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

Ковтонюк Олексiй Олександрович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

30.04.2013

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Крафт Фудз Україна"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
00382220
1.4. Місцезнаходження емітента
Сумська , Тростянецький, 42600, Тростянець, Набережна,28а
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
0542674710 0542674701
1.6. Електронна поштова адреса емітента
osadchuk@mdlz.com

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.04.2013
(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

бюлетень Цiннi папери України 82 (3632)

30.04.2013

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

www.kraftfoodscompany.com/ua/uk/home/index.aspx
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

30.04.2013
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента

X

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

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

X

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента
б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

X

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента
в) інформація про зобов'язання емітента
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) 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
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до
складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на
кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне
покриття за станом на кінець звітного року
17. 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
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств)
(додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

29. 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)

30. Примітки

Публiчне акцiонерне товариство "Крафт Фудз Україна"наводить попередню консолiдовану фiнансову iнформацiю
спецiального призначення , яка включає консолiдований звiт спецiального призначення про фiнансовий стан
станом на 31 грудня 2012 року та на 1 сiчня 2011 року та вiдповiднi попереднi консолiдованi звiти спецiального
призначення про сукупнi доходи, змiни у власному капiталi та рух грошових коштiв за 2012 фiнансовий рiк, а
також опис основних положень облiкової полiтики Компанiї.
Вiдповiдно до наказу Мiнiстерства фiнансiвУкраїни №1591 вiд 9 грудня 2011 року та вiдповiдних змiн, внесених
наказом до НП(С)БОУ керiвництво Компанiї пiдготувало форми фiнансової звiтностi , що називаються
баланс(форма 1) станом на 31 грудня 2012 року та звiти про фiнансовi результати(форма №2), рух грошових
коштiв (форма №3) i власний капiтал (форма№4) за 2012 рiк. Керiвництво компанiї несе вiдповiдальнiсть за
складання цих форм , якi є невiд'ємною частиною цiєї фiнансової звiтностi , яка мiстить iнформацiю, що
вимагається українським законодавством. Фiнансова iнформацiя в формах базується на фiнансовiй звiтностi
Компанiї, складенiй вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi i скоригованiй вiдповiдно до
вимог українського законодавста.

3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Крафт Фудз Україна"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПАТ "КФУ"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
42600
3.1.5. Область, район
Сумська , Тростянецький
3.1.6. Населений пункт
Тростянець
3.1.7. Вулиця, будинок
Набережна,28а
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
А00 №170324
3.2.2. Дата державної реєстрації
29.08.2001
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Тростянецька РДА
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
3595433.10

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
100.000
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ" КIБ Кредi Агрiколь"
3.3.2. МФО банку
300379
3.3.3. Поточний рахунок
26007000040000
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ" КIБ Кредi Агрiколь"
3.3.5. МФО банку
300379
3.3.6. Поточний рахунок
26000000040900
3.4. Основні види діяльності
10.82

виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробiв

10.72

виробництво сухарiв i сухого печива;виробництво борошняних кондитерських виробiв, тортiв i тiстечок тривалого зберiгання

46.37

оптова торгiвля кавою, чаєм,какао та прянощами

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

1

2

3

Придбання, зберiгання, знищення, використання прекурсорiв (списку2 таблицi IY) "Перелiку наркотичних засобiв,

АВ601316 19.01.2012

Дата
Державний
закінчення
орган, що
дії ліцензії
видав
(дозволу)
4

5

Державна

22/12/2016

психотропних речовин i прекурсорiв"

служба
України з
контролю за
наркотиками
Опис

За необхiдностi товариство буде подовжувати
термiн дiї лiцензiї

3.8. Інформація про органи управління емітента
Вищим органом товариства є збори акцiонерiв.
Органом, який здiйснює контроль за поточною дiяльнiстю товариства є наглядова рада. Семенюк Оксана Василiвна - Голова наглядової ради;
Райнхард Пухта, Джiампаоло Борджiнi - члени наглядової ради. Органом, який здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю є
ревiзiйна комiсiя. Курилко Леся Євгенiвна-Голова Ревiзiйної комiсiї; Осадчук Людмила Василiвна;Пиво Олена Георгiївна - члени Ревiзiйної
комiсiї. Органом, який здiйснює оперативне керiвництво поточною дiяльнiстю є Правлiння. Лукачук Тарас Iгорович -Голова правлiння;
Ковтонюк Олексiй Олександрович, Синельник В'ячеслав Володимирович, Харченко Iгор Борисович, Хорхордiн Михайло Олександрович члени правлiння. Головний бухгалтер Осадчук Людмила Василiвна.
Згоди на поширення персональних даних посадових осiб не отримано.

