довiреностями. При цьому особи, 

яким Голова Правлiння передав всi або частину своїх повноважень, пiдпорядкованi i пiдзвiтнi 

Головi Правлiння. 

Вiдповiдно до Статуту Голова Правлiння надiлений наступними виключними повноваженнями: 

(a) Голова Правлiння визначає повноваження членiв Правлiння, та призначає Першого 

Заступника Голови Правлiння та Другого Заступника Голови Правлiння. 

(b) Загальнi Збори, Спостережна Рада чи Правлiння своїм рiшенням можуть вiдносити будь-якi 

iншi повноваження до виключних повноважень Голови Правлiння. 

 

Загальний стаж роботи посадової особи складає 12 рокiв i 8 мiсяцiв. Перелiк попереднiх посад, 

якi займала дана посадова особа протягом останнiх 5 рокiв 

30.06.2010 – 01.10.2011 – Менеджер iз закупок, професiйнi послуги та iнформацiйнi системи в 

ЗАТ «Крафт Фудз Україна» 

01.10.2011 – 01.04.2013 – Менеджер iз закупок, пакувальнi матерiали в ПАТ «Крафт Фудз 

Україна» 

01.04.2013 – 15.01.2015 – Керiвник вiддiлу закупок, Україна та новi ринки Схiдної Європи i 

Центральної Азiї в ПАТ «Монделiс Україна» 

15.01.2015 – 24.03.2015 – Старший менеджер вiддiлу мережi постачання, Україна, категорiя кави 

в ПрАТ «Монделiс Україна» 

25.03.2015 – 29.02.2016 – Старший менеджер вiддiлу мережi постачання, Україна, категорiя кави 

в ПрАТ «Якобз Україна» 

01.03.2016 – до сьогоднi – Операцiйний директор, Україна в ПрАТ «Якобз Дау Егбертс Україна» 

За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.12.2014 р. обраний членом правлiння Товариства 

термiном на 3 роки. Розпорядженням Голови Правлiння призначений Першим заступником 

Голови Правлiння на термiн до 31 грудня 2016 року. Посадова особа Товариства судимостей за 

корисливi i посадовi злочини не має. Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших 



пiдприємствах. Посадова особа згоди на розкриття своїх паспортних даних не надавала. 

Приватними акцiонерними товариствами, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення 

цiнних паперiв iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй 

формi, наданої посадовим особам емiтента - не вказується. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

член Правлiння 

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

Гук Ростислав Васильович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1977 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

16 

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

ПрАТ "Монделiс Україна", Директор вiддiлу збуту, Україна, категорiя кави 

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

22.12.2014 3 роки 

9) Опис 

До повноважень посадової особи, як члена правлiння, вiдноситься участь у засiданнях Правлiння, 

задля прийняття рiшень щодо здiйснення управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, 

координацiї та органiзацiї роботи по веденню та розвитку бiзнесу на територiї України, 

органiзацiї роботи по виконанню завдань, наданих Правлiнню загальними зборами та 

Наглядовою радою Товариства, зокрема: 

виконання рiшень Загальних Зборiв; 

надання на розгляд Загальних Зборiв: 

(a)рiчних звiтiв, включаючи звiти про основнi види дiяльностi Товариства, фiнансовi звiти та 

бухгалтерський баланс на кiнець попереднього фiнансового року, звiт про пасиви та активи; 

(b)пропозицiї щодо використання та розподiлу прибутку, який можна розподiляти; та 

(c)якщо це доцiльно, пропозицiї щодо змiн статутного фонду, дiяльностi Товариства, припинення 

Товариства або випуску акцiй для персоналу/працiвникiв Товариства. 

затвердження правил, положень та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, визначення 

органiзацiйної структури Товариства; 

визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та 

представництв; 

прийняття рiшень та укладання договорiв про придбавання та вiдчуження нерухомого майна 

Товариства; та 

прийняття рiшень про створення чи припинення фiлiй та представництв Товариства та 

затвердження положень про їхню дiяльнiсть. 



Загальний стаж роботи посадової особи складає 16 рокiв i 10 мiсяцiв. Перелiк попереднiх посад, 

якi займала дана посадова особа протягом останнiх 5 рокiв 

01.07.2010 – 01.11.2011 – Нацiональний менеджер по роботi з ключовими клiєнтами, новi ринки 

Схiдної Європи та Центральної Азiї в ПАТ «Крафт Фудз Україна» 

01.11.2011 – 01.01.2015 – Нацiональний менеджер по роботi з ключовими клiєнтами в ПАТ 

«Монделiс Україна» 

01.01.2015 – 24.03.2015 – Директор вiддiлу збуту, Україна, категорiя кави в ПАТ «Монделiс 

Україна» 

25.03.2015 – 28.02.2017 – Директор вiддiлу збуту, Україна, категорiя кави в ПрАТ «Якобз Дау 

Егбертс Україна» 

За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.12.2014 р. обраний членом правлiння Товариства 

термiном на 3 роки. Посадова особа Товариства судимостей за корисливi i посадовi злочини не 

має. Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах. Посадова особа згоди на 

розкриття своїх паспортних даних не надавала. Приватними акцiонерними товариствами, якi не 

здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв iнформацiя щодо розмiру 

виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента - 

не вказується. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

член Правлiння 

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

Кекутiа Кетеван Шалвiвна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1972 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

18 

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

ПрАТ "Монделiс Україна", Фiнансовий директор, Україна, категорiя кави 

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

22.12.2014 3 роки 

9) Опис 

До повноважень посадової особи, як члена правлiння, вiдноситься участь у засiданнях Правлiння, 

задля прийняття рiшень щодо здiйснення управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, 

координацiї та органiзацiї роботи по веденню та розвитку бiзнесу на територiї України, 

органiзацiї роботи по виконанню завдань, наданих Правлiнню загальними зборами та 

Наглядовою радою Товариства, зокрема: 

виконання рiшень Загальних Зборiв; 

надання на розгляд Загальних Зборiв: 



(a)рiчних звiтiв, включаючи звiти про основнi види дiяльностi Товариства, фiнансовi звiти та 

бухгалтерський баланс на кiнець попереднього фiнансового року, звiт про пасиви та активи; 

(b)пропозицiї щодо використання та розподiлу прибутку, який можна розподiляти; та 

(c)якщо це доцiльно, пропозицiї щодо змiн статутного фонду, дiяльностi Товариства, припинення 

Товариства або випуску акцiй для персоналу/працiвникiв Товариства. 

затвердження правил, положень та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, визначення 

органiзацiйної структури Товариства; 

визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та 

представництв; 

прийняття рiшень та укладання договорiв про придбавання та вiдчуження нерухомого майна 

Товариства; та 

прийняття рiшень про створення чи припинення фiлiй та представництв Товариства та 

затвердження положень про їхню дiяльнiсть. 

Загальний стаж роботи посадової особи складає 18 рокiв i 2 мiсяцiв. Перелiк попереднiх посад, 

якi займала дана посадова особа протягом останнiх 5 рокiв 

13.10.2009 – 24.01.2013 – Фiнансовий директор в ТОВ «АББ ЛТД» 

18.02.2013 – 21.08.2013 – Директор з персоналу в ПАТ «Миколаївцемент» 

19.01.2015 – 31.03.2015 – Фiнансовий директор, Україна, категорiя кави в ПрАТ «Монделiс 

Україна» 

01.04.2015 – 03.04.2017 – Фiнансовий директор, Україна, категорiя кави в ПрАТ «Якобз Дау 

Егбертс Україна» 

За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.12.2014 р. обрана членом правлiння Товариства 

термiном на 3 роки. Посадова особа Товариства судимостей за корисливi i посадовi злочини не 

має. Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах. Посадова особа згоди на 

розкриття своїх паспортних даних не надавала. Приватними акцiонерними товариствами, якi не 

здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв iнформацiя щодо розмiру 

виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента - 

не вказується. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Голова Ревiзiйної комiсiї 

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

Останiн Дмитро Володимирович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1978 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

14 

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

ПрАТ «Монделiс Україна», Фiнансовий менеджер, Схiдна Європа, Центральна Азiя, Близький 

Схiд та Африка, категорiя кави  



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

22.12.2014 3 роки 

9) Опис 

До повноважень голови Ревiзiйної комiсiї вiдноситься здiйснення контролю за фiнансово-

господарською дiяльнiстю Товариства. Обов'язками голови Ревiзiйної комiсiї є забезпечення 

проведення своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства шляхом 

складання висновкiв та актiв. 

До повноважеь членiв Ревiзiйної комiсiї належить внесення пропозицiй до порядку денного 

Загальних зборiв та скликання позачергових загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають 

право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку 

денного з правом дорадчого голосу. 

Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради та Правлiння у 

випадках, передбачених законом. 

Загальний стаж роботи посадової особи складає 14 рокiв i 6 мiсяцiв. Перелiк попереднiх посад, 

якi займала дана посадова особа протягом останнiх 5 рокiв 

01.12.2010 – 01.01.2015 – Менеджер iз скарбництва в ПАТ «Крафт Фудз Україна» 

01.01.2015 – 31.03.2015 – Фiнансовий менеджер, Схiдна Європа, Центральна Азiя, Близький Схiд 

та Африка, категорiя кави в ПрАТ «Монделiс Україна» 

01.04.2015 – до сьогоднi – Фiнансовий менеджер, Схiдна Європа, Центральна Азiя, Близький 

Схiд та Африка, категорiя кави в ПрАТ «Якобз Дау Егбертс Україна» 

За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.12.2014 р. обраний членом Ревiзiйної комiсiї 

Товариства термiном на 3 роки. Посадова особа Товариства судимостей за корисливi i посадовi 

злочини не має. Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах. Посадова особа 

згоди на розкриття своїх паспортних даних не надавала. Приватними акцiонерними 

товариствами, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв iнформацiя 

щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим 

особам емiтента - не вказується. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

член Ревiзiйної комiсiї 

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

Науменко Юлiя Олександрiвна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1973 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

21 

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

ПрАТ «Монделiс Україна», Фiнансовий контролер, Україна, Схiдна Європа, Центральна Азiя, 

Близький Схiд та Африка, категорiя кави  



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

22.12.2014 3 роки 

9) Опис 

До повноважень члена Ревiзiйної комiсiї вiдноситься здiйснення контролю за фiнансово-

господарською дiяльнiстю Товариства та забезпечення проведення своєчасних перевiрок 

фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства шляхом складання висновкiв та актiв. До 

повноважеь членiв Ревiзiйної комiсiї належить внесення пропозицiй до порядку денного 

Загальних зборiв та скликання позачергових загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають 

право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку 

денного з правом дорадчого голосу. 

Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради та Правлiння у 

випадках, передбачених законом. 

Загальний стаж роботи посадової особи складає 21 рiк i 4 мiсяцi. Перелiк попереднiх посад, якi 

займала дана посадова особа протягом останнiх 5 рокiв 

01.09.2008 – 01.07.2013 – Супервайзер iз внутрiшньокорпоративної системи бухоблiку в ПАТ 

«Крафт Фудз Україна» 

01.07.2013 – 01.01.2015 – Супервайзер з адмiнiстративної та технiчної пiдтримки каналу 

споживання поза межами дому в ПАТ «Монделiс Україна» 

01.01.2015 – 31.03.2015 – Фiнансовий контролер, Україна, Схiдна Європа, Центральна Азiя, 

Близький Схiд та Африка, категорiя кави в ПрАТ «Монделiс Україна» 

01.04.2015 – до сьогоднi – Фiнансовий контролер, Україна, Схiдна Європа, Центральна Азiя, 

Близький Схiд та Африка, категорiя кави в ПрАТ «Якобз Дау Егбертс Україна» 

За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.12.2014 р. обрана членом Ревiзiйної комiсiї 

Товариства термiном на 3 роки. Посадова особа Товариства судимостей за корисливi i посадовi 

злочини не має. Винагороду за виконання обов'язкiв посадова особа в звiтному роцi не 

отримувала. Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах. Посадова особа 

згоди на розкриття своїх паспортних даних не надавала. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

член Ревiзiйної комiсiї 

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

Тимофєєва Олена Андрiївна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1972 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

20 

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

ПрАТ «Монделiс Україна», головний бухгалтер, Україна, категорiя кави 



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

22.12.2014 3 роки 

9) Опис 

До повноважень члена Ревiзiйної комiсiї вiдноситься здiйснення контролю за фiнансово-

господарською дiяльнiстю Товариства та забезпечення проведення своєчасних перевiрок 

фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства шляхом складання висновкiв та актiв. До 

повноважеь членiв Ревiзiйної комiсiї належить внесення пропозицiй до порядку денного 

Загальних зборiв та скликання позачергових загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають 

право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку 

денного з правом дорадчого голосу. 

Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради та Правлiння у 

випадках, передбачених законом. 

Загальний стаж роботи посадової особи складає 20 рокiв i 8 мiсяцiв. Перелiк попереднiх посад, 

якi займала дана посадова особа протягом останнiх 5 рокiв 

01.04.2010 – 30.09.2012 - головний бухгалтер ТОВ «Чiпси Люкс»  

01.10.2012 – 01.01.2014 - заступник головного бухгалтера ПАТ «Крафт Фудз Україна» 

01.01.2014 - 27.01.2014 - менеджер зi звiтностi ПАТ «Крафт Фудз Україна» 

27.01.2014 – 26.09.2014 - менеджер зi звiтностi ПАТ «Монделiс Україна» 

26.09.2014 – 19.01.2015 - менеджер зi звiтностi ПрАТ «Монделiс Україна» 

19.01.2015 -24.03.2015 – головний бухгалтер, Україна, категорiя кави ПрАТ «Монделiс Україна». 

За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.12.2014 р. обрана членом Ревiзiйної комiсiї 

Товариства термiном на 3 роки. Посадова особа Товариства судимостей за корисливi i посадовi 

злочини не має. Винагороду за виконання обов'язкiв посадова особа в звiтному роцi не 

отримувала. Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах. Посадова особа 

згоди на розкриття своїх паспортних даних не надавала. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



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

Найменування 

юридичної особи 

Код за 

ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Від загальної 

кількості 

голосуючих 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

JACOBS DOUWE 

EGBERTS 

International B.V. 

нерезидент 

1011D Королiвство 

Нiдерланди - 

м.Амстердам 

Остердокстрат, 80 

3422247 99.9423 99.9423 3422247 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав 

паспорт** 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Від загальної 

кількості 

голосуючих 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

фiз.особи власники 

10 i бiльше вiдсоткiв 

акцiй Емiтента 

вiдсутнi 

-- -- -- 0 0 0 0 0 0 0 

Усього 3422247 99.9423 99.9423 3422247 0 0 0 

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

** Заповненювати необов'язково.  



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 X 

Дата 

проведення 
25.02.2016 

Кворум 

зборів** 
99.94 

Опис 

У звiтному роцi були проведенi позачерговi збори акцiонерiв Товариства. Проведення зборiв було 

iнiцiйовано Наглядовою радою. Порядок денний зборiв був сформований Наглядовою Радою 

Товариства (протокол вiд 28 сiчня 2016 року). Пропозицiї щодо включення питань до порядку 

денного вiд iнших осiб (в тому числi акцiонерiв) не надходили. Затверджений порядок денний 

зборiв: 

З питання 1: Обрання лiчильної комiсiї Зборiв. 

Вирiшили: обрати лiчильну комiсiю в наступному складi: 

Голова комiсiї – Юрко Оксана Володимирiвна; 

Член комiсiї –. Крамаренко Наталiя Михайлiвна; 

З питання 2 : Обрання голови та секретаря Зборiв.  

Вирiшили: обрати головою Зборiв Мацейкiв Мар’яну Мирославiвну та секретарем Зборiв – 

Мiрошнiченка Романа Миколайовича. 

З питання 3: Затвердження регламенту проведення Зборiв. 

Вирiшили: регламент проведення загальних Зборiв та порядок денний загальних зборiв затвердити: 

для звiтування з кожного питання порядку денного - до 5 хв., для виступiв - до 5 хв. 

З питання 4: Прийняття рiшення щодо вчинення значних правочинiв Товариством. 

Вирiшили: затвердити укладання значних правочинiв Товариством: 

Затвердити значний правочин мiж ПрАТ «Якобз Україна» та FrieslandCampina Kievit B.V., зокрема у 

термiн до 1 липня 2016 укласти та пiдписати Контракт на поставку товару на загальну суму, що не 

перевищує 2 000 000,00 євро (без ПДВ). 