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної особи
засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника
та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать
засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Kraft Foods Entity Holdings B.V.

немає

4903RНiдерланди м. Оостерхоут
Вiльгельмiнаканал Зюд,110

99.915

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної
особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав
паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать
засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

громадяни України

в/д в/д в/д

0.085

Усього

100.0

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
середньооблiкова чисельнiсть складає 1882.
Решта iнформацiї не розкривається.

6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада
голова наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Семенюк Оксана Василiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
в/д в/д в/д
6.1.4. Рік народження**
0
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Товариство "Крафт Фудз Україна", директор вiддiлу людських ресурсiв, Україна та новi ринки Схiдної Європи та Центральної Азiї.
6.1.8. Опис
Визначає стратегiї дiяльностi вiддiлу людських ресурсiв в Українi та на нових ринках (Схiдна Європа та Центральна Азiя), визначає прiоритети
їх впровадження. Розробляє та забезпечує впровадження програм в сферi управлiння людськими ресурсами в Українi та на нових ринках Не
отримана згода на поширення персональних даних.Непогашеної судимостi немає.
* 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.

6.1.1. Посада
член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Райнхард Пухта
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
в/д в/д в/д

6.1.4. Рік народження**
0
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Kraft Foods CEEMA GmbH, 1200 Vienna, Dresdnerstrasse 89.
6.1.8. Опис
не отримана згода на поширення персональних даних.
Непогашеної судимостi немає.
* 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.

6.1.1. Посада
член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Джiампаоло Борджiнi
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
в/д в/д в/д
6.1.4. Рік народження**
0
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Kraft Foods CEEMA GmbH, 1200 Vienna, Dresdnerstrasse 89.
6.1.8. Опис
не отримана згода на поширення персональних даних.
Непогашеної судимостi немає
* 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.

6.1.1. Посада
голова ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Курилко Леся Євгенiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
в/д в/д в/д
6.1.4. Рік народження**
0
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
13
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Товариство "Крафт Фудз Україна". Менеджер з фiнансiв Новi Ринки Схiдної Європи та Центральної Азiї.ПАТ "Крафт Фудз Україна".
6.1.8. Опис
Здiйснює забезпечення фiнансової пiдтримки дiяльностi компанiї на Нових Ринках Схiдної Європи та Центральної Азiї. Не отримана згода на
поширення персональних даних.
Непогашеної судимостi немає.
* 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.

6.1.1. Посада
член ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Осадчук Людмила Василiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
в/д в/д в/д
6.1.4. Рік народження**
0
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
31
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Товариство "Крафт Фудз Україна", Головний бухгалтер.
6.1.8. Опис
Забезпечує ведення бухгалтерського облiку КФУ вiдповiдно до чинного законодавства України. Вiдстежує змiни законодавства України та
забезпечує їх вiдображення в бухгалтерському облiку КФУ. Забезпечує збiр повної та достовiрної iнформацiї щодо економiчного процесу та
результатiв дiяльностi пiдприємства з метою ефективного контролю та управлiння. Забезпечує вчасне подання звiтiв з бухгалтерського облiку
та статистичних звiтiв КФУ до державних органiв, вирiшує питання вiдрахувань до пенсiйного фонду, фонду соцiального страхування,
iнновацiйного фонду, роботи з банками тощо. Не отримана згода на поширення персональних даних. Непогашеної судимостi немає.
* 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.