На пiдставi ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» попередньо схвалити укладання 

значних правочинiв, якi будуть вчинятись Товариством у ходi його поточної господарської 

дiяльностi протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборiв акцiонерiв, зокрема, але 

не обмежуючись: договори (угоди, контракти) щодо придбання та/або реалiзацiї товарiв, продукцiї 

та/або надання та/або отримання послуг, виконання робiт, залучення кредитiв та/або позик, надання 

майнової та/або фiнансової поруки за третiх осiб, оренди та суборенди рухомого або нерухомого 

майна - на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв в гривнi (або еквiвалент в iноземнiй 

валютi) на дату укладення вiдповiдного договору (угоди) з кожного правочину (договору, угоди, 

контракту). Гранична сума таких правочинiв не може перевищувати 20 мiльярдiв гривень з 

урахуванням ПДВ. 

Вартiсть активiв Товариства: 

10% вiд активiв 13 316 400.00 грн 

25% вiд активiв 33 291 000.00 грн 

Уповноважити на пiдписання документiв вiд iменi Товариства повноважних представникiв 

Товариства згiдно з матрицею пiдписання договорiв Товариства.  

З питання 5. Прийняття рiшення щодо впорядкування реєстрацiйних вiдомостей про Товариство.  

Вирiшили: Затвердити нову редакцiю Положення про Київську фiлiю Приватного Акцiонерного 

Товариства «Якобз Україна», що додається, а також у термiн до 15 березня 2016 року подати 

необхiднi документи для проведення державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про Товариство, що 

мiстяться в ЄДРПОУ, зокрема в частинi змiни мiсцезнаходження вiдокремленого пiдроздiлу 

Товариства - «Київської фiлiї Приватного Акцiонерного Товариства «Якобз Україна» - 

уповноваживши на здiйснення державної реєстрацiї вiдповiдних змiн, Юрко О. В., за довiренiстю.  

 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X  

Дата 

проведення 
28.04.2016 

Кворум 

зборів** 
99.94 



Опис 

У звiтному роцi були проведенi черговi рiчнi загальнi збори акцiонерiв Товариства. Проведення 

зборiв було iнiцiйовано Наглядовою радою. Порядок денний зборiв був сформований Наглядовою 

Радою Товариства (протокол вiд 15 березня та 11 квiтня 2016 року). Пропозицiї щодо включення 

питань до порядку денного вiд iнших осiб (в тому числi акцiонерiв) не надходили. Затверджений 

порядок денний зборiв: 

З питання 1: Обрання лiчильної комiсiї Зборiв. 

Збори вирiшили: обрати лiчильну комiсiю в наступному складi: 

Голова комiсiї – Юрко Оксана Володимирiвна; 

Члени комiсiї – Крамаренко Наталiя Михайлiвна, Подойнiк Наталiя Миколаївна; 

З питання 2 : Обрання голови та секретаря Зборiв.  

Збори вирiшили: обрати головою Зборiв Мацейкiв Мар’яну Мирославiвну та секретарем Зборiв – 

Мiрошнiченка Романа Миколайовича. 

З питання 3: Затвердження регламенту проведення Зборiв. 

Збори вирiшили: регламент проведення загальних Зборiв та порядок денний загальних зборiв 

затвердити: для звiтування з кожного питання порядку денного - до 5 хв., для виступiв - до 5 хв. 

З питання 4: Звiт Наглядової Ради Товариства про дiяльнiсть за 2015 рiк. 

Збори вирiшили: Затвердити Звiт Наглядової Ради Товариства про дiяльнiсть за 2015рiк. 

З питання 5. Звiт Правлiння Товариства про дiяльнiсть Товариства за 2015 рiк. 

Збори вирiшили: Затвердити Звiт Правлiння Товариства про дiяльнiсть за 2015 рiк. 

З питання 6. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк. 

Збори вирiшили: Затвердити Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк. 

З питання 7. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Правлiння, 

звiту Ревiзiйної комiсiї. 

Збори вирiшили: роботу Наглядової Ради, Правлiння Товариства та Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк з 

визнати задовiльною. 

З питання 8. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) товариства за 2015 р. 

Збори вирiшили: затвердити рiчний звiт (рiчну фiнансову звiтнiсть) Товариства за 2015 рiк. 

З питання 9. Прийняття рiшення щодо порядку розподiлу прибутку та збиткiв Товариства. 

Збори вирiшили: направити 100% нерозподiленого прибутку Товариства за результатами дiяльностi 

у 2015 роцi у розмiрi 121 870 тис. грн. на розвиток ПрАТ “Якобз Україна”. 

З питання 10. Прийняття рiшення щодо вчинення значних правочинiв Товариством. 

Збори вирiшили: на пiдставi ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» попередньо 

схвалити укладання значних правочинiв, якi будуть вчинятись Товариством у ходi його поточної 

господарської дiяльностi протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборiв 

акцiонерiв, зокрема, але не обмежуючись: договори (угоди, контракти) щодо придбання та/або 

реалiзацiї товарiв, продукцiї та/або надання та/або отримання послуг, виконання робiт, залучення 

кредитiв та/або позик, надання майнової та/або фiнансової поруки за третiх осiб, оренди та 

суборенди рухомого або нерухомого майна - на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв в 

гривнi (або еквiвалент в iноземнiй валютi) на дату укладення вiдповiдного договору (угоди) з 

кожного правочину (договору, угоди, контракту). Гранична сума таких правочинiв укладених 

Товариством в перiод до дати проведення наступних зборiв акцiонерiв не може перевищувати 10 

мiльярдiв гривень без урахування ПДВ чи iнших обовязкових платежiв\зборiв. 

Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства складає: 

10% вiд активiв 141 609 600 грн 

25% вiд активiв 354 024 000 грн 

Уповноважити на пiдписання документiв щодо укладання правочинiв вiд iменi Товариства 

повноважних представникiв Товариства згiдно з матрицею пiдписання договорiв Товариства.  

З питання 11. Про затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. 

Збори вирiшили: внести змiни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в 

новiй редакцiї, затвердити нову редакцiю Статуту Товариства. Уповноважити на пiдписання нової 

редакцiї Статуту Товариства Голову Правлiння Товариства Ревiку Наталiю Василiвну та у термiн до 

15 травня 2016 року уповноважити на здiйснення державної реєстрацiї змiн до Установчих 

документiв Мацейкiв М.М., за довiренiстю. 

З питання 12. Про затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. 

Збори вирiшили: внести змiни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в 

новiй редакцiї, затвердити нову редакцiю Статуту Товариства. Уповноважити на пiдписання нової 

редакцiї Статуту Товариства Голову Правлiння Товариства Ревiку Наталiю Василiвну та у термiн до 

15 травня 2016 року уповноважити на здiйснення державної реєстрацiї змiн до Установчих 

документiв Мацейкiв М.М., за довiренiстю. 

З питання 13. Прийняття рiшення щодо впорядкування реєстрацiйних вiдомостей про Товариство. 

Збори вирiшили: внести змiни в реєстрацiйнi вiдомостi Товариства в ЄДРПОУ та у термiн до 15 

травня 2016 року подати необхiднi документи для проведення державної реєстрацiї змiн до 

вiдомостей про Товариство, що мiстяться в ЄДРПОУ, зокрема внести додатковий Код виду 



економiчної дiяльностi (46.90 неспецiалiзована оптова торгiвля), уповноважити на здiйснення 

державної реєстрацiї вiдповiдних змiн, Мацейкiв М.М., за довiренiстю.  

 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 X 

Дата 

проведення 
04.08.2016 

Кворум 

зборів** 
99.94 

Опис 

У звiтному роцi були проведенi позачерговi збори акцiонерiв Товариства. Проведення зборiв було 

iнiцiйовано Наглядовою радою. Порядок денний зборiв був сформований Наглядовою Радою 

Товариства (протокол вiд 12 липня 2016 року). Пропозицiї щодо включення питань до порядку 

денного вiд iнших осiб (в тому числi акцiонерiв) не надходили. Затверджений порядок денний 

зборiв: 

З питання 1: Обрання лiчильної комiсiї Зборiв. 

Вирiшили: обрати лiчильну комiсiю в наступному складi: Голова комiсiї – Юрко О. В; члени комiсiї 

–. Крамаренко Н. М, Подойнiк Н.М.; 

З питання 2 : Обрання голови та секретаря Зборiв.  

Вирiшили: Обрати головою Зборiв Мацейкiв М.М. i секретарем Зборiв Мiрошнiченко Р.М. 

З питання 3: Затвердження регламенту проведення Зборiв. 

Вирiшили: регламент проведення загальних Зборiв та порядок денний загальних зборiв затвердити: 

для звiтування з кожного питання порядку денного - до 5 хв., для виступiв - до 5 хв. 

З питання 4: Прийняття рiшення щодо виплати дивiдендiв Товариством. 

Вирiшили: Змiнити напрямок використання прибутку за 2015 рiк в сумi 121 870 039 грн 15 коп. i 

направити прибуток за 2015 рiк в сумi 121 870 039 грн 15 коп. на виплату дивiдендiв акцiонерам 

Товариства. Виплату здiйснювати безпосередньо акцiонерам вiдповiдно до порядку i строкiв 

виплати затверджених Наглядовою Радою Товариства. 

З питання 5. Прийняття рiшення про змiну найменування Товариства. 

Вирiшили: Прийняти рiшення про переiменування Товариства з ПрАТ «Якобз Україна» на ПрАТ 

«Якобз Дау Егбертс Україна». Подати документи для здiйснення державної реєстрацiї зазначеного 

переiменування Товариства не пiзнiше 1 листопада 2016 року. Уповноважити на здiйснення 

державної реєстрацiї вiдповiдних змiн, Iваха С.I., за довiренiстю. Зазначене переiменування не є 

змiною органiзацiйно - правової форми Товариства, код ЄДРПОУ, юридична адреса Товариства 

залишаються незмiнними. 

З питання 6. Про затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. 

Вирiшили: Викласти нову назву Товариства українською, росiйською та англiйськими мовами в 

Статутi Товариства наступним чином: 

Найменування українською мовою Приватне акцiонерне товариство “Якобз Дау Егбертс Україна” 

Скорочене найменування українською мовою ПрАТ “Якобз Дау Егбертс Україна” 

Найменування росiйською мовою Частное акционерное общество “Якобз Дау Эгбертс Украина” 

Скорочене найменування росiйською мовою ЧАО “Якобз Дау Эгбертс Украина” 

Найменування англiйською мовою Private Joint Stock Company “Jacobs Douwe Egberts Ukraina” 

Скорочене найменування англiйською мовою PrJSC “Jacobs Douwe Egberts Ukraina” 

Затвердити проект Статуту Товариства в новiй редакцiї, що додається. Зареєструвати нову редакцiю 

Статуту Товариства 1 листопада 2016 року. Уповноважити на здiйснення державної реєстрацiї 

вiдповiдних змiн, Iваха С.I., за довiренiстю. 

З питання 7. Про затвердження нової редакцiї Положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства. 

Вирiшили: Затвердити Положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства в новiй редакцiї. 

Уповноважити – Голову Правлiння Н.Ревiку на пiдписання нової редакцiї цього Положення  

З питання 8. Про затвердження нової редакцiї Положення про правлiння Товариства. 

Вирiшили: Затвердити Положення про правлiння Товариства в новiй редакцiї. Уповноважити - 

Голову Правлiння Н.Ревiку на пiдписання нової редакцiї цього Положення 

З питання 9. Про затвердження нової редакцiї Положення про наглядову раду Товариства. 

Вирiшили: Затвердити Положення про наглядову раду Товариства в новiй редакцiї. Уповноважити - 

Голову Правлiння Н.Ревiку на пiдписання нової редакцiї цього Положення 

З питання 10. Про затвердження нової редакцiї Положення про ревiзiйну комiсiю Товариства. 

Вирiшили: Затвердити Положення про ревiзiйну комiсiю Товариства в новiй редакцiї. 

Уповноважити - Голову Правлiння Н.Ревiку на пiдписання нової редакцiї цього Положення 

З питання 11. Про затвердження нової редакцiї Кодексу (принципiв) корпоративного управлiння 

Товариства 



Вирiшили: Затвердити Кодекс (принципи) корпоративного управлiння Товариства в новiй редакцiї. 

Уповноважити - Голову Правлiння Н.Ревiку на пiдписання нової редакцiї Кодексу (принципiв) 

корпоративного управлiння Товариства  

З питання 12. Про змiну найменування Київської фiлiї Товариства та затвердження нової редакцiї 

Положення про фiлiю. 

Вирiшили: У зв’язку з рiшенням про переiменування Товариства, змiнити найменування Київської 

фiлiї Товариства та затвердити проект нової редакцiї Положення про фiлiю, що додається. 

З питання 13. Прийняття рiшення щодо впорядкування реєстрацiйних вiдомостей Товариства. 

Вирiшили: Внести змiни в реєстрацiйнi вiдомостi Товариства в ЄДРПОУ та у термiн не пiзнiше 1 

листопада 2016 року подати необхiднi документи для проведення державної реєстрацiї змiн до 

вiдомостей про Товариство, що мiстяться в ЄДРПОУ, зокрема внести додатковий Код виду 

економiчної дiяльностi (10.83 – виробництво чаю та кави), уповноважити на здiйснення державної 

реєстрацiї вiдповiдних змiн, Мацейкiв М.М., за довiренiстю. 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24.02.2015 20/1/2015 

Нацiональна 

Комiсiя з Цiнних 

Паперiв та 

Фондового Ринку 

України 

UA4000189468 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
0.50 3424222 1712111.00 100 

Опис 
Торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснюється. Емiтент у лiстингу/делiстингу не перебуває. Додаткової емiсiї не було. Iншi цiннi 

папери Емiтентом не випускались. 

  



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування 

основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 

Орендовані основні засоби 

(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 

грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
138894 165956 0 0 138894 165956 

будівлі та 

споруди 
0 0 0 0 0 0 

машини та 

обладнання 
133187 147465 0 0 133187 147465 

транспортні 

засоби 
2352 0 0 0 2352 0 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інші 3355 18491 0 0 3355 18491 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

будівлі та 

споруди 
0 0 0 0 0 0 

машини та 

обладнання 
0 0 0 0 0 0 

транспортні 

засоби 
0 0 0 0 0 0 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інвестиційна 

нерухомість 
0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 138894 165956 0 0 138894 165956 

Опис Основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю за мiнусом накопиченого зносу та резерву 

на знецiнення, якщо необхiдно. Витрати на ремонт та технiчне обслуговування визнаються 

витратами по мiрi їх виникнення. Витрати на замiну значних компонентiв основних засобiв 

капiталiзуються iз наступним списанням вартостi замiненого компоненту. Прибутки та збитки 

вiд вибуття активiв, визначенi як рiзниця мiж сумою надходжень вiд вибуття та балансовою 

вартiстю активу, вiдносяться на прибуток чи збиток за рiк. Детальнiша iнформацiя розкривається 

в Примiтцi 8 у роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi,складеної вiдповiдно до мiжнароднiх 

стандартiв фiнансової звiтностi". 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Розрахункова 

вартість чистих 

активів (тис. грн)  

466106 250413 

Статутний капітал 

(тис. грн.)  
1712 1712 



Скоригований 

статутний капітал 

(тис. грн)  

1712 1712 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй 

ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського 

облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. 

Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi 

активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - 

Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх 

перiодiв. 

Висновок Статутний капiтал вiдповiдає вимогам законодавства. Вимоги частини третьої статтi 155 

Цивiльного кодексу України дотриманi. 

3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за користування 

коштами (відсоток 

річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за цінними 

паперами 

X 0 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним 

випуском): 

X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами 

(за кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за 

кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у 

тому числі за похідними цінними 

паперами)(за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 0 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання X 17716 X X 

Усього зобов'язань X 17716 X X 

Опис: Iншi зобов'язання включають поточнi забезпечення в сумi 17 436тис.грн.(рядок 

1660 балансу) та iншi поточнi зобов’язання у сумi 280 тис. грн (рядок 1690 

балансу) 

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів 



№ 

з/п 

Дата прийняття 

рішення 

Гранична 

сукупність вартості 

правочинів (тис. 

грн) 

Вартість активів емітента 

за даними останньої 

річної фінансової 

звітності (тис. грн) 

Співвідношення граничної 

сукупності вартості правочинів 

до вартості активів емітента за 

даними останньої річної 

фінансової звітності (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 25.02.2016 59760 1416096 4.22 

Опис 

25.02.2016 року позачерговими загальними зборами акцiонерiв Емiтента (протокол №6 

вiд 25.02.2016 року) прийнято рiшення про надання попередньої згоди на укладання 

значного правочину (укладення договору) з компанiєю FrieslandCampina Kievit B.V.. 

Предмет правочину: поставка товару. 

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно 

до чинного законодавства України: затверджена гранична вартiсть правочину 2 000 

000,00 євро (без ПДВ) (еквiвалент в гривнi 59 760 000.00 грн (без ПДВ)). 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1 416 096 

тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину до 

вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 

4,22%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 3 422 247 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 

зареєстрованi для участi у позачергових загальних зборах - 3 422 247 штук, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення: «за» - 3 422 

247 штук, «проти» - 0 штук. 

2 25.02.2016 20000000 1416096 1412 

Опис 

25.02.2016 року позачерговими загальними зборами акцiонерiв Емiтента (протокол №6 

вiд 25.02.2016 року) на пiдставi ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» 

прийнято рiшення про попереднє надання згоди на укладання значних правочинiв, якi 

будуть вчинятись Товариством у ходi його поточної господарської дiяльностi протягом 

1 (одного) року з дати проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв. 

Предмет правочинiв: договори (угоди, контракти) щодо придбання та/або реалiзацiї 

товарiв, продукцiї та/або надання та/або отримання послуг, виконання робiт, залучення 

кредитiв та/або позик, надання майнової та/або фiнансової поруки за третiх осiб, 

оренди та суборенди рухомого або нерухомого майна - на суму, що перевищує 25 

вiдсоткiв вартостi активiв в гривнi (або еквiвалент в iноземнiй валютi) на дату 

укладення вiдповiдного договору (угоди) з кожного правочину (договору, угоди, 

контракту).  

Уповноважено на пiдписання документiв щодо укладання правочинiв вiд iменi 

Товариства повноважних представникiв Товариства згiдно з матрицею пiдписання 

договорiв Товариства. 

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно 

до чинного законодавства України: гранична сума таких правочинiв укладених 

Товариством в перiод протягом 1 (одного) року не може перевищувати 20 мiльярдiв 

гривень без урахування ПДВ чи iнших обов’язкових платежiв\зборiв. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1 416 096 

тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину до 

вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 

1412%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 3 422 247 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 

зареєстрованi для участi у позачергових загальних зборах - 3 422 247 штук, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення: «за» - 3 422 

247 штук, «проти» - 0 штук. 

3 28.04.2016 10000000 1416096 706.2 

Опис 

28.04.2016 року рiчними черговими загальними зборами акцiонерiв Емiтента (протокол 

№7 вiд 28.04.2016 року) на пiдставi ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акцiонернi 

товариства» прийнято рiшення про попереднє надання згоди на укладання значних 

правочинiв, якi будуть вчинятись Товариством у ходi його поточної господарської 

дiяльностi протягом 1 (одного) року з дати проведення рiчних чергових загальних 



№ 

з/п 

Дата прийняття 

рішення 

Гранична 

сукупність вартості 

правочинів (тис. 

грн) 

Вартість активів емітента 

за даними останньої 

річної фінансової 

звітності (тис. грн) 

Співвідношення граничної 

сукупності вартості правочинів 

до вартості активів емітента за 

даними останньої річної 

фінансової звітності (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 

зборiв акцiонерiв. 

Предмет правочинiв: договори (угоди, контракти) щодо придбання та/або реалiзацiї 

товарiв, продукцiї та/або надання та/або отримання послуг, виконання робiт, залучення 

кредитiв та/або позик, надання майнової та/або фiнансової поруки за третiх осiб, 

оренди та суборенди рухомого або нерухомого майна - на суму, що перевищує 25 

вiдсоткiв вартостi активiв в гривнi (або еквiвалент в iноземнiй валютi) на дату 

укладення вiдповiдного договору (угоди) з кожного правочину (договору, угоди, 

контракту).  

Уповноважено на пiдписання документiв щодо укладання правочинiв вiд iменi 

Товариства повноважних представникiв Товариства згiдно з матрицею пiдписання 

договорiв Товариства. 

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно 

до чинного законодавства України: гранична сума таких правочинiв укладених 

Товариством в перiод протягом 1 (одного) року не може перевищувати 10 мiльярдiв 

гривень без урахування ПДВ чи iнших обов’язкових платежiв\зборiв. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1 416 096 

тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину до 

вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 

706,2%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 3 422 247 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 

зареєстрованi для участi у позачергових загальних зборах - 3 422 247 штук, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення: «за» - 3 422 

247 штук, «проти» - 0 штук. 



XIV. 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 

Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

04.08.2016 08.08.2016 

Відомості про прийняття 

рішення про виплату 

дивідендів 



Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  

1 2016 3 2 

2 2015 4 4 

3 0 0 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу?  

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  

Акціонери   X 

Депозитарна установа  X 

Інше (запишіть): -- Ні 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу?  

 Так Ні 

Підняттям карток   X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X  

Підняттям рук   X 

Інше (запишіть): -- Ні 

 

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

 Так Ні 

Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X 



Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради  X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)  X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (запишіть): виплата дивiдендiв, прийняття рiшення про змiну назви 

компанiї. 
Так 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного 

голосування? (так/ні)  
Ні 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3 

членів наглядової ради - акціонерів 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів 0 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 Так Ні 

Складу  X 

Організації  X 

Діяльності  X 

Інше (запишить) нi, не проводила 

 

-- 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
4 

 

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

 Так Ні 

Стратегічного планування   X 

Аудиторський   X 

З питань призначень і винагород   X 

Інвестиційний   X 



Інші (запишіть)  Комiтети у складi Наглядової 

Ради не створювались. 

Інші (запишіть)  -- 

 

-- 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні) 
Ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою   X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 

акцій  
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X  

Інше (запишіть)  -- 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства?  

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту   X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)   X 

Відсутність конфлікту інтересів   X 

Граничний вік   X 

Відсутні будь-які вимоги  X  

Інше (запишіть): --  X 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 

своїми правами та обов'язками?  

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства  
 X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової 

ради ознайомили з його правами та обов'язками  
 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту)  
 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було 

обрано нового члена  
 X 

Інше (запишіть)  В 2016 роцi новi члени 

Наглядової Ради не обирались. 

 



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 3 осіб; 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років? 0 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 

кожного з цих питань?  

 
Загальні 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 

бюджету 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
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 
Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів виконавчого органу 
Ні Ні Ні Так 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій  
Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Ні Ні Ні Так 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні) Так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так 



 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X  

Положення про наглядову раду  X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про акції акціонерного товариства   X 

Положення про порядок розподілу прибутку   X 

Інше (запишіть):  Кодекс (принципи) 

корпоративного управлiння 

товариства 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

Документи 

надаються 

для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності  
Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, 

які володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу  

Так Так Так Ні Ні 

Інформація про склад органів 

управління товариства  
Так Так Так Так Ні 

Статут та внутрішні 

документи  
Так Ні Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх 

проведення  

Так Ні Так Так Так 

Розмір винагороди 

посадових осіб акціонерного 

товариства  

Ні Ні Ні Ні Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 



 Так Ні 

Не проводились взагалі   X 

Менше ніж раз на рік   X 

Раз на рік  X  

Частіше ніж раз на рік   X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше (запишіть) -- 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох 

років? (так/ні) Ні 

 

З якої причини було змінено аудитора?  

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень   X 

Не задовольняли умови договору з аудитором   X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X 

Інше (запишіть)  Аудитор не змiнювався 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році?  

 Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X  

Наглядова рада  X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X  

Стороння компанія або сторонній консультант X  

Перевірки не проводились  X 

Інше (запишіть) -- 

 

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

 Так Ні 

З власної ініціативи  X  

За дорученням загальних зборів   X 

За дорученням наглядової ради   X 

За зверненням виконавчого органу   X 



На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X 

Інше (запишіть)  -- 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) 

Так 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 

наступних трьох років? 

 Так Ні 

Випуск акцій   X 

Випуск депозитарних розписок   X 

Випуск облігацій   X 

Кредити банків   X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X 

Інше (запишіть): Не визначились.    

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором   

Так, плануємо розпочати переговори   

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році   

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років   

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років   

Не визначились  X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні) Так 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: 30.04.2015 ; яким органом управління 

прийнятий: Загальнi збори акцiонерiв  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 

(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його 



оприлюднено: Iнформацiю про прийняття Кодексу(принципiв) корпоративного управлiння 

розмiщено на власному сайтi Товариства  

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року 

Даних щодо випадкiв недотримання Кодексу (принципiв) корпоративного управлiння немає 

 

 

 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2017 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Якобз 

Дау Егбертс Україна" 
за ЄДРПОУ 39709794 

Територія  за КОАТУУ 5925010100 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

 за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
 за КВЕД 237357 

Середня кількість 

працівників 
171  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  

Адреса 
Сумська обл., м.Тростянець, 

вул.Набережна 28-А 
 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   

за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2016 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 626 116287  

первісна вартість 1001 15831 136607  

накопичена амортизація 1002 15205 20320  

Незавершені капітальні інвестиції 1005 2085 943  

Основні засоби: 1010 138894 165956  

первісна вартість 1011 198108 240963  

знос 1012 59214 75007  

Інвестиційна нерухомість: 1015    

первісна вартість 1016    

знос 1017    

Довгострокові біологічні активи: 1020    



первісна вартість 1021    

накопичена амортизація 1022    

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 
   

інші фінансові інвестиції 1035    

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040    

Відстрочені податкові активи 1045 5520 5450  

Гудвіл 1050    

Відстрочені аквізиційні витрати 1060    

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065    

Інші необоротні активи 1090    

Усього за розділом I 1095 147125 288636  

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 233052 118748  

Виробничі запаси 1101 113335 41871  

Незавершене виробництво 1102    

Готова продукція 1103  51277  

Товари 1104 119717 25600  

Поточні біологічні активи 1110    

Депозити перестрахування 1115    

Векселі одержані 1120    

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 793243 462009  

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

42401 

 

8827 
 

з бюджетом 1135 39772 992  

у тому числі з податку на прибуток 1136    

з нарахованих доходів 1140    

із внутрішніх розрахунків 1145 58414 53298  

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2127 594  

Поточні фінансові інвестиції 1160    

Гроші та їх еквіваленти 1165 92360 225391  

Готівка 1166    

Рахунки в банках 1167    

Витрати майбутніх періодів 1170 3275 1297  

Частка перестраховика у страхових резервах 1180    

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 
   

резервах збитків або резервах належних виплат 1182    

резервах незароблених премій 1183    



інших страхових резервах 1184    

Інші оборотні активи 1190 22   

Усього за розділом II 1195 1264666 871156  

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200    

Баланс 1300 1411791 1159792  

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1712 1712  

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401    

Капітал у дооцінках 1405    

Додатковий капітал 1410    

Емісійний дохід 1411    

Накопичені курсові різниці 1412    

Резервний капітал 1415    

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 248701 463394  

Неоплачений капітал 1425 ( ) ( ) ( ) 

Вилучений капітал 1430 ( ) ( ) ( ) 

Інші резерви 1435    

Усього за розділом I 1495 250413 465106  

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500    

Пенсійні зобов’язання 1505    

Довгострокові кредити банків 1510    

Інші довгострокові зобов’язання 1515    

Довгострокові забезпечення 1520    

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521  18131  

Цільове фінансування 1525    

Благодійна допомога 1526    

Страхові резерви, у тому числі: 1530    

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 

звітного періоду) 
1531    

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532    

резерв незароблених премій; (на початок звітного 

періоду) 
1533    

інші страхові резерви; (на початок звітного 

періоду) 
1534    



Інвестиційні контракти; 1535    

Призовий фонд 1540    

Резерв на виплату джек-поту 1545    

Усього за розділом II 1595  18131  

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 45600   

Векселі видані 1605    

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610    

за товари, роботи, послуги 1615 828377 460583  

за розрахунками з бюджетом 1620 35559 11209  

за у тому числі з податку на прибуток 1621 32551 7958  

за розрахунками зі страхування 1625  273  

за розрахунками з оплати праці 1630 2523 5072  

за одержаними авансами 1635  40  

за розрахунками з учасниками 1640    

із внутрішніх розрахунків 1645 236668 181662  

за страховою діяльністю 1650    

Поточні забезпечення 1660 11000 17436  

Доходи майбутніх періодів 1665    

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670    

Інші поточні зобов’язання 1690 1651 280  

Усього за розділом IІІ 1695 1161378 676555  

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700    

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800    

Баланс 1900 1411791 1159792  

 

Примітки 

Примiтки розкритi у роздiлi "Примiтки до фiнансової 

звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнароднiх стандартiв 

фiнансової звiтностi". 

Керівник Кекутiя К.Ш. (довiренiсть) 

Головний бухгалтер Тимофєєва О.А. 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2017 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Якобз 

Дау Егбертс Україна" 
за ЄДРПОУ 39709794 

 (найменування)   

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2016 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 2710387 2270904 

Чисті зароблені страхові премії 2010   

Премії підписані, валова сума 2011   

Премії, передані у перестрахування 2012   

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013   

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014   

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2050 ( -1753222 ) ( -1587256 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( ) ( ) 

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

957165 

 

683648 

 збиток 2095 ( ) ( ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105   

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110   

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111   

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112   

Інші операційні доходи 2120 17131 2719 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121   

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122   

Адміністративні витрати 2130 ( -227108 ) ( -142665 ) 

Витрати на збут 2150 ( -336367 ) ( -318999 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( -18428 ) ( -38391 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( ) ( ) 



Витрат від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 ( ) ( ) 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 

2190 

 

392393 

 

186312 

 збиток 2195 ( ) ( ) 

Дохід від участі в капіталі 2200   

Інші фінансові доходи 2220 19720 6135 

Інші доходи 2240   

Дохід від благодійної допомоги 2241   

Фінансові витрати 2250 ( -225 ) ( -13393 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( ) 

Інші витрати 2270 ( -122 ) ( -32533 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні 

статті 
2275   

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

411766 

 

146521 

 збиток 2295 ( ) ( ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -75203 -24651 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305   

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

336563 

 

121870 

 збиток 2355 ( ) ( ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400   

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405   

Накопичені курсові різниці 2410   

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415   

Інший сукупний дохід 2445   

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450   

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455   

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460   

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 336563 121870 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 1723645 1584240 

Витрати на оплату праці 2505 120949 88222 

Відрахування на соціальні заходи 2510 16395 11576 



Амортизація 2515 32658 31800 

Інші операційні витрати 2520 441478 371473 

Разом 2550 2335125 2087311 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 3424222 3424222 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 3424222 3424222 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 98.28890 35.59057 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 98.28890 35.59057 

Дивіденди на одну просту акцію 2650   

 

Примітки 

Примiтки розкритi у роздiлi "Примiтки до фiнансової 

звiтностi ,складеної вiдповiдно до мiжнароднiх стандартiв 

фiнансової звiтностi". 