6.1.1. Посада
член ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пиво Олена Георгiївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
в/д в/д в/д
6.1.4. Рік народження**
0
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
7
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Товариство "Крафт Фудз Україна", Менеджер вiддiлу планування та вiдстеження витрат.
6.1.8. Опис
Керує процесами бюджетування та планування на пiдприємствi. Готує щомiсячну звiтнiсть щодо показникiв дiяльностi фабрики до
регiонального офiсу та оцiнює економiчну ефективнiсть капiтальних iнвестицiй (CAPEX ). Здiйснює розрахунок витрат та iнвестицiйної
привабливостi при розробцi нових видiв продукцiї та iншi обрахунки щодо планування та вiдстеження витрат виробництва. Не отримана згода
на поширення персональних даних. Непогашеної судимостi немає.
* 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.

6.1.1. Посада
голова правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лукачук Тарас Iгорович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
в/д в/д в/д
6.1.4. Рік народження**
0
6.1.5. Освіта**

вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
13
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Товариство "Крафт Фудз Україна", Генеральний Директор Новi Ринки Схiдної Європи та Центральної Азiї.
6.1.8. Опис
Здiйснює керiвництво Товариством "Крафт Фудз Україна"та вiдповiдає за ведення та розвиток бiзнесу на територiї України, Схiдної Європи та
Центральної Азiїi. Не отримана згода на поширення персональних даних. Непогашеної судимостi немає.
* 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.

6.1.1. Посада
член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ковтонюк Олексiй Олександрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
в/д в/д в/д
6.1.4. Рік народження**
0
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
13
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Товариство "Крафт Фудз Україна", Директор фiнансового вiддiлу , Україна та новi ринки Схiдної Європи i Центральної Азiї .
6.1.8. Опис
Забезпечує управлiння фiнансами компанiї в Українi, вiдповiдає за ведення фiнансової дiяльностi на нових ринках (Схiдної Європи та

Центральної Азiї). Координує процеси стратегiчного планування та бюджетування КФУ. Забезпечує захист активiв компанiї шляхом
управлiння системами внутрiшнього контролю та звiтування.Забезпечує стратегiчне планування податкової полiтики компанiї. Не отримана
згода на поширення персональних даних. Непогашеної судимостi немає.
* 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.

6.1.1. Посада
член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Синельник В'ячеслав Володимирович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
в/д в/д в/д
6.1.4. Рік народження**
0
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Товариство "Крафт Фудз Україна", Директор вiддiлу логiстики та роботи з клiєнтами, Україна та новi ринки Схiдної Європи i Центральної Азiї.
6.1.8. Опис
Забезпечує досягнення цiлей функцiї логiстики та роботи з клiєнтами вiдповiдно поставлених бiзнес цiлей КФУ, керує визначенням прiоритетiв
та стратегiй вiддiлу для забезпечення потреб клiєнтiв. Керує функцiонуванням мережi постачання КФУ шляхом iнтеграцiї планування запасiв
продукцiї, аналiзу попиту, процесiв транспортування, складування, роботи з клiєнтами в єдину динамiчну систему; забезпечує ефективну
спiвпрацю з функцiями виробництва, маркетингу та збуту, високий рiвень роботи з клiєнтами та ефективнiсть витрат. Не отримана згода на
поширення персональних даних. Непогашеної судимостi немає.
* 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.

6.1.1. Посада
член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Харченко Iгор Борисович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
в/д в/д в/д
6.1.4. Рік народження**
0
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Товариство "Крафт Фудз Україна", Директ фабрики ПАТ " Крафт Фудз Україна".
6.1.8. Опис
Направляє та координує всi функцiї, що залученi до виробництва; забезпечує правильне планування та досягнення встановлених виробничих
цiлей по покриттю мiсцевого ринку готовим продуктом та для експорту. Забезпечує постiйний виробничий процес, контролює запаси сировини
та пакувальних матерiалiв, напiвфабрикатiв та готової продукцiї. Координує процес дотримання встановлених стандартiв якостi. Не отримана
згода на поширення персональних даних. Непогашеної судимостi немає.
* 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.