Керівник Кекутiя К.Ш. (довiренiсть) 

Головний бухгалтер Тимофєєва О.А. 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2017 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Якобз 

Дау Егбертс Україна" 
за ЄДРПОУ 39709794 

 (найменування)   

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 12 місяців 2016 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

3000 
  

Повернення податків і зборів 3005   

у тому числі податку на додану вартість 3006   

Цільового фінансування 3010   

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011   

Надходження авансів від покупців і замовників 3015   

Надходження від повернення авансів 3020   

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025   

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035   

Надходження від операційної оренди 3040   

Надходження від отримання роялті, авторських 

винагород 
3045   

Надходження від страхових премій 3050   

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055   

Інші надходження 3095   

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( ) 

 

( ) 

Праці 3105 ( ) ( ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( ) ( ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( ) ( ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( ) ( ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( ) ( ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( ) ( ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( ) ( ) 



Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( ) ( ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( ) ( ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 

контрактами 
3150 ( ) ( ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик  3155 ( ) ( ) 

Інші витрачання 3190 ( ) ( ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195   

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200   

необоротних активів 3205   

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215   

дивідендів 3220   

Надходження від деривативів 3225   

Надходження від погашення позик 3230   

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235   

Інші надходження 3250   

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( ) ( ) 

необоротних активів 3260 ( ) ( ) 

Виплати за деривативами 3270 ( ) ( ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( ) ( ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( ) ( ) 

Інші платежі 3290 ( ) ( ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295   

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300   

Отримання позик 3305   

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310   

Інші надходження 3340   

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( ) ( ) 

Погашення позик 3350   

Сплату дивідендів 3355 ( ) ( ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( ) ( ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( ) ( ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( ) ( ) 



Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( ) ( ) 

Інші платежі 3390 ( ) ( ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395   

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400   

Залишок коштів на початок року 3405   

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410   

Залишок коштів на кінець року 3415   

 

Примітки - 

Керівник - 

Головний бухгалтер - 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2017 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Якобз 

Дау Егбертс Україна" 
за ЄДРПОУ 39709794 

 (найменування)   

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 12 місяців 2016 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500 411766  146521  

Коригування на: 

амортизацію необоротних активів 
3505 32658 X 31800 X 

збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510 24567  13406  

збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515 610    

збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та 

інших негрошових операцій 

3520  7719 12965  

Прибуток (збиток) від участі в 

капіталі 
3521     

Зміна вартості активів, які 

оцінюються за справедливою 

вартістю, та дохід (витрати) від 

первісного визнання 

3522     

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, 

утримуваних для продажу та груп 

вибуття 

3523     

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій 
3524     

Зменшення (відновлення) 

корисності необоротних активів 
3526     

Фінансові витрати 3540 X 19495 X 7258 

Зменшення (збільшення) 

оборотних активів 
3550 528708   1180613 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 116664   244317 

Збільшення (зменшення) 

поточних біологічних активів 
3552     



Збільшення (зменшення) 

дебіторської заборгованості за 

продукцію, товари, роботи, 

послуги 

3553 336157   848699 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської 

заборгованості 

3554 73887   2127 

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів 
3556 1978   3275 

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів 
3557 22   82195 

Збільшення (зменшення) 

поточних зобов'язань 
3560  421592 1072227  

Грошові кошти від операційної 

діяльності 
3570 548283  103564  

Збільшення (зменшення) 

поточної кредиторської 

заборгованості за товари, роботи, 

послуги 

3561  422800 1065045  

Збільшення (зменшення) 

поточної кредиторської 

заборгованості за розрахунками з 

бюджетом 

3562  243 3008  

Збільшення (зменшення) 

поточної кредиторської 

заборгованості за розрахунками зі 

страхування 

3563     

Збільшення (зменшення) 

поточної кредиторської 

заборгованості за розрахунками з 

оплати праці 

3564 2549  2523  

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів 
3566     

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов’язань 
3567  1098 1651  

Сплачений податок на прибуток 3580 X 99754 X  

Сплачені відсотки 3585 X 225 X 13393 

Чистий рух коштів від 

операційної діяльності 
3195 448304  90171  

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності   

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200  X  X 

необоротних активів 3205 13700 X 933 X 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 19720 X 6135 X 

дивідендів 3220  X  X 

Надходження від деривативів 3225  X  X 

Надходження від погашення 

позик 
3230  X  X 



Надходження від вибуття 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3235  X  X 

Інші надходження 3250  X  X 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 X  X ( ) 

необоротних активів 3260 X 181833 X 51457 

Виплати за деривативами 3270 X  X  

Витрачання на надання позик 3275 X  X  

Витрачання на придбання 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3280 X  X  

Інші платежі 3290 X  X  

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 
3295  148413  44389 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності   

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300  X  X 

Отримання позик 3305  X 45600 X 

Надходження від продажу частки 

в дочірньому підприємстві 
3310  X  X 

Інші надходження 3340  X  X 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 X  X  

Погашення позик 3350 X 45600 X  

Сплату дивідендів 3355 X 121870 X  

Витрачання на сплату відсотків 3360 X  X  

Витрачання на сплату 

заборгованості з фінансової 

оренди 

3365 X  X  

Витрачання на придбання частки 

в дочірньому підприємстві 
3370 X  X  

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 

3375 X  X  

Інші платежі 3390 X  X  

Чистий рух коштів від 

фінансової діяльності 
3395  167470 45600  

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період 
3400 132421  91382  

Залишок коштів на початок року 3405 92360 X  X 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 
3410 610  978  

Залишок коштів на кінець року 3415 225391  92360  

 



Примітки 

Примiтки розкритi у роздiлi "Примiтки до фiнансової 

звiтностi ,складеної вiдповiдно до мiжнароднiх стандартiв 

фiнансової звiтностi". 

Керівник Кекутiя К.Ш.(довiренiсть) 

Головний бухгалтер Тимофєєва О.А. 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Якобз Дау Егбертс Україна" за ЄДРПОУ 39709794 

 (найменування)   

 

Звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2016 р. 

 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок року 
4000 1712    126831   128543 

Коригування: 
Зміна облікової 

політики 

4005         

Виправлення 

помилок 
4010         

Інші зміни 4090         

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 1712    248701   250413 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100     336563   336563 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110         



Дооцінка 

(уцінка) 

необоротних 

активів 

4111         

Дооцінка 

(уцінка) 

фінансових 

інструментів 

4112         

Накопичені 

курсові різниці 
4113         

Частка іншого 

сукупного 

доходу 

асоційованих і 

спільних 

підприємств 

4114         

Інший сукупний 

дохід 
4116         

Розподіл 

прибутку: 
Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

4200     121870   121870 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205         

Відрахування до 

резервного 

капіталу 

4210         

Сума чистого 

прибутку, 

належна до 

бюджету 

відповідно до 

законодавства 

4215         



Сума чистого 

прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) 

фондів 

4220         

Сума чистого 

прибутку на 

матеріальне 

заохочення 

4225         

Внески 

учасників: 
Внески до 

капіталу 

4240         

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

4245         

Вилучення 

капіталу: 

Викуп акцій 

(часток) 

4260         

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

4265         

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 

4270         

Вилучення 

частки в капіталі 
4275         

Зменшення 

номінальної 

вартості акцій 

4280         

Інші зміни в 

капіталі 
4290         

Придбання 

(продаж) 
4291         



неконтрольованої 

частки в 

дочірньому 

підприємстві 

Разом змін у 

капіталі 
4295     214693   214693 

Залишок на 

кінець року 
4300 1712    463394   465106 

 

Примітки 
Примiтки розкритi у роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi ,складеної вiдповiдно 

до мiжнароднiх стандартiв фiнансової звiтностi" 

Керівник Кекутiя К.Ш.(довiренiсть) 

Головний бухгалтер Тимофєєва О.А. 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

1.ПРАТ «ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА» ТА ЙОГО ДIЯЛЬНIСТЬ 

Приватне акцiонерне товариство «Якобз Україна» (надалi – «Товариство», «Компанiя»), створене 

у зв’язку з рiшенням прийнятим 31 жовтня 2014 року позачерговими загальними зборами 

акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Монделiс Україна» про реорганiзацiю 

Приватного акцiонерного товариства «Монделiс Україна» шляхом видiлення частини майна, прав 

та обов’язкiв до Товариства та вiдповiдно до пп. 5.14 Роздiлу II Порядку здiйснення емiсiї та 

реєстрацiї випуску акцiй акцiонерних товариств, якi створюються шляхом злиття, подiлу, видiлу 

чи перетворення або до яких здiйснюється приєднання, затвердженого Рiшенням Нацiональної 

комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 520 вiд 9 квiтня 2013 року.  

22 грудня 2014 року загальними зборами акцiонерiв Товариства прийняте рiшення про заснування 

Приватного акцiонерного товариства «Якобз Україна» – нової юридичної особи, що створюється 

шляхом видiлення частини майна, прав та обов’язкiв з Приватного акцiонерного товариства 

«Монделiс Україна».  

25 березня 2015 року зареєстровано юридичну особу Приватне акцiонерне товариство «Якобз 

Україна». 31 березня 2015 року ПрАТ «Монделiс Україна» передав активи та зобов’язання 

зафiксованi в розподiльчому балансi ПрАТ «Якобз Україна». 

Влiтку 2015 року Mondelez International та корпорацiя D. E. Master Blenders 1753 завершили 

процеси щодо об’єднання своїх кавових напрямкiв в одну компанiю ? Jacobs Douwe Egberts 

(Charger OpCo B. V.).  

2 липня 2015 року Kraft Foods Entity Holdings B. V. (Нiдерланди) продав 99,9423% своєї частки в 

ПрАТ «Якобз Україна», що становило 3 422 246 простих iменних акцiй, компанiї Jacobs Douwe 

Egberts International B.V. (яка входить до складу групи Jacobs Douwe Egberts (надалi – «Група»). 

Групою Jacobs Douwe Egberts володiє на 56.5% Acorn Holdings B.V. та на 43.5% Mondelez 

International Inc. 

1 листопада 2016 року компанiя змiнила назву на Приватне акцiонерне товариства «Якобз Дау 

Егбертс Україна» 

Основна дiяльнiсть 

Jacobs Douwe Egberts – мiжнародна компанiя, що спецiалiзується на виробництвi кави та чаю, веде 

дiяльнiсть у понад 80 країнах i пропонує широкий асортимент продуктiв, що випускаються пiд 

такими вiдомими брендами, як Jacobs, Tassimo, Moccona, Senseo, L'OR, Douwe Egberts, Kenco, 

Pil?o i Gevalia. 

ПрАТ «Якобз Дау Егбертс Україна» виробляє та здiйснює оптовий продаж кави. Вiдповiдно до 

договору про виробництво та постачання готової продукцiї, ПрАТ «Монделiс Україна» до 1 

листопада 2016 року виробляв готову продукцiю на замовлення ПрАТ «Якобз Дау Егбертс 

Україна». При цьому сировину та пакування для виробництва готової продукцiї постачав ПрАТ 

«Якобз Дау Егбертс Україна». Для процесу виробництва готової продукцiї ПрАТ «Якобз Дау 

Егбертс Україна» надавав в операцiйну оренду виробниче обладнання ПрАТ «Монделiс Україна». 

З 1 листопада 2016 року ПрАТ «Якобз Дау Егбертс Україна» розпочав процес виробництва готової 

продукцiї на власному виробничому обладнаннi. 

Юридична адреса та мiсце здiйснення дiяльностi: вул. Набережна 28А, м. Тростянець, Сумська 

область, Україна. 

 

Валюта представлення 

Ця фiнансова звiтнiсть представлена у тисячах українських гривень. Українська гривня є 

нацiональною валютою України. Якщо не зазначено iнше, всi суми наведенi з округленням до 

тисяч. 

2.ОПЕРАЦIЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 

Протягом останнiх рокiв Україна знаходилась у станi полiтичних та економiчних потрясiнь. Крим, 



автономна республiка у складi України, був фактично анексований Росiйською Федерацiєю. У 

2016 роцi продовжувався збройний конфлiкт у деяких районах Луганської та Донецької областей. 

Цi подiї призвели до зростання рiвня iнфляцiї, девальвацiї нацiональної валюти щодо основних 

iноземних валют, зменшення ВВП, нелiквiдностi та волатильностi фiнансових ринкiв. У сiчнi 2016 

року набула чинностi угода про зону вiльної торгiвлi мiж Україною та ЄС. У результатi Росiйська 

Федерацiя запровадила торгове ембарго або iмпортнi мита на основнi українськi продукти 

експорту. У вiдповiдь Україна запровадила аналогiчнi заходи до росiйської продукцiї.  

У 2016 роцi середнiй рiвень iнфляцiї становив 13,9% у порiвняннi iз 48,7% у 2015 роцi. 

Незважаючи на те що сукупний рiвень iнфляцiї в Українi за три останнi роки незначно 

перевищував 100%, управлiнський персонал (надалi – «Керiвництво») вважає, що українська 

економiка не є гiперiнфляцiйною в зв’язку з уповiльненням темпу iнфляцiї протягом 2016 року та 

вiдсутностi якiсних характеристик гiперiнфляцiйного економiчного середовища. 

Економiчна ситуацiя почала стабiлiзуватись у 2016 роцi, що призвело до зростання ВВП 

приблизно на 1% i стабiлiзацiї української гривнi. Це дозволило Нацiональному банку України 

послабити деякi валютнi обмеження, запровадженi протягом 2014-2015 рокiв, включно зi 

зменшенням обов’язкової частки продажу валютних надходжень до 65% i дозволом здiйснювати 

виплату дивiдендiв закордон. Однак, дiю деяких iнших обмежень було подовжено. Для пiдтримки 

економiки необхiдне iстотне зовнiшнє фiнансування. Протягом 2015 та 2016 рокiв Україна 

отримала першi траншi за механiзмом розширеного фiнансування («МРФ»), узгодженим iз МВФ. 

Подальша стабiлiзацiя економiчної та полiтичної ситуацiї залежить, великою мiрою, вiд успiху 

українського уряду, при цьому подальший розвиток економiчної та полiтичної ситуацiї на разi 

складно передбачити. 

 

3.ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ  

Основа пiдготовки 

Ця фiнансова звiтнiсть станом на 31 грудня 2016 року пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) за принципом iсторичної вартостi, за виключенням 

первiсного визнання фiнансових iнструментiв за справедливою вартiстю.  

Нижче наведено основнi положення облiкової полiтики, якi використовувалися пiд час пiдготовки 

цiєї фiнансової звiтностi. Цi принципи застосовувались послiдовно вiдносно всiх перiодiв, поданих 

у звiтностi, якщо не зазначено iнше. 

Фiнансовi iнструменти – основнi термiни оцiнки 

Фiнансовi iнструменти вiдображаються за амортизованою вартiстю як описано нижче. 

Амортизована вартiсть  

Амортизована вартiсть – це вартiсть при початковому визнаннi фiнансового iнструмента мiнус 

погашення основного боргу плюс нарахованi проценти, а для фiнансових активiв – мiнус будь-яке 

зменшення вартостi щодо понесених збиткiв вiд знецiнення. Нарахованi проценти включають 

амортизацiю вiдстрочених витрат за угодою при початковому визнаннi та будь-яких премiй або 

дисконту вiд суми погашення iз використанням методу ефективної процентної ставки. Нарахованi 

процентнi доходи та нарахованi процентнi витрати, в тому числi нарахований купонний дохiд та 

амортизований дисконт або премiя (у тому числi комiсiї, якi переносяться на наступнi перiоди при 

первiсному визнаннi, якщо такi є), не вiдображаються окремо, а включаються до балансової 

вартостi вiдповiдних статей звiту про фiнансовий стан. 

Метод ефективної процентної ставки  

Це метод розподiлу процентних доходiв або процентних витрат протягом вiдповiдного перiоду з 

метою отримання постiйної процентної ставки (ефективної процентної ставки) вiд балансової 

вартостi iнструмента. Ефективна процентна ставка – це процентна ставка, за якою розрахунковi 

майбутнi грошовi виплати або надходження (без урахування майбутнiх кредитних збиткiв) точно 

дисконтуються протягом очiкуваного термiну дiї фiнансового iнструмента або, у вiдповiдних 

випадках, протягом коротшого термiну до чистої балансової вартостi фiнансового iнструмента. 

Ефективна процентна ставка використовується для дисконтування грошових потокiв по 

iнструментах iз плаваючою ставкою до наступної дати змiни процентної ставки, за винятком 

премiї чи дисконту, якi вiдображають кредитний спред понад плаваючу ставку, встановлену для 



даного iнструмента, або iнших змiнних факторiв, якi не змiнюються залежно вiд ринкових ставок. 

Такi премiї або дисконти амортизуються протягом всього очiкуваного термiну дiї iнструмента. 

Розрахунок поточної вартостi включає всi комiсiйнi та виплати, сплаченi або отриманi сторонами 

договору, що є невiд’ємною частиною ефективної процентної ставки. 

Класифiкацiя фiнансових активiв  

Компанiя класифiкує свої фiнансовi активи як «кредити та дебiторська заборгованiсть». 

Керiвництво визначає класифiкацiю фiнансових активiв у момент їхнього початкового визнання. 

Кредити i дебiторська заборгованiсть – це непохiднi фiнансовi активи, що не котируються на 

активному ринку, з фiксованими платежами або такими, що можуть бути визначенi, крiм тих 

фiнансових активiв, якi Компанiя має намiр продати негайно або у короткiй перспективi. 

Класифiкацiя фiнансових зобов’язань  

Фiнансовi зобов’язання показанi у складi поточної кредиторської заборгованостi, позикових 

коштiв та iнших фiнансових зобов’язань. Усi фiнансовi зобов’язання облiковуються за 

амортизованою вартiстю. 

Первiсне визнання фiнансових iнструментiв  

Фiнансовi iнструменти спочатку визнаються за справедливою вартiстю плюс витрати, понесенi на 

здiйснення операцiї. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi при початковому визнаннi 

є цiна угоди. Прибуток або збиток при початковому визнаннi визнається лише у тому випадку, 

якщо iснує рiзниця мiж справедливою вартiстю та цiною угоди, пiдтвердженням якої можуть бути 

iншi поточнi угоди з тим самим фiнансовим iнструментом, що спостерiгаються на ринку, або 

методики оцiнки, якi у якостi базових даних використовують лише данi з вiдкритих ринкiв. Усi 

iншi операцiї з придбання фiнансових iнструментiв визнаються тодi, коли суб’єкт господарювання 

стає стороною договору про придбання фiнансового iнструменту. 