6.1.1. Посада
член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Хорхордiн Михайло Олександрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

в/д в/д в/д
6.1.4. Рік народження**
0
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
7
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Товариство "Крафт Фудз Україна" Комерцiйнийний менеджер, Казахстан та Центральна Азiя.
6.1.8. Опис
Забезпечує розробку та реалiзацiю ефективного планування збуту продукцiї компанiї. Керує вiддiлом для досягнення цiлей iз продажу.
Забезпечує досягнення погодженого прибутку, обсягу, рiвнiв дистрибуцiї та цiлей з якiсної присутностi в торгових точках, впровадження
стратегiй з просування продукцiї в межах узгодженого бюджету. Не отримана згода на поширення персональних даних. Непогашеної судимостi
немає.
* 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.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Найменування
юридичної особи

Kraft Foods Entity
B.V.

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

немає

4903R Нiдерланди немає
м.Оостерхоут
Вiльгельмiнаканал
Зюд,110

Дата
внесення
до реєстру

Прізвище, ім'я, по
Дата
Серія, номер, дата видачі паспорта,
батькові фізичної
внесення
найменування органу, який видав паспорт**
особи*
до реєстру
Усього

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

3421302

99.915

3421302

0

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

3421302

99.915

3421302

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

Кількість за видами акцій
привілейовані привілейовані
іменні
на пред'явника

0

0

Кількість за видами акцій
привілейовані привілейовані
іменні
на пред'явника
0

0

8. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид
загальних
зборів*

чергові

позачергові

X
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

26.04.2012
99.92
За iнiцiативою Наглядової ради 26 кiтня 2012 року проведено загальнi збори , протокол №30.
Порядок денний: 1.Звiт Наглядової Ради Товариства про дiяльнiсть за 2011 рiк. Голосування: за
3421552 голоси, тобто 100%, Проти – 0, Утрималися - 0. Вирiшили: Затвердити Звiт Наглядової Ради
Товариства про дiяльнiсть за 2011 рiк . 2.Звiт Правлiння Товариства про дiяльнiсть Товариства за
2011 рiк та затвердження рiчного звiту Товариства за 2011 рiк. Голосування: за 3421552 голоси, тобто
100%, Проти – 0, Утрималися - 0. Вирiшили: Затвердити Звiт Правлiння Товариства про дiяльнiсть за
2011 рiк. 3.Звiт ревiзiйної комiсiї Товариства. Затвердження бухгалтерського балансу та звiту
ревiзiйної комiсiї Голосування: за 342 497 голоси, тобто 99, 998%, Проти – 0, Утрималися - 55.
Вирiшили: Затвердити Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про дiяльнiсть за 2011 рiк та бухгалтерський
баланс Товариства. . 4.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту
Правлiння, звiту ревiзiйної комiсiї Голосування: за 3421552 голоси, тобто 100%, Проти – 0,
Утрималися - 0. Вирiшили: визнати роботу Наглядової Ради, Правлiння Товариства та Ревiзiйної
комiсiї за 2011 рiк задовiльною. 5.Прийняття рiшення щодо розподiлу прибутку та збиткiв
товариства. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. Голосування: за 3421317 голоси, тобто