Справедлива вартiсть  

Справедлива вартiсть – це цiна, яка була б отримана вiд продажу активу або сплачена за 

зобов’язанням при звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Найкращим 

свiдченням справедливої вартостi є цiна на активному ринку. Активний ринок – це ринок, на 

якому операцiї щодо активiв i зобов’язань мають мiсце iз достатньою частотою та в достатнiх 

обсягах для того, щоб забезпечити iнформацiю щодо цiноутворення на поточнiй основi. 

Витрати на проведення операцiї 

Витрати на проведення операцiї – це додатковi витрати, що безпосередньо пов’язанi iз 

придбанням, випуском або вибуттям фiнансового iнструмента. Додатковi витрати – це витрати, що 

не були б понесенi, якби операцiя не здiйснювалась. Витрати на проведення операцiї включають 

виплати та комiсiйнi, сплаченi агентам (у тому числi працiвникам, якi виступають у якостi 

торгових агентiв), консультантам, брокерам та дилерам; збори, якi сплачуються регулюючим 

органам та фондовим бiржам, а також податки та збори, що стягуються при перереєстрацiї права 

власностi. Витрати на проведення операцiї не включають премiй або дисконтiв за борговими 

зобов’язаннями, витрат на фiнансування, внутрiшнiх адмiнiстративних витрат чи витрат на 

зберiгання. 

Припинення визнання фiнансових активiв  

Компанiя припиняє визнання фiнансових активiв, коли (а) активи погашенi або права на 

отримання грошових потокiв вiд активiв iнакше втратили свою чиннiсть або (б) Компанiя 

передала права на отримання грошових потокiв вiд фiнансових активiв або уклала угоду про 

передачу, i при цьому (i) також передала в основному всi ризики та вигоди, пов’язанi з володiнням 

активами, або (ii) Компанiя не передала та не залишила в основному всi ризики та вигоди 

володiння, але припинила здiйснювати контроль. Контроль вважається збереженим, якщо 

контрагент не має практичної можливостi повнiстю продати актив непов’язанiй сторонi без 

внесення додаткових обмежень на перепродаж. 

Припинення визнання фiнансових зобов’язань  

Компанiя припиняє визнавати фiнансовi зобов’язання тодi i тiльки тодi, коли зобов’язання 

Компанiї виконанi, анульованi або закiнчується строк їхньої дiї. Пiсля повного припинення 

визнання фiнансового зобов’язання рiзниця мiж балансовою вартiстю фiнансового зобов’язання та 

сумою компенсацiї, яка була сплачена або пiдлягає сплатi, визнається у складi прибутку або 



збитку. 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги, дебiторська заборгованiсть за 

розрахунками, дебiторська заборгованiсть за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв та iнша 

поточна дебiторська заборгованiсть  

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги, дебiторська заборгованiсть за 

розрахунками, дебiторська заборгованiсть за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв та iнша 

поточна дебiторська заборгованiсть спочатку облiковується за справедливою вартiстю, а в 

подальшому оцiнюється за амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної 

процентної ставки за мiнусом резервiв на знецiнення. Резерв пiд знецiнення дебiторської 

заборгованостi створюється у тому випадку, коли iснує об’єктивне свiдчення того, що Компанiя не 

зможе отримати всю суму заборгованостi вiдповiдно до її первинних або переглянутих умов. 

Суттєвi фiнансовi труднощi дебiтора, ймовiрнiсть того, що до дебiтора будуть застосованi 

процедури банкрутства або фiнансової реорганiзацiї, а також непогашення або недотримання 

строкiв погашення дебiторської заборгованостi свiдчать про те, що дебiторська заборгованiсть за 

основною дiяльнiстю є знецiненою. Сума резерву являє собою рiзницю мiж балансовою вартiстю 

активу та поточною вартiстю оцiночних майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за первiсною 

ефективною процентною ставкою. 

Балансова вартiсть активу зменшується за рахунок вiдповiдного резерву, а сума збитку визнається 

у прибутку чи збитку у складi iнших операцiйних витрат. Якщо дебiторська заборгованiсть за 

основною дiяльнiстю є такою, що не може бути повернута, вона списується за рахунок резерву пiд 

дебiторську заборгованiсть за основною дiяльнiстю. Повернення ранiше списаних сум 

кредитується у складi прибутку чи збитку. 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв та поточна кредиторська 

заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв включають вiдповiдно, дебiторську та кредиторську 

заборгованiсть з компанiями Групи. 

 

Грошi та їх еквiваленти  

Грошi та їх еквiваленти включають готiвковi кошти, депозити до запитання в банках та iншi 

короткостроковi високолiквiднi iнвестицiї, первiсний термiн розмiщення яких не перевищує трьох 

мiсяцiв. Грошi та їх еквiваленти облiковуються за амортизованою вартiстю iз використанням 

методу ефективної процентної ставки.  

Поточна кредиторська заборгованiсть та поточна кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх 

розрахункiв  

Кредиторська заборгованiсть визнається, якщо контрагент виконав свої зобов’язання за угодою, i 

облiковується за амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної процентної ставки. 

Виданi аванси  

Виданi аванси облiковуються за первiсною вартiстю. Передплати вiдносяться до категорiї 

довгострокових, якщо товари чи послуги, за якi було здiйснено передплату, будуть отриманi через 

один рiк або пiзнiше, або якщо передплати стосуються активу, який при початковому визнаннi 

буде вiднесений до категорiї необоротних активiв.  

Основнi засоби  

Основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю за мiнусом накопиченого зносу та резерву на 

знецiнення, якщо необхiдно. 

Витрати на ремонт та технiчне обслуговування визнаються витратами по мiрi їх виникнення. 

Витрати на замiну значних компонентiв основних засобiв капiталiзуються iз наступним списанням 

вартостi замiненого компоненту. 

Прибутки та збитки вiд вибуття активiв, визначенi як рiзниця мiж сумою надходжень вiд вибуття 

та балансовою вартiстю активу, вiдносяться на прибуток чи збиток за рiк. 

Амортизацiя  

Амортизацiя об’єктiв основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом з метою 

рiвномiрного зменшення первiсної вартостi до лiквiдацiйної вартостi протягом строку їх 

експлуатацiї за наступними нормами: 

Строки експлуатацiї (у роках) 



 

Машини та обладнання 20 

Кавоварки 5 

Iншi основнi засоби 3-10 

 

Лiквiдацiйна вартiсть активу – це оцiночна сума, яку Компанiя отримала б у теперiшнiй момент 

вiд продажу цього активу, за мiнусом оцiночних витрат на продаж, якби стан та строк експлуатацiї 

даного активу вiдповiдав строку експлуатацiї та стану, якi цей актив матиме наприкiнцi строку 

корисного використання. Лiквiдацiйна вартiсть активiв та строки їх експлуатацiї переглядаються 

та за необхiдностi коригуються станом на кiнець кожного звiтного перiоду. 

 

Нематерiальнi активи  

Нематерiальнi активи з обмеженими строками корисної експлуатацiї, якi були придбанi окремо, 

вiдображаються за собiвартiстю, за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв 

вiд зменшення корисностi. Амортизацiя визнається на прямолiнiйнiй основi протягом строкiв їх 

корисної експлуатацiї (строки експлуатацiї становлять вiд 2 до 10 рокiв). Очiкуванi строки 

корисної експлуатацiї та метод нарахування амортизацiї переглядаються на кiнець кожного 

звiтного перiоду, при цьому вплив будь-яких змiн в оцiнках облiковується на перспективнiй 

основi.  

Витрати на дослiдницьку дiяльнiсть визнаються як витрати того перiоду, в якому вони були 

понесенi. 

Створений власними силами нематерiальний актив, який виникає у результатi розробки (чи iз 

етапу розробки внутрiшнього проекту), визнається тодi i тiльки тодi, коли можна 

продемонструвати усе iз нижчезазначеного: 

• технiчну можливiсть завершити створення нематерiального активу так, щоб вiн був придатний 

до використання або продажу; 

• свiй намiр завершити створення нематерiального активу та використовувати або продати його;  

• свою здатнiсть використовувати або продати нематерiальний актив; 

• як нематерiальний актив генеруватиме ймовiрнi майбутнi економiчнi вигоди; 

• наявнiсть вiдповiдних технiчних, фiнансових та iнших ресурсiв для завершення розробки та 

використання чи продажу нематерiального активу; та 

• свою здатнiсть достовiрно оцiнити витрати, якi вiдносяться до нематерiального активу протягом 

його розробки. 

Собiвартiсть створених власними силами нематерiальних активiв, є сумою витрат, понесених iз 

дати, коли нематерiальний актив вперше вiдповiдає всiм перелiченим вище критерiям для 

визнання. У випадку коли створений власними силами нематерiальний актив не може бути 

визнаний, витрати на розробку визнаються у складi прибутку або збитку того перiоду, в якому 

вони були понесенi. 

Пiсля первiсного визнання створенi власними силами нематерiальнi активи вiдображаються за 

собiвартiстю, за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення 

корисностi, так само, як i придбанi окремо нематерiальнi активи. 

Нематерiальний актив припиняють визнавати пiсля вибуття або коли бiльше не очiкується 

отримання майбутнiх економiчних вигiд вiд його подальшого використання чи вибуття. Прибутки 

або збитки, якi виникають вiд припинення визнання нематерiального активу, що оцiнюються як 

рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю активу, визнаються у 

складi прибутку або збитку у момент припинення визнання активу.  

Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв  

На кiнець кожного звiтного перiоду Компанiя переглядає балансову вартiсть своїх основних 

засобiв та нематерiальних активiв для виявлення будь-яких ознак того, що цi активи втратили 

частину своєї вартостi внаслiдок зменшення корисностi. За наявностi таких ознак здiйснюється 

оцiнка суми очiкуваного вiдшкодування вiдповiдного активу для визначення розмiру збитку вiд 

зменшення корисностi (якщо таке зменшення корисностi мало мiсце). Якщо неможливо здiйснити 

оцiнку суми вiдповiдного очiкуваного вiдшкодування окремого активу, Компанiя оцiнює суму 



очiкуваного вiдшкодування одиницi, яка генерує грошовi кошти, до якої належить цей актив.  

 

Сума очiкуваного вiдшкодування є бiльшою з двох величин: справедливої вартостi, за 

вирахуванням витрат на вибуття, та вартостi при використаннi. Для оцiнки вартостi при 

використаннi сума очiкуваних майбутнiх грошових потокiв дисконтується до їхньої теперiшньої 

вартостi iз використанням ставки дисконтування до оподаткування, яка вiдображає поточнi 

ринковi оцiнки вартостi грошей у часi та ризики, характернi для активу, стосовно якого не були 

скоригованi оцiнки майбутнiх грошових потокiв.  

Якщо, за оцiнками, сума очiкуваного вiдшкодування активу (або одиницi, яка генерує грошовi 

кошти) менша, нiж його балансова вартiсть, то балансову вартiсть активу (або одиницi, яка 

генерує грошовi кошти) зменшують до суми його очiкуваного вiдшкодування. Збиток вiд 

зменшення корисностi визнається одразу у складi прибутку або збитку. 

Оренда  

Оренда класифiкується як фiнансова, коли за умовами оренди орендар приймає на себе усi суттєвi 

ризики та вигоди, пов’язанi iз правом власностi на актив. Уся iнша оренда класифiкується як 

операцiйна. 

Операцiйна оренда  

У випадках, коли Компанiя виступає орендарем у рамках оренди, за якою всi ризики та вигоди, 

притаманнi володiнню активом, не передаються орендодавцем Компанiї, загальна сума орендних 

платежiв включається до складу прибутку чи збитку за рiк рiвними частинами протягом строку 

оренди. Строк оренди – це строк дiї укладеного орендарем договору про нескасовувану оренду 

активу, а також будь-який подальший строк пiсля закiнчення строку дiї договору, протягом якого 

орендар може, на свiй власний розсуд, продовжувати оренду цього активу, здiйснюючи чи не 

здiйснюючи оренднi платежi, тодi як у момент початку оренди iснує об’єктивна впевненiсть у 

тому, що орендар має намiр реалiзувати своє право оренди. 

У випадках, коли Компанiя виступає орендодавцем, доходи з операцiйної оренди визнаються на 

прямолiнiйнiй основi протягом строку дiї вiдповiдної оренди. Первiснi прямi витрати 

орендодавцiв, якi стосуються пiдготовки та укладення договорiв операцiйної оренди, включаються 

до балансової вартостi переданого в оренду активу i визнаються на прямолiнiйнiй основi протягом 

строку дiї оренди. 

До 1 листопада 2016 року Компанiя надавала в короткострокову оренду виробниче обладнання 

для виробництва кави. Орендна плата за виробниче обладнання складалася з фактично понесених 

витрат (амортизацiйних вiдрахувань, адмiнiстративних витрат та 5% нацiнки на адмiнiстративнi 

витрати).  

Запаси  

Товарно-матерiальнi запаси облiковуються за первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї, 

залежно вiд того, яка з них менша. Вартiсть запасiв визначається за методом середньозваженої 

собiвартостi. Чиста вартiсть реалiзацiї – це розрахункова цiна реалiзацiї у ходi нормального 

ведення бiзнесу за вирахуванням оцiночних витрат на доведення запасiв до завершеного стану та 

витрат на збут. 

Податки на прибуток  

У цiй фiнансовiй звiтностi оподаткування показано вiдповiдно до вимог законодавства, яке дiяло 

або фактично було введене в дiю станом на кiнець звiтного перiоду. Витрати з податку на 

прибуток включають поточнi податки та вiдстрочене оподаткування та вiдображаються у складi 

прибутку чи збитку за рiк, якщо тiльки вони не мають бути вiдображенi в iнших сукупних доходах 

або безпосередньо у складi капiталу у зв’язку з тим, що вони стосуються операцiй, якi також 

вiдображенi у цьому самому або iншому перiодi в iнших сукупних доходах або безпосередньо у 

складi капiталу.  

 

Поточний податок – це сума, що, як очiкується, має бути сплачена податковим органам або ними 

вiдшкодована стосовно оподатковуваного прибутку чи збиткiв за поточний та попереднi перiоди. 

Оподатковуваний прибуток або збиток базується на оцiночних показниках, якщо фiнансова 

звiтнiсть ухвалюється до моменту подання вiдповiдних податкових декларацiй. Iншi податки, за 



винятком податку на прибуток, облiковуються у складi операцiйних витрат. 

Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов’язань вiдносно 

перенесених податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою 

активiв та зобов’язань та їхньою балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Вiдповiдно 

до виключення при початковому визнаннi, вiдстрочений податок не визнається для тимчасових 

рiзниць, що виникають при початковому визнаннi активу або зобов’язання, яке не впливає на 

бухгалтерський або оподатковуваний прибуток у результатi операцiї, яка не є об’єднанням 

компанiй. Активи та зобов’язання з вiдстроченого оподаткування визначаються iз використанням 

ставок оподаткування, якi введенi в дiю або практично були введенi в дiю станом на кiнець 

звiтного перiоду i якi, як очiкується, застосовуватимуться у перiодi, коли будуть сторнованi 

тимчасовi рiзницi або зарахованi перенесенi податковi збитки. Вiдстроченi податковi активи по 

тимчасових рiзницях, що зменшують оподатковувану базу, та перенесенi податковi збитки 

вiдображаються лише в тому обсязi, в якому iснує ймовiрнiсть отримання оподатковуваного 

прибутку, вiдносно якого можна буде реалiзувати тимчасовi рiзницi. 

Податок на додану вартiсть (ПДВ) 

ПДВ стягується за двома ставками: 20% стягуються з поставок товарiв або послуг з мiсцем 

поставки на територiї України, включаючи поставки без оплати, та iмпорту товарiв в Україну 

(якщо такi поставки прямо не звiльненi вiд ПДВ); 0% застосовуються до експорту товарiв та 

супутнiх послуг.  