99,993%, Проти – 235, Утрималися - 0. Вирiшили: дивiденди за 2011 рiк не виплачувати, а направити
прибуток на розвиток виробництва фабрик та фiлiй Товариства. 6.Про закриття Вишгородської фiлiї
ПАТ «Крафт Фудз Україна» Голосування: за 3421537 голоси, тобто 99,999%, Проти – 0, Утрималися
- 15. Вирiшили: припинити дiяльнiсть Вишгородської фiлiї ПАТ «Крафт Фудз Україна», з
мiсцезнаходженням Київська область, Вишгородський р-н., с.Старi Петрiвцi, вул. Польова, 17,
шляхом закриття. 7.Внесення змiн до Положення про представництво в Бiлорусi. Голосування: за 3
421 552 голосiв, тобто 100 % проти -"0", утримались - "0". Вирiшили: У зв’язку iз змiною адреси
розташування представництва ПАТ «Крафт Фудз Україна» в республiцi Бiлорусь, внести змiну до
Положення про представництво, змiну оформити у виглядi додатку до Положення про
представництво. 8.Внесення змiн до Статуту Товариства. Голосування: за 3 421 552 голосiв, тобто
100 %, проти -"0", утримались - "0". Вирiшили: внести доповнення до статтi 12 Статуту Товариства
та оформити внесенi доповнення у виглядi додатку до Статуту Товариства 9.Прийняття рiшення
щодо вчинення значних правочинiв Товариства. Голосували: за 3 421 537 голосiв, 99,999 % проти
"0", утримались "15". Вирiшили: 1. Укладати значнi правочини: 1) року з «Kraft Foods Europe GmbH»
на поставку продукцiї на загальну суму 75 (сiмдесят п’ять) мiльйонiв євро. 2) з Фiлiєю «Старком» ДП
«ССМ» про вчинення правочинiв по забезпеченню проведення рекламних компанiй в засобах масової
iнформацiї (розмiщення реклами, супроводження розмiщення реклами, виготовлення реклами) на
загальну суму 838 (вiсiмсот тридцять вiсiм) мiльйонiв гривень. 2. На пiдставi ч. 3 ст. 70 Закону
України «Про акцiонернi товариства» попередньо схвалити укладання значних правочинiв, якi
вчинятимуться (укладатимуться) Товариством у ходi його оперативної господарської дiяльностi
протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборiв акцiонерiв, а саме: договори (угоди,
контракти) щодо придбання та/або реалiзацiї товарiв, продукцiї та/або надання та/або отримання
робiт, послуг, залучення кредитiв та/або позик, надання майнової та/або фiнансової поруки за третiх
осiб на суму, що не перевищує 492 000 109.00 (Чотириста дев’яносто два мiльйони сто дев’ять)
гривень на дату укладення вiдповiдного договору (угоди) з кожного правочину (договору, угоди,
контракту). Укладення та вчинення Товариством кожного з таких правочинiв не потребує
додаткового схвалення (погодження) загальними зборами акцiонерiв, але повинно бути попередньо
погоджено з Наглядовою радою Товариства. Надати повноваження Головi Правлiння ПАТ «Крафт
Фудз Україна» Лукачуку Тарасу Iгоровичу на укладення, за погодженням з Наглядовою радою
Товариства, договорiв (угод, контрактiв), вказаних в п.2 та враховуючи вимоги п.3 цього рiшення, а
також на уповноваження працiвникiв Товариства на укладення зазначених договорiв (угод,
контрактiв), вказаних в п.2 та враховуючи вимоги п.3 цього рiшення, шляхом оформлення
вiдповiдної довiреностi на повноважного представника. 10. Затвердження кодексу (принципiв)
корпоративного управлiння. Голосування: за 3 421 552 голосiв, тобто 100 % проти -"0", утримались "0". Вирiшили: проект Кодексу (принципiв) корпоративного управлiння затвердити.