Вихiдний ПДВ при продажу товарiв та послуг облiковується у момент отримання товарiв або 

послуг клiєнтом або у момент надходження платежу вiд клiєнта, залежно вiд того, що вiдбувається 

ранiше. Вхiдний ПДВ облiковується таким чином: право на кредит iз вхiдного ПДВ при закупiвлях 

виникає у момент отримання реєстрацiї податкової накладної з ПДВ в єдиному реєстрi податкових 

накладних, яка видається в момент надходження оплати постачальнику або в момент отримання 

товарiв або послуг, залежно вiд того, що вiдбувається ранiше, або право на кредит iз вхiдного ПДВ 

при iмпортi товарiв чи послуг виникає у момент сплати податку.  

Передоплати постачальникам та аванси вiд замовникiв показанi у цiй фiнансовiй звiтностi за 

вирахуванням ПДВ, оскiльки очiкується, що розрахунок за такими сумами буде здiйснений 

шляхом постачання вiдповiдних товарiв або послуг. 

Зареєстрований (акцiонерний) капiтал  

Простi акцiї та привiлейованi акцiї, якi не пiдлягають викупу та дають право їх власникам на 

дискрецiйнi дивiденди, показанi у складi капiталу. Витрати, безпосередньо пов’язанi з емiсiєю 

нових акцiй, показуються у складi капiталу як зменшення суми надходжень за вирахуванням 

податкiв. Перевищення справедливої вартостi внесених у капiтал сум над номiнальною вартiстю 

випущених акцiй облiковується у складi капiталу як емiсiйний дохiд. 

Поточнi забезпечення  

Поточнi забезпечення являють собою резерви зобов’язань та вiдрахувань i є зобов’язаннями 

нефiнансового характеру iз невизначеним строком або сумою. Резерви вiдображаються у 

фiнансовiй звiтностi, коли Компанiя має теперiшнє юридичне або конструктивне зобов’язання у 

результатi минулих подiй i коли iснує iмовiрнiсть того, що для погашення такого зобов’язання 

потрiбне буде вилучення ресурсiв, якi передбачають економiчнi вигоди, а суму цього зобов’язання 

можна розрахувати з достатнiм рiвнем точностi.  

 

Переоцiнка iноземної валюти  

Функцiональною валютою пiдприємств Компанiї є українська гривня (гривня). Операцiї у 

валютах, якi вiдрiзняються вiд функцiональної валюти пiдприємств Компанiї, вважаються 

операцiями в iноземних валютах. 

При пiдготовцi фiнансової звiтностi Компанiї операцiї у валютах, якi вiдрiзняються вiд 

функцiональної валюти Компанiї (iноземних валютах), вiдображаються за курсами обмiну валют, 

прийнятими на дати здiйснення вiдповiдних операцiй. На кожну звiтну дату монетарнi статтi, 

деномiнованi в iноземних валютах, конвертуються у функцiональну валюту за курсами обмiну 

валют, встановленими на звiтну дату. Немонетарнi статтi, якi вiдображаються за справедливою 

вартiстю i деномiнованi в iноземних валютах, конвертуються за курсами обмiну валют, 



встановленими на дату визначення справедливої вартостi. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за 

iсторичною вартiстю в iноземних валютах, не конвертуються у валюту представлення. 

Гривня не є вiльно конвертованою валютою за межами України. Нижче поданi офiцiйнi обмiннi 

курси, встановленi НБУ:  

Валюта 31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року  

 

 

1 євро 28.422604 26.223129 

1 долар США 27.190858 24.000667 

 

Визнання доходiв  

Виручка вiд продажу товарiв визнається у момент передачi ризикiв та вигод вiд володiння 

товарами. Зазвичай, це вiдбувається у момент вiдвантаження товару. Коли Компанiя погоджується 

доставити вантаж у конкретне мiсце, виручка визнається в момент передачi вантажу покупцю у 

встановленому мiсцi.  

Реалiзацiя показана без урахування ПДВ та знижок. Доходи оцiнюються за справедливою вартiстю 

отриманої винагороди або коштiв, що повиннi бути отриманi. 

Визнання витрат  

Витрати облiковуються за методом нарахування. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї включає 

закупочнi цiни, транспортнi витрати, комiсiйнi, пов’язанi з договорами поставки, та iншi 

вiдповiднi витрати. 

Винагороди працiвникам  

Компанiя робить на користь своїх працiвникiв передбаченi законодавством єдинi соцiальнi внески 

до Пенсiйного фонду України. Сума єдиних соцiальних внескiв до Пенсiйного фонду України 

склала 17 419 тисяч гривень. Внески розраховуються як процент вiд поточної валової суми 

заробiтної плати та вiдносяться на витрати по мiрi їх здiйснення. 

Прибуток на акцiю 

Сума прибутку на одну акцiю розраховується шляхом подiлу прибутку або збитку, що належить 

власникам Компанiї, на середньозважену кiлькiсть акцiй з участю в обiгу протягом звiтного року.  

Взаємозалiк  

Взаємозалiк фiнансових активiв та зобов’язань, з подальшим включенням до звiту про фiнансовий 

стан лише їхньої чистої суми, може здiйснюватися лише у випадку iснування юридично 

визначеного права взаємозалiку визнаних сум, коли є намiр провести розрахунок на основi чистої 

суми або одночасно реалiзувати актив та розрахуватися за зобов’язаннями. 

Змiни класифiкацiї 

У фiнансову звiтнiсть станом на 31 грудня 2015 року i за 9 мiсяцiв, якi закiнчилися на зазначену 

дату, були внесенi певнi змiни класифiкацiї для приведення її у вiдповiднiсть iз поданням за 

поточний рiк. 

Продовження тексту приміток 

4.СУТТЄВI ОБЛIКОВI СУДЖЕННЯ ТА ОСНОВНI ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТI ОЦIНОК 

При застосуваннi облiкової полiтики Компанiї, яка розкривається у Примiтцi 3, вiд керiвництва 

вимагається робити судження, оцiнки та припущення щодо балансової вартостi активiв та 

зобов’язань, якi неможливо отримати iз iнших джерел. Данi оцiнки та пов’язанi з ними 

припущення базуються на iсторичному досвiдi та iнших факторах, якi вважаються важливими. 

Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок. 

Данi оцiнки та пов’язанi з ними припущення переглядаються на постiйнiй основi. Переглянутi 

облiковi оцiнки визнаються у тому перiодi, в якому здiйснюється перегляд оцiнки, якщо 

переглянута оцiнка впливає як на поточний, так i майбутнiй перiоди. 

Суттєвi судження у процесi застосування облiкової полiтики  

Нижче наведенi суттєвi судження, окрiм тих, якi вимагають використання оцiнок, якi керiвництво 

зробило у процесi застосування облiкової полiтики Компанiї i якi мають найсуттєвiший вплив на 

суми, визнанi у фiнансовiй звiтностi.  



Маркетинговi витрати  

Компанiя просуває власну продукцiю за допомогою реклами, стимулювання покупцiв i торгових 

знижок. Цi програми включають, але не обмеженi наступним: знижки, бонуси, виплати за 

презентацiї в магазинах/торгових закладах, а також виплати за досягнення рiвня продажiв (вiд 

об’єму). Компанiя визнає як витрати на збут послуги з реклами, або в перiодi, коли реклама 

вперше мала мiсце, або коли витрати були понесенi. Стимулювання покупцiв i торговi знижки 

вiдображаються як зменшення величини доходiв вiд продажiв виходячи з суми, яку повиннi 

заплатити покупцi i продавцi на кiнець перiоду. Компанiя базує свою оцiнку в основному на 

iсторичному досвiдi використання i виплат. Компанiя не визнає витрат майбутнiх перiодiв у звiтi 

про фiнансовий стан на звiтну дату i усi маркетинговi витрати визнаються в тому роцi, в якому 

вони понесенi. 

Основнi джерела невизначеностi оцiнок  

Нижче наведенi основнi припущення стосовно майбутнього, а також основнi джерела 

невизначеностi оцiнок на кiнець звiтних перiодiв, якi мають суттєвий ризик стати причиною 

суттєвих коригувань балансової вартостi активiв та зобов’язань протягом наступного фiнансового 

року. 

 

Оцiнки щодо строкiв корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв 

Оцiнка строку корисного використання об’єкта основних засобiв та нематерiальних активiв 

залежить вiд судження керiвництва, яке базується на досвiдi роботи з аналогiчними активами. При 

визначеннi строку корисного використання основних засобiв, керiвництво бере до уваги умови 

очiкуваного використання активу, очiкуваний строк технiчного старiння, фiзичний знос та умови 

роботи, в яких буде експлуатуватися даний актив. Змiна будь-якої з цих умов або оцiнок може в 

результатi призвести до коригування майбутнiх норм амортизацiї. 

Як зазначено у Примiтцi 3 вище, Компанiя переглядає очiкуванi строки корисної експлуатацiї 

нематерiальних активiв на кiнець кожного звiтного перiоду. Пiд час такого перегляду керiвництво 

бере до уваги строки корисного використання подiбних активiв, передбачений моральний знос, 

правовi та iншi обмеження по строках використання. 

Знецiнення об’єктiв основних засобiв i незавершених капiтальних iнвестицiй  

На кожну звiтну дату Компанiя здiйснює оцiнку на предмет iснування ознак того, чи не стала сума 

вiдшкодування основних засобiв Компанiї нижчою вiд їхньої балансової вартостi. Сума 

вiдшкодування являє собою бiльшу з двох величин: справедливу вартiсть за вирахуванням витрат 

на реалiзацiю активу та вартiсть використання. Коли виявляється таке зниження, балансова 

вартiсть зменшується до суми вiдшкодування. Сума зменшення вiдображається у звiтi про 

сукупний дохiд того перiоду, у якому виявлене таке зменшення. Якщо умови змiняться i 

керiвництво визначить, що вартiсть активу збiльшилась, знецiнення буде повнiстю або частково 

сторноване. 

Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд сумнiвної заборгованостi  

Сума резерву на покриття збиткiв вiд сумнiвної заборгованостi базується на оцiнцi Компанiєю 

вiрогiдностi її погашення конкретним клiєнтом. Якщо погiршення кредитоспроможностi основних 

клiєнтiв або фактичне невиконання їхнiх зобов’язань перевищує допустимi оцiнки, то фактичнi 

результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок. Якщо Компанiя визначить, що не iснує 

об’єктивних свiдчень виникнення знецiнення для iндивiдуально оцiненої дебiторської 

заборгованостi, незалежно вiд її розмiру, вона включає дану дебiторську заборгованiсть у групу 

дебiторської заборгованостi з аналогiчними характеристиками кредитного ризику та колективно 

здiйснює їхню оцiнку на предмет знецiнення. 

Майбутнi потоки грошових коштiв Компанiї вiд дебiторської заборгованостi, яка колективно 

оцiнюється на предмет знецiнення, визначаються на основi руху грошових коштiв вiд активiв 

згiдно з умовами договору та досвiду керiвництва по вiдношенню до врегулювання 

заборгованостi, яка виникла у результатi минулих збиткiв, та успiху при поверненнi сум 

заборгованостi. Минулий досвiд коригується на основi поточної iнформацiї з метою вiдображення 

впливу поточних умов, якi не вплинули на минулi перiоди, та усунення наслiдкiв минулих умов, 

якi не iснують у даний момент. 



Оцiнка запасiв  

Запаси складаються iз товарiв та виробничих запасiв, якi вiдображаються за меншою iз двох 

величин: первiсної вартостi або чистої вартостi реалiзацiї. Пiд час оцiнки чистої вартостi реалiзацiї 

своїх запасiв керiвництво оцiнює чисту вартiсть реалiзацiї товарiв на основi рiзноманiтних 

припущень, включно iз поточними ринковими цiнами. На кожну звiтну дату Компанiя здiйснює 

оцiнку залишкiв своїх запасiв i, за необхiдностi, вiдображає списання запасiв до їхньої чистої 

вартостi реалiзацiї. Для цього необхiдно робити припущення, пов’язанi iз майбутнiм 

використанням запасiв. Цi припущення базуються на iнформацiї про старiння запасiв, прогнозах 

щодо попиту споживачiв та ринкових цiн. 

 

5.ЗАПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ АБО ПЕРЕГЛЯНУТИХ СТАНДАРТIВ ТА IНТЕРПРЕТАЦIЙ 

Прийняття до застосування нових та переглянутих стандартiв  

У 2016 роцi Компанiя прийняла до застосування усi новi та переглянутi стандарти та тлумачення, 

випущенi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку («РМСБО») та Комiтетом з 

тлумачень Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi («КТ МСФЗ») при РМСБО, якi 

стосуються операцiй Компанiй та набули чинностi стосовно рiчних звiтних перiодiв, якi 

починаються з 1 сiчня 2016 року: 

Стандарти/тлумачення Набувають чинностi щодо рiчних облiкових перiодiв, якi починаються з 

або пiсля 

 

МСФЗ 14 «Вiдстроченi рахунки тарифного регулювання» 1 сiчня 2016 року 

Поправки до МСФЗ 11 «Спiльна дiяльнiсть» – Облiк операцiй придбання часток у спiльнiй 

дiяльностi 1 сiчня 2016 року 

Поправки до МСБО 16 «Основнi засоби» та МСБО 38 «Нематерiальнi активи» – Класифiкацiя 

прийнятних методiв облiку зносу та амортизацiї 1 сiчня 2016 року 

Поправки до МСБО 16 «Основнi засоби» та МСБО 41 «Сiльське господарство» – Сiльське 

господарство: облiк плодових насаджень 1 сiчня 2016 року 

Поправки до МСБО 27 «Окрема фiнансова звiтнiсть» – Застосування методу участi в капiталi в 

окремiй фiнансовiй звiтностi 1 сiчня 2016 року 

Щорiчнi вдосконалення МСФЗ за перiод 2012-2014 рокiв 1 липня 2016 року 

Поправки до МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi» – Iнiцiатива щодо розкриття iнформацiї 1 

сiчня 2016 року 

Поправки до МСФЗ 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть», МСФЗ 12 

«Розкриття iнформацiї щодо часток в iнших пiдприємствах» та МСБО 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi 

i спiльнi пiдприємства» (2011) 

– Iнвестицiйнi пiдприємства: застосування виключення щодо консолiдацiї 1 сiчня 2016 року 

Стандарти i тлумачення випущенi, але якi ще не набули чинностi  

Станом на дату затвердження цiєї фiнансової звiтностi такi стандарти та тлумачення, а також 

поправки до стандартiв, були випущенi, але ще не набули чинностi: 

Стандарти i тлумачення Набувають чинностi щодо рiчних облiкових перiодiв, якi починаються з 

або пiсля 

 

МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» 1 сiчня 2018 року 

МСФЗ 15 «Доходи вiд реалiзацiї за договорами iз клiєнтами» 1 сiчня 2018 року 

МСФЗ 16 «Оренда» 1 сiчня 2019 року 

Поправки до МСБО 40 «Iнвестицiйна нерухомiсть» - Роз’яснення вимог щодо переводу до/з 

категорiї iнвестицiйної нерухомостi 1 сiчня 2018 року 

Поправки до МСБО 12 «Податки на прибуток» – Визнання вiдстрочених податкових активiв щодо 

нереалiзованих збиткiв 1 сiчня 2017 року 

Поправки до МСБО 7 «Звiт про рух грошових коштiв» – Iнiцiатива щодо розкриття iнформацiї 1 

сiчня 2017 року 

Поправки до МСФЗ 2 «Платiж на основi акцiй» – Класифiкацiя i оцiнка операцiй по виплатi на 

основi акцiй 1 сiчня 2018 року 



Поправки до МСФЗ 4 «Страховi контракти» - Застосування МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» 

разом iз МСФЗ 4 «Страховi контракти» 1 сiчня 2018 року 

Щорiчнi вдосконалення МСФЗ за перiод 2014-2016 рокiв 1 сiчня 2017 року 

КТМСФЗ 22 «Питання курсової рiзницi в операцiях з попереднiми оплатами» 1 сiчня 2018 року 

Поправки до МСФЗ 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть» та МСБО 28 

«Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства» – Продаж або передача активiв в операцiях мiж 

iнвестором i асоцiйованим чи спiльним пiдприємством Дата набуття чинностi буде визначена 

пiзнiше 

Наразi керiвництво Компанiї здiйснює оцiнку впливу застосування цих поправок та стандартiв на 

майбутнi фiнансовi звiтностi Компанiї.? 

6.ЗАЛИШКИ ТА ОПЕРАЦIЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ 

Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна з них має можливiсть контролювати iншу, 

знаходиться пiд спiльним контролем або може мати суттєвий вплив на iншу сторону при 

прийняттi фiнансових чи операцiйних рiшень. Пiд час аналiзу кожного випадку вiдносин, що 

можуть являти собою вiдносини мiж пов’язаними сторонами, увага придiляється сутi цих 

вiдносин, а не лише їх юридичнiй формi.  

Залишки по операцiях з пов’язаними сторонами, якi знаходились пiд спiльним контролем, були 

такими:  

 

31 грудня 2016 року 9 мiсяцiв, якi закiнчилися 31 грудня 2015 року  

 

Дебiторська заборгованiсть вiд компанiй Групи 53 298 58 414 

Кредиторська заборгованiсть компанiям Групи 181 662 236 668 

 

Нижче наведено доходи та витрати по операцiях з пов’язаними сторонами, якi знаходились пiд 

спiльним контролем, за 2016 рiк та за 9 мiсяцiв, якi закiнчилися 31 грудня 2015 року: 

2016 9 мiсяцiв, якi закiнчилися 31 грудня 2015 року 

 

Реалiзацiя продукцiї (товару) компанiям Групи 210 748 322 811 

Реалiзацiя основних засобiв компанiям Групи 6 745 7 012 

Роялтi отриманi вiд компанiй Групи 5 118 576 

 

Закупка сировини, товарiв та послуг вiд компанiй Групи, всього 1 386 658 802 841 

в т.ч.  

товар,сировина 1 109 251 719 314 

послуги з управлiння 86 499 40 006 

роялтi за використання торгових марок та рекламних ролiкiв 70 512 36 133 

нематерiальнi активи (SAP) 120 396 - 

iншi послуги - 6 262 

фiнансовi витрати - 1 126 

 

Загальна сума винагороди ключовому управлiнському персоналу в 2016 роцi складала 24 056 

тисяч гривень (за 9 мiсяцiв, якi закiнчилися 31 грудня 2015 року, 23 940 тисяч гривень). 

Загальна сума довгострокових винагород, нарахованих в 2016 роцi становить 18 131 тисяч 

гривень. Дана сума включена до складу довгострокових забезпечень витрат персоналу станом на 

31 грудня 2016 року. Виплат по довгострокових винагородах в 2016 роцi не було. 

Умови ведення господарської дiяльностi з пов’язаними сторонами визначаються на основi 

положень, визначених конкретним договором або операцiєю. Керiвництво вважає, що суми 

дебiторської та кредиторської заборгованостей перед пов’язаними сторонами будуть погашенi за 

їхньою балансовою вартiстю. 

7.ЗАЛИШКИ ТА ОПЕРАЦIЇ З КОМПАНIЯМИ ГРУПИ МОНДЕЛIС 

За 2016 рiк, Компанiя мала суттєвi операцiї з компанiями Групи Монделiс, яка надавала послуги 

по виготовленню готової продукцiї до 1 листопада 2016 року. 



Залишки по операцiях з компанiями Групи Монделiс були такими:  

 

 

31 грудня2016 року 31 грудня 2015 року  

Дебiторська заборгованiсть ПрАТ «Монделiс Україна» 163 344 482 698 

Поточна кредиторська заборгованiсть ПрАТ «Монделiс Україна» 207 570 522 523 

Поточна кредиторська заборгованiсть за операцiями з компанiями пов’язаними з ПрАТ «Монделiс 

Україна» 3 994 122 859 

 

Станом на 31 грудня 2016 року резерв на дебiторську заборгованiсть вiд ПрАТ «Монделiс 

Україна» складав 7 тисяч гривень (31 грудня 2015 року: 3 226 тисяч гривень). 

Нижче наведено доходи та витрати по операцiях з компанiями Групи Монделiс за 2016 рiк та 9 

мiсяцiв, якi закiнчилися 31 грудня 2015 року: 

2016 9 мiсяцiв, якi закiнчилися 31 грудня 2015 року  

 

Реалiзацiя ПрАТ «Монделiс Україна» 1 198 266 756 244 

в т.ч. сировина, пакування 1 192 892 750 983 

оренда обладнання 5 243 5 208 

претензiї 131 53 

 

 

Закупка товарiв та послуг вiд ПрАТ «Монделiс Україна» всього: 1 286 032 1 533 384 

в т.ч.  

товари 1 271 426 1 490 548 

послуги (оренда, транспортнi послуги) 13 143 3 075 

запаснi частини 792 - 

придбання основних засобiв 671 39 761 

 

8.ОСНОВНI ЗАСОБИ, НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ ТА НЕЗАВЕРШЕНI КАПIТАЛЬНI 

IНВЕСТИЦIЇ 

Iнформацiя про рух основних засобiв, нематерiальних активiв та незавершених капiтальних 

iнвестицiй за 2016 рiк представлена нижче: 

Машини та обладнання Кавоварки Iншi основнi засоби Нематерiальнi активи Незавер-шене 

будiвництво Всього 

 

Первiсна вартiсть на 31 березня 2015 року 116 962 47 249 17 397 3 032 - 184 640 

Накопичений знос на 31 березня 2015 року (20 693) (19 070) (12 053) (2) - (51 818) 

 

Балансова вартiсть на 31 березня 2015 року 96 269 28 179 5 344 3 030 - 132 822 

 

Придбання 9 193 9 734 17 171 12 799 2 085 50 982 

Вибуття (6 867) (3 139) (393) - - (10 399) 

Амортизацiйнi вiдрахування (4 795) (7 066) (4 736) (15 203) - (31 800) 

 

Балансова вартiсть на 31 грудня 2015 року 93 800 27 708 17 386 626 2 085 141 605 

 

Первiсна вартiсть на 31 грудня 2015 року 117 880 48 758 31 470 15 831 2 085 216 024 

 

 

Накопичений знос на 31 грудня 2015 року (24 080) (21 050) (14 084) (15 205) - (74 419) 

 

Придбання 267 33 349 26 465 120 776 943 181 800 

Перемiщення 2 085 - - - (2 085) - 



Вибуття (4 684) (170) (2 707) - - (7 561) 

Амортизацiйнi вiдрахування (5 777) (11 068) (10 698) (5 115) - (32 658) 

 

Балансова вартiсть на 31 грудня 2016 року 85 691 49 819 30 446 116 287 943 283 186 

 

Первiсна вартiсть на 31 грудня 2016 року 114 060 80 297 46 606 136 607 943 378 513  

 

Накопичений знос на 31 грудня 2016 року (28 369) (30 478) (16 160) (20 320) - (95 327) 

 

Залишкова вартiсть основних засобiв (кавоварки), наданих в операцiйну оренду станом на 31 

грудня 2016 року складає 46 921 тисяча гривень. 

Залишкова вартiсть основних засобiв, наданих в операцiйну оренду станом на 31 грудня 2015 року 

складала 123 303 тисячi гривень, та включала вартiсть виробничого обладнання – 95 603 тисячi 

гривень та вартiсть кавоварок – 27 700 тисяч гривень. 

Протягом 2016 року Компанiя ввела в експлуатацiю нове програмне забезпечення (SAP) 

загальною вартiстю 120 396 тисяч гривень. 

Станом на 31 грудня 2016 року до складу основних засобiв були включенi повнiстю замортизованi 

активи iз первiсною вартiстю 24 615 тисяч гривень (31 грудня 2015 року: 10 844 тисяч гривень).  

 

Група здає в оренду належнi їй кавоварки за невiдкличними договорами операцiйної оренди зi 

строками оренди до 3 рокiв. Орендатори не мають права на викуп орендованих активiв пiсля 

закiнчення строку оренди. 

Майбутнi мiнiмальнi оренднi платежi до отримання за невiдкличними договорами операцiйної 

оренди станом на 31 грудня 2016 та 2015 рокiв були представленi таким чином: 

31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року 

 

Не бiльше одного року 18 521 996  

Вiд одного до п’яти рокiв 20 064 2 076  

Бiльше п’яти рокiв - - 

 

Всього 38 585 3 072 

 

9.ЗАПАСИ 

Станом на 31 грудня 2016 та 2015 рокiв запаси були представленi таким чином: 

31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року 

 

Готова продукцiя 51 277 - 

Виробничi запаси 41 871 113 335 

Товари 25 600 119 717 

 

Всього запасiв 118 748 233 052 

 

Зменшення вартостi запасiв до цiни чистої вартостi реалiзацiї у 2016 роцi становило 727 тисяч 

гривень (2015: 4 305 тисяч гривень). Сторнування вартостi запасiв у 2016 роцi становило 3 087 

тисяч гривень. Сторнування ранiше списаних сум вiдбулося у зв’язку зi збiльшенням попиту на 

вiдповiднi категорiї запасiв. 

 

10.ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ  

Станом на 31 грудня 2016 та 2015 рокiв дебiторська заборгованiсть була представлена таким 

чином: 

31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року 

 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи 462 009 793 243 



в т.ч.  

за товари 461 159 797 161 

за послуги 4 832 257 

За вирахуванням: резерв на покриття збиткiв вiд знецiнення (3 982) (4 175) 

 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв 53 298 58 414 

в т.ч.  

за товари 21 954 51 281 

за послуги 31 344 7 133 

 

Всього фiнансових активiв у складi дебiторської заборгованостi 515 307 851 657 

 

Протягом 2016 та 2015 рокiв не було списань дебiторської заборгованостi.  

Нижче поданий аналiз дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги та за 

розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв за кредитною якiстю: 

 

31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року 

 

Не прострочена та не знецiнена заборгованiсть  

- Українських клiєнтiв – дистриб’юторiв 448 485 768 738 

в т.ч. ПрАТ «Монделiс Україна» 163 344 482 698 

- Iноземних клiєнтiв – компанiй Групи 44 203 55 469 

- Iноземних клiєнтiв – третiх сторiн 2 874 12 592  

- Iнших клiєнтiв 1 607 1 372  

 

Всього не простроченої та не знецiненої заборгованостi 497 169 838 171 

 

Суми, iндивiдуально визначенi як простроченi (загальна сума)  

- прострочена менше нiж на 30 днiв 14 945 17 214 

- прострочена вiд 30 до 90 днiв 6 479 447 

- прострочена вiд 91 до 180 днiв 178 - 

- прострочена вiд 181 до 360 днiв - - 

- прострочена бiльше нiж на 360 днiв 518 - 

 

Всього сум, iндивiдуально визначених як прострочених 22 120 17 661  

 

Мiнус: резерв на знецiнення (3 982) (4 175) 

 

Всього 515 307 851 657 

 

11.ГРОШI ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ  

Станом на 31 грудня 2016 та 2015 рокiв грошi та їх еквiваленти були представленi таким чином: 

31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року 

 

Банкiвськi депозити з первiсним строком розмiщення до 3 мiсяцiв 125 525 2 426 

Акредитив 85 156 - 

Поточнi рахунки 14 710 89 934 

 

Всього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 225 391 92 360 

 

Грошi та їх еквiваленти були розмiщенi в фiнансових iнституцiях з рейтингом B- та вище, на 

пiдставi рейтингiв мiжнародної рейтингової агенцiї Fitch станом на 31 грудня 2016 року.  

Станом на 31 грудня 2016 року Компанiя мала вiдкритий безвiдкличний акредитив у банку з 



метою забезпечення платежiв в iноземнiй валютi (євро) для закупiвлi товарiв та сировини у 

компанiї Групи в розмiрi 85 156 тисяч гривень на перiод до 24 березня 2017 року. 

Продовження тексту приміток 

12.ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ (АКЦIОНЕРНИЙ) КАПIТАЛ  

Станом на 31 грудня 2016 року загальна кiлькiсть затверджених до випуску та випущених простих 

акцiй в обiгу становила 3 424 222 акцiї номiнальною вартiстю 0,5 гривнi за акцiю. Усi випущенi 

простi акцiї повнiстю оплаченi. Кожна проста акцiя має один голос при голосуваннi i право на 

отримання дивiдендiв. 

В 2016 роцi ПрАТ «Якобз Дау Егбертс Україна» проведено виплату дивiдендiв за 2015 рiк в сумi 

121 870 тисяч гривень. 

 

13.КРЕДИТИ БАНКIВ 

В 2016 роцi Компанiя мала вiдкриту кредитну лiнiю в Укрсиббанку для поповнення обiгових 

коштiв в розмiрi 200 000 тисяч гривень. 

В сiчнi 2016 року Компанiя погасила кредит, отриманий в 2015 роцi в розмiрi 45 600 тисяч 

гривень. Станом на 31 грудня 2016 року заборгованiсть по кредитах вiдсутня. 

 

14.КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ  

Станом на 31 грудня 2016 та 2015 рокiв кредиторська заборгованiсть була представлена таким 

чином: 

31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року 

 

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 460 583 828 377 

В т.ч.  

торгова заборгованiсть 303 586 577 412 

iнша заборгованiсть 156 997 250 965 

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги iз внутрiшнiх розрахункiв 181 

662 236 668 

В т.ч.  

торгова заборгованiсть компанiям Групи 78 660 184 770 

iнша заборгованiсть компанiям Групи 103 002 51 898 

 

Всього кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 642 245 1 065 045  

 

До складу iншої заборгованостi входить заборгованiсть за рекламнi та маркетинговi послуги, 

послуги з управлiння, роялтi, послуги з транспортування та iншi послуги.  

До складу iншої заборгованостi компанiям Групи входить заборгованiсть за послуги з управлiння, 

роялтi та iншi послуги.  

 

15.ДОХIД ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ  

Дохiд вiд реалiзацi за 2016 рiк та за 9 мiсяцiв, якi закiнчилися 31 грудня 2015 року, був 

представлений таким чином: 

2016 9 мiсяцiв, якi закiнчилися 31 грудня 2015 року 

 

Дохiд вiд основної реалiзацiї (без врахування знижок) 3 601 761 2 887 654 

Стимулювання покупцiв та торговi знижки (891 374) (616 750) 

 

Чистий дохiд вiд реалiзацiї 2 710 387 2 270 904 

 

Дохiд за регiонами реалiзацiї за 2016 рiк та 9 мiсяцiв, якi закiнчилися 31 грудня 2015 року, був 

представлений таким чином: 

2016 рiк 9 мiсяцiв, якi закiнчилися 31 грудня 2015 року 



 

Дохiд вiд реалiзацiї на територiї України 2 375 616 1 807 071 

Дохiд вiд реалiзацiї закордон 334 771 463 833 

 

Всього дохiд вiд реалiзацiї 2 710 387 2 270 904 

 

16. ОПЕРАЦIЙНI ВИТРАТИ  

Операцiйнi витрати за 2016 рiк та за 9 мiсяцiв, якi закiнчилися 31 грудня 2015 року, були 

представленi таким чином: 

2016 9 мiсяцiв, якi закiнчилися 31 грудня 2015 року 

 

Товари та запаси 1 723 645 1 580 173 

Витрати на оплату працi 137 344 99 798 

в тому числi:  

- витрати на заробiтну плату 103 876 68 216 

- вiдрахування на соцiальнi заходи 16 395 11 576 

- iншi витрати пов’язанi з оплатою працi 17 073 20 006 

Рекламнi та маркетинговi послуги з просування продукцiї, витрати на мерчандайзинг 116 304 130 

599 

Послуги з управлiння 86 499 54 605 

Роялтi 69 963 51 952 

Витрати на амортизацiю основних засобiв та знецiнення нематерiальних активiв 32 658 31 800 

в тому числi:  

- амортизацiя нематерiальних активiв 5 115 15 203 

Витрати на вiдрядження 22 960 13 625 

Витрати на транспортнi, вантажно-розвантажувальнi послуги та послуги складського зберiгання 

21 701 17 485 

Послуги з надання персоналу 20 547 11 863 

Збитки вiд курсових рiзниць, чиста сума 18 426 26 612 

Витрати на оренду та утримання авто 17 113 6 386 

Витрати на оренду примiщень 13 984 9 194 

Витрати на дослiдження ринку 7 569 10 926 

Iншi витрати 46 412 42 293 

 

Всього операцiйних витрат 2 335 125 2 087 311 

 

2016 9 мiсяцiв, якi закiнчилися 31 грудня 2015 року 

 

Вищеперерахованi витрати були включенi до таких категорiй:  

-собiвартiсть реалiзованої продукцiї 1 753 222 1 587 256 

-витрати на збут 336 367 318 999 

-адмiнiстративнi витрати 227 108 142 665 

-iншi операцiйнi витрати 18 428 38 391 

 

Всього операцiйних витрат 2 335 125 2 087 311 

 

Вiдповiдно до договору про виробництво та постачання готової продукцiї, до 1 листопада 2016 

року ПрАТ «Монделiс Україна» виробляв готову продукцiю на замовлення ПрАТ «Якобз Дау 

Егбертс Україна». При цьому сировину та пакування для виробництва готової продукцiї постачав 

ПрАТ «Якобз Дау Егбертс Україна». Для процесу виробництва готової продукцiї ПрАТ «Якобз 

Дау Егбертс Україна» надавав в операцiйну оренду виробниче обладнання ПрАТ «Монделiс 

Україна». З 1 листопада 2016 року ПрАТ «Якобз Дау Егбертс Україна» розпочав процес 

виробництва готової продукцiї на власному виробничому обладнаннi. 