Вид
загальних
зборів*

чергові

позачергові

X
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

15.11.2012
99.93
За iнiцiативою Наглядової ради 15 листопада 2012 року проведено позачерговi i збори, протокол
№31. Порядок денний: 1.Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв. Голосування: за 3 421 782 акцiй
, 100%, проти - 0, утримались - 0. Вирiшили: направити частину нерозподiленого прибутку за 2010
рiк, а саме 123 271 992 гривень на виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства. Виплату здiйснювати
вiдповiдно до наступного порядку: 1.Нарахування дивiдендiв проводиться на кожну просту iменну
акцiю шляхом дiлення 123 271 992 гривень на загальну кiлькiсть акцiй Товариства. Нарахування
дивiдендiв провести 16 листопада 2012 року. Встановити строк виплати дивiдендiв з 16 листопада
2012 до 15 квiтня 2013 року. 2.Виплата дивiдендiв має проводитися вiдповiдно до реєстру акцiонерiв
Товариства, складеного на день проведення зборiв / станом на 15.11.2012. Розмiр дивiдендiв, що
припадає на одну акцiю становить 36 гривень. Виплата сум дивiдендiв нарахованих акцiонерам фiзичним особам проводитиметься пiсля утримання i сплати до бюджету вiдповiдної суми податку з
доходiв фiзичних осiб у вiдповiдностi iз чинним законодавством України. 3.Належна до виплати сума
акцiонерам фiзичним особам має бути перерахована Товариством на особистий рахунок акцiонера за
реквiзитами, зазначеними акцiонером згiдно поданої ним письмової заяви, виконаної в довiльнiй
формi з обов’язковим зазначенням обслуговуючого банку, номеру особистого рахунку, паспортних
даних та iдентифiкацiйного коду. 4.Виплата дивiдендiв акцiонерам-резидентам України здiйснюється
Товариством у нацiональнiй валютi України. Виплата дивiдендiв акцiонерам-нерезидентам
здiйснюється у вiльноконвертованiй валютi у розмiрi еквiвалентному сумi нарахованих дивiдендiв за
курсом Нацiонального банку України чинного на день здiйснення перерахування коштiв. Виплата
здiйснюється пiсля утримання всiх вiдповiдних податкiв, передбачених чинним законодавством
України та вiдповiдною мiжнародною угодою про уникнення подвiйного оподаткування. 5.Сплата
витрат, якi виникають у зв’язку з необхiднiстю перерахування дивiдендiв, здiйснюється за рахунок
Товариства. 6.Виплата дивiдендiв здiйснюється вiдповiдно до 7 Статуту Товариства. Не виплаченi
дивiденди акцiонерiв в перiод виплати до 15 квiтня 2013 року вважатимуться депонованими до
вiдповiдного звернення акцiонерiв. 7. Перерахування дивiдендiв, що належатимуть до сплати
акцiонеру Kraft Foods Entity Holdings B.V. здiйснити вiдповiдно до наступних реквiзитiв: NAME:
CITIBANK, Amsterdam PO Box 75567 1118ZP SchipholThe Netherlands BICCODE: CITINL2X
IBANNUMBER: NL20CITI0266057500. 2. Прийняття рiшення щодо вчинення значних правочинiв
Товариством Голосування: за 3 421 782 акцiй , 100%, проти - 0, утримались - 0. Вирiшили:
Затвердити значний правочин з компанiєю ТОВ “КРАФТ ФУДС РУС” (Додаток 34 до Договору №
0907-0425) на поставку продукцiї на загальну суму 43 224 000.00 (сорок три мiльйони двiстi двадцять
чотири тисячi) євро.

9. Інформація про дивіденди
За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував
звітньому

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

Сума нарахованих
дивідендів, грн.

0

0

123271992

0

Нарахування
дивідендів на одну
акцію, грн.

0

0

36

0

Сума виплачених
дивідендів, грн.

0

0

123204992

0

Дата складання
переліку осіб, які
мають право на
отримання
дивідендів

15.11.2012

Дата виплати
дивідендів

Опис

15 листопада 2012 року позачерговими зборами прийняте рiшення по про виплату дивiдендiв.
вiдповiдно до наступного порядку: 1.Нарахування дивiдендiв проводиться на кожну просту
iменну акцiю шляхом дiлення 123 271 992 гривень на загальну кiлькiсть акцiй Товариства.
Нарахування дивiдендiв провести 16 листопада 2012 року. Встановити строк виплати дивiдендiв
з 16 листопада 2012 до 15 квiтня 2013 року. 2.Виплата дивiдендiв має проводитися вiдповiдно до
реєстру акцiонерiв Товариства, складеного на день проведення зборiв / станом на 15.11.2012.
Розмiр дивiдендiв, що припадає на одну акцiю становить 36 гривень. Виплата сум дивiдендiв
нарахованих акцiонерам - фiзичним особам проводитиметься пiсля утримання i сплати до
бюджету вiдповiдної суми податку з доходiв фiзичних осiб у вiдповiдностi iз чинним
законодавством України. 3.Належна до виплати сума акцiонерам фiзичним особам має бути
перерахована Товариством на особистий рахунок акцiонера за реквiзитами, зазначеними
акцiонером згiдно поданої ним письмової заяви, виконаної в довiльнiй формi з обов’язковим
зазначенням обслуговуючого банку, номеру особистого рахунку, паспортних даних та
iдентифiкацiйного коду. 4.Виплата дивiдендiв акцiонерам-резидентам України здiйснюється
Товариством у нацiональнiй валютi України. Виплата дивiдендiв акцiонерам-нерезидентам
здiйснюється у вiльноконвертованiй валютi у розмiрi еквiвалентному сумi нарахованих
дивiдендiв за курсом Нацiонального банку України чинного на день здiйснення перерахування
коштiв. Виплата здiйснюється пiсля утримання всiх вiдповiдних податкiв, передбачених чинним
законодавством України та вiдповiдною мiжнародною угодою про уникнення подвiйного
оподаткування. 5.Сплата витрат, якi виникають у зв’язку з необхiднiстю перерахування
дивiдендiв, здiйснюється за рахунок Товариства. 6.Виплата дивiдендiв здiйснюється вiдповiдно
до 7 Статуту Товариства. Не виплаченi дивiденди акцiонерiв в перiод виплати до 15 квiтня 2013
року вважатимуться депонованими до вiдповiдного звернення акцiонерiв. 7. Перерахування
дивiдендiв, що належатимуть до сплати акцiонеру Kraft Foods Entity Holdings B.V. здiйснити
вiдповiдно до наступних реквiзитiв: NAME: CITIBANK, Amsterdam PO Box 75567 1118ZP
SchipholThe Netherlands BICCODE: CITINL2X IBANNUMBER: NL20CITI0266057500.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Приватне акцiонерне товариство Всеукраїнський депозитарiй цiнних
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи паперiв
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