 

17.ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 

Витрати з податку на прибуток за 2016 рiк складаються з таких компонентiв:  

2016 9 мiсяцiв, якi закiнчилися 31 грудня 2015 року 

 

Поточний податок (18%) 75 133 32 551 

Вiдстрочений податок 70 (7 900) 

 

Витрати з податку на прибуток за рiк 75 203 24 651 

 

В наступнiй таблицi представлена iнформацiя про рух вiдстрочених податкових активiв за 2016 

рiк: 

31 грудня 2016 року Вiднесено на прибуток чи збиток 31 грудня 2015 року 

 

Податковий ефект тимчасових рiзниць, якi зменшують/(збiльшують) суму оподаткування  

 

Основнi засоби 3 079 (374) 3 453 

Нарахування (164) (373) 209 

Резерви зобов’язань та вiдрахувань 2535 677 1 858 

 

Вiдстрочений податковий актив 5 450 (70) 5 520 

Продовження тексту приміток 

18. УМОВНI ТА IНШI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

Судовi процедури  

В ходi нормального ведення бiзнесу Компанiя час вiд часу одержує претензiї. Виходячи з власної 

оцiнки, керiвництво вважає, що Компанiя не зазнає суттєвих збиткiв у результатi судових позовiв, 

що перевищували б резерви, створенi у цiй фiнансовiй звiтностi. 

Оподаткування  

Для податкового середовища в Українi характернi складнiсть податкового адмiнiстрування, 

суперечливi тлумачення податковими органами податкового законодавства та нормативних актiв, 

якi, окрiм iншого, можуть збiльшити фiнансовий тиск на платникiв податкiв. Непослiдовнiсть у 

застосуваннi, тлумаченнi i впровадженнi податкового законодавства може призвести до судових 

розглядiв, якi, у кiнцевому рахунку, можуть стати причиною нарахування додаткових податкiв, 

штрафiв i пенi, i цi суми можуть бути суттєвими. Змушений вирiшувати поточнi економiчнi та 

полiтичнi проблеми, уряд запровадив певнi реформи у податковiй системi України, прийнявши 

Закон України «Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких iнших законодавчих 

актiв України», який набув чинностi iз 1 сiчня 2015 року.  

 

На думку керiвництва, Компанiя виконує усi вимоги чинного податкового законодавства. 

Податкове, валютне та митне законодавство України може тлумачитися по-рiзному й часто 

змiнюється. Вiдповiднi органи можуть не погодитися з тлумаченням цього законодавства 

керiвництвом Компанiї у зв’язку з дiяльнiстю Компанiї та операцiями в рамках цiєї дiяльностi. 

Нещодавнi подiї в Українi свiдчать про те, що податковi органи можуть займати бiльш агресивну 

позицiю у своєму тлумаченнi законодавства, тому iснує можливiсть, що операцiї та дiяльнiсть 

Компанiї, якi ранiше не оскаржувались, будуть оскарженi. У результатi можуть бути нарахованi 

додатковi суттєвi суми податкiв, штрафiв та пенi. Податковi органи можуть перевiряти податковi 

питання у фiнансових перiодах протягом трьох календарних рокiв пiсля їх закiнчення. За певних 

обставин перевiрка може стосуватися довших перiодiв. 

Трансфертне цiноутворення  

Починаючи iз 1 вересня 2013 року, у Податковому кодексi Українi запровадженi новi правила, якi 

базуються на рекомендацiях щодо трансфертного цiноутворення країн ОЕСР, стосовно визначення 

i застосування справедливих ринкових цiн, у результатi чого були внесенi iстотнi змiни у 



нормативно-правовi акти щодо трансфертного цiноутворення («ТЦ») в Українi. 

Компанiя iмпортує товари, якi можуть потенцiйно входити у сферу застосування нових 

українських нормативно-правових актiв щодо ТЦ. Податковi органи можуть нарахувати додатковi 

податковi зобов’язання стосовно певних операцiй, якщо, на їхню думку, цiноутворення за цими 

операцiями вiдбувалося на не ринкових умовах. Оскiльки практика впровадження нових правил 

трансфертного цiноутворення iще недостатньо розвинута i певнi положення нових правил можуть 

стати причиною суперечностей у результатi їх рiзного трактування, вплив можливих претензiй з 

боку податкових органiв щодо позицiй Компанiї iз його застосування неможливо достовiрно 

оцiнити. Компанiя планує пiдготувати усю необхiдну документацiю щодо контрольованих 

операцiй, яка вимагається згiдно iз законодавством, до 1 травня 2016 року.  

 

19.УПРАВЛIННЯ ФIНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ 

Функцiя управлiння ризиками у Компанiї включає в себе управлiння фiнансовими ризиками, а 

також операцiйними та юридичними ризиками. Фiнансовi ризики складаються з ринкового ризику 

(який включає валютний ризик), кредитного ризику, ризику концентрацiї та ризику лiквiдностi. 

Основними цiлями управлiння фiнансовими ризиками є мiнiмiзацiя пов’язаних iз ними втрат, що 

досягається за рахунок постiйного монiторингу, визначення лiмiтiв ризику й нагляду за тим, щоб 

цi лiмiти не перевищувалися. Управлiння операцiйними та юридичними ризиками має на метi 

забезпечення належного функцiонування внутрiшнiх процедур та полiтики, що спрямованi на 

мiнiмiзацiю цих ризикiв. 

Управлiння ризиками здiйснює керiвництво на основi загальних принципiв управлiння 

фiнансовими ризиками, а також процедур, що охоплюють окремi ризики, такi як валютний ризик, 

ризик лiквiдностi та кредитний ризик. 

Управлiння капiталом  

Компанiя управляє своїм капiталом для того, щоб забезпечувати своє функцiонування на 

безперервнiй основi i водночас гарантувати прибуток акцiонерам та вигоди iншим зацiкавленим 

сторонам, а також пiдтримувати оптимальну структуру капiталу для зменшення його вартостi. Для 

пiдтримки або коригування структури капiталу Компанiя може коригувати суму дивiдендiв, що 

виплачуються акцiонерам, повертати капiтал акцiонерам, випускати новi акцiї або продавати 

активи для зменшення суми боргу, залучати боргове фiнансування. 

Керiвництво Компанiї здiйснює монiторинг структури капiталу шляхом контролю спiввiдношення 

власних та позикових коштiв. Станом на 31 грудня 2016 та 2015 рокiв сума грошових коштiв та 

їхнiх еквiвалентiв перевищувала суму позикового капiталу. 

Кредитний ризик  

Компанiя наражається на кредитний ризик, який виникає тодi, коли одна сторона фiнансового 

iнструменту може спричинити фiнансовi збитки другiй сторонi внаслiдок невиконання взятих на 

себе зобов'язань. Кредитний ризик виникає в результатi реалiзацiї Компанiєю продукцiї на 

кредитних умовах та iнших операцiй з контрагентами, внаслiдок яких виникають фiнансовi 

активи. 

Максимальна сума кредитного ризику показана нижче за категорiями активiв: 

31 грудня 2016 року 9 мiсяцiв, якi закiнчилися 31 грудня 2015 року 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги та  

дебiторська заборгованiсть за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв (Примiтка 10) 515 307 851 

657 

 

в т.ч. резерв сумнiвних боргiв (3 982) (4 175) 

 

Грошi та їх еквiваленти (Примiтка 11)  

- Банкiвськi депозити з первiсним строком розмiщення до 3 мiсяцiв 125 525 2 426 

- Акредитив 85 156 - 

- Поточнi рахунки 14 710 89 934 

 

Загальна максимальна сума, яка зазнає кредитного ризику 740 698 944 017 



 

Компанiя структурує рiвнi кредитного ризику шляхом встановлення лiмiтiв суми ризику, що 

виникає у зв’язку з одним контрагентом або групою контрагентiв. Лiмiти рiвня кредитного ризику 

затверджуються керiвництвом. Такi ризики регулярно контролюються та переглядаються 

щоквартально. Керiвництво Компанiї аналiзує непогашену дебiторську заборгованiсть за строками 

погашення та у подальшому контролює простроченi залишки.  

В Компанiї впровадженi процедури, що забезпечують реалiзацiю товарiв i послуг клiєнтам з 

вiдповiдною кредитною iсторiєю. Монiторинг та аналiз кредитного ризику Компанiї здiйснюється 

окремо за кожним випадком. Окреме затвердження керiвництва надається для всiх клiєнтiв, якi 

хочуть отримати кредит понад встановлений лiмiт. 

Дебiторська заборгованiсть Компанiї за товари, роботи, послуги (за вирахуванням резерву 

сумнiвних боргiв) станом на 31 грудня 2016 року становить 519 289 тисячi гривень (31 грудня 

2015 року: 855 832 тисячi гривень). Найбiльша заборгованiсть сформована з ПрАТ «Монделiс 

Україна» i становить 163 344 тисяч гривень або 31,5% всiєї дебiторської заборгованостi (31 грудня 

2015 року: 482 698 тисячi гривень або 56,4% всiєї дебiторської заборгованостi).  

Компанiя не передбачає ризикiв пов’язаних з концентрацiєю, оскiльки великий залишок 

дебiторської заборгованостi перед ПрАТ «Монделiс Україна» покривається спiвставним залишком 

кредиторської заборгованостi (31 грудня 2016 року: 207 570 тисяч гривень та 31 грудня 2015 року: 

522,523 тисяч гривень). Кредитний перiод вiдповiдно до умов договiрiв однаковий. 

Дебiторська заборгованiсть з українськими дистриб’юторами станом на 31 грудня 2016 року 

становить 294 941 тисяч гривень або 57,3% всiєї дебiторської заборгованостi (31 грудня 2015 року: 

301 408 тисяч гривень або 35,2% всiєї дебiторської заборгованостi) i сформована по 16 компанiям 

(2015: 16 компанiям), якi розташованi в рiзних регiонах України. Тому Компанiя не передбачає 

ризикiв, пов’язаних з концентрацiєю.  

Ризик лiквiдностi  

Ризик лiквiдностi являє собою ризик того, що Компанiя не зможе погасити свої зобов’язання по 

мiрi настання строкiв погашення. Позицiя лiквiдностi Компанiї ретельно контролюється i 

управляється. Компанiя використовує систему бюджетування i прогнозу грошових коштiв для 

того, щоб забезпечити наявнiсть достатнiх коштiв для виконання своїх платiжних зобов’язань. 

Нижче в таблицi поданий аналiз фiнансових зобов’язань за строками погашення станом на 31 

грудня 2016 року: 

До запитання та до 3 мiсяцiв Вiд 3 до 12 мiсяцiв Всього 

Зобов’язання  

 

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 450 227 10 356 460 583 

Поточна кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв 181 662 - 181 662 

Поточна кредиторська заборгованiсть по розрахункам з оплати працi 5 072 - 5 072 

Розрахунки з бюджетом 11 209 - 11 209 

 

Всього 648 170 10 356 658 526 

Нижче в таблицi поданий аналiз фiнансових зобов’язань за строками погашення станом на 31 

грудня 2015 року: 

До запитання та до 3 мiсяцiв Вiд 3 до 12 мiсяцiв Всього 

Зобов’язання  

 

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 632 698 195 679 828 377 

Поточна кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв 236 668 - 236 668 

Поточна кредиторська заборгованiсть 

по розрахункам з оплати працi 2 523 - 2 523 

Розрахунки з бюджетом 35 559 35 559 

Короткостроковi кредити банкiв 45 600 - 45 600 

 

Всього 917 489 195 679 1 113 168 



 

Основним джерелом забезпечення лiквiдностi Компанiї є грошовi кошти, отриманi вiд основної 

дiяльностi.  

Валютний ризик  

Валютний ризик визначається як ризик того, що на фiнансовi результати Компанiї можуть 

вплинути змiни курсiв обмiну валют. Компанiя здiйснює певнi операцiї в iноземних валютах. 

Компанiя не використовує похiднi фiнансовi iнструменти для управлiння валютним ризиком, 

водночас, керiвництво Компанiї намагається зменшити вплив такого ризику шляхом збiльшення 

долi експортних контрактiв.  

 

Балансова вартiсть монетарних активiв та зобов’язань Компанiї, деномiнованих в iноземних 

валютах, станом на 31 грудня 2016 та 2015 рокiв представлена таким чином: 

31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року 

Долари США Євро Долари США Євро 

Активи  

Грошi та їхнi еквiваленти 633 91 938 12 659 - 

Дебiторська заборгованiсть - 57 944 47 184 23 738 

 

Всього активiв 633 149 882 59 843 23 738 

 

 

Зобов’язання  

 

Торгова кредиторська заборгованiсть (1 485) (108 253) (104 830) (174 321) 

Iнша кредиторська заборгованiсть (5 347) (109 936) (42 362) (91 581) 

 

Всього зобов’язань (6 832) (218 189) (147 192) (265 902) 

 

У нижченаведенiй таблицi представлена чутливiсть Компанiї стосовно послаблення української 

гривнi по вiдношенню до долара США та Євро на 20%. Рiвень чутливостi представляє собою 

оцiнку керiвництвом можливих змiн у курсах обмiну валют. Даний аналiз чутливостi включає 

лише непогашенi залишки монетарних активiв, деномiнованих в iноземнiй валютi, i розраховує 

ефект вiд їхнього переведення у валюту представлення на кiнець перiоду з урахуванням 20% змiни 

у курсах обмiну валют. 

31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року 

Долари США Євро Долари США Євро 

 

Збиток (1 240) (13 661) (17 470) (48 433) 

Прибуток 1 240 13 661 17 470 48 433 

 

20.СПРАВЕДЛИВА ВАРТIСТЬ ФIНАНСОВИХ IНСТРУМЕНТIВ 

Визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв здiйснюється у вiдповiдностi до вимог 

МСФЗ 13 «Справедлива вартiсть». Справедлива вартiсть визначається як сума, за якою можна 

обмiняти iнструмент при операцiї мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами, 

окрiм операцiй примусового або лiквiдацiйного продажу. Оскiльки для бiльшостi фiнансових 

iнструментiв Компанiї не iснує готового доступного ринку, при визначеннi їхньої справедливої 

вартостi необхiдно застосовувати професiйнi судження на основi поточної економiчної ситуацiї та 

конкретних ризикiв, властивих для даного iнструменту. Оцiнки, представленi у цiй фiнансовiй 

звiтностi, не обов’язково вiдображають суми, за якi Компанiя могла б реалiзувати на ринку повний 

пакет того або iншого iнструменту. 

Фiнансовi активи Компанiї представленi наступними категорiями: грошима та їхнiми 

еквiвалентами та дебiторською заборгованiстю та облiковуються за амортизованою собiвартiстю. 

Для таких фiнансових активiв не iснує активного ринку i, оскiльки вони мають короткострокову 



природу, їх справедлива вартiсть, за оцiнками Компанiї, дорiвнює їх балансовiй вартостi станом на 

31 грудня 2016 року.  

Фiнансовi зобов’язання Компанiї представленi кредитами та кредиторською заборгованiстю та 

облiковуються за амортизованою собiвартiстю.  

Кредиторська заборгованiсть має короткострокову природу i керiвництво Компанiї оцiнює її 

справедливу вартiсть на рiвнi балансової вартостi станом на 31 грудня 2016 року.  

 

Станом на 31 грудня 2015 року Компанiя мала короткостроковi кредити банкiв, справедлива 

вартiсть яких оцiнювалась шляхом дисконтування очiкуваного вибуття грошових коштiв за 

ринковими вiдсотковими ставками. Оскiльки вiдсотковi ставки, пiд якi отриманi позики були 

отриманi на ринкових умовах в перiод близький до звiтної дати керiвництво Компанiї оцiнює 

справедливу вартiсть позик на рiвнi їх балансової вартостi станом на 31 грудня 2015 року. Згiдно з 

МСФЗ 13 справедлива вартiсть цих зобов’язань була вiднесена до Рiвня 2. Станом на 31 грудня 

2016 року кредити були вiдсутнi. 

 

21.ПОДIЇ ПIСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ 

Протягом лютого та березня 2017 року Компанiя повнiстю використала вiдкритий безвiдкличний 

акредитив як засiб платежу на користь компанiї Групи.  