3591788

Місцезнаходження

04107 Україна Київська немає Київ Тропiнiна, 7 г

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ498004
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

ДКЦПФР України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.11.2009

Міжміський код та телефон

0445854242

Факс

в/д

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть

Опис

Емiтент самостiйно не здiйснює ведення реєстру власникiв цiнних
паперiв.

11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип
цінного
паперу

1

2

3

4

5

4/18/1/11

Сумське
територiальне
управлiння ДК
ЦПФР

UA1800311003

28.02.2011

Опис

Номінальна
Форма існування
вартість акцій
та форма випуску
(грн.)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

6

7

8

9

10

Бездокументарні
іменні

1.05

3424222

3595433.1

100.0

Торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснюється.Емiтент у лiстингу/делiстингу не перебуває.

12. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
ПАТ "Крафт Фудз Україна" (далi-Компанiя) було засноване в Українi 6 лютого 1995
року.Компанiя є акцiонерним товариством з вiдповiдальнiстю акцiонерiв, обмеженою часткою
акцiй, що їм належать.ТОВ "Чiпси Люкс" є дочiрнiм пiдприємством Компанiї iз часткою володiння
100% ( 1 сiчня 2012:100%).Компанiя та її дочiрнє пiдприємство ("Група")були створенi вiдповiдно
до вимог законодавства України. Юридична адреса та мiсце здiйснення дiяльност : .вул.
Набережна 28А, м. Тростянець, Сумська область, Україна.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі
та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім
звітним періодом
Станом на 31 грудня 2012 року та 1 сiчня 2012 безпосередньою та фактичною материнською
компанiєю Групи був Kraft Foods Entity Holdings B.V. У 2012 процi корпорацiя Kraft FoodsInc.
була роздiлена на двi публiчнi компанiї. Перша з них- глобальна корпорацiя з виробництва снекiв
Mondelёz International, а друга- продуктова компанiя Kraft Foods Group Inc., яка працює виключно
у США та Канадi. Основною дiяльнiстю групи є виробництво та реалiзацiя кави, кондитерських
виробiв, печива та солоних снекiв.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Протягом звiтного перiоду пропозицiй щодо реорганiзацiй з боку третiх сторiн не було.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Основнi принципи облiкової полiтики
Основа пiдготовки. Ця попередня консолiдована фiнансова iнформацiя спецiального призначення
(далi – фiнансова iнформацiя) станом на 31 грудня 2012 року та за 2012 фiнансовий рiк
пiдготовлена для використання керiвництвом Групи при її переходi на облiк вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) у 2013 роцi.
Фiнансова звiтнiсть Групи станом на 31 грудня 2011 року була пiдготовлена вiдповiдно до
Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi (НП(С)БОУ), якi у певних
аспектах вiдрiзняються вiд МСФЗ. Пiд час пiдготовки цiєї фiнансової iнформацiї керiвництво
використало всю наявну у нього iнформацiю, станом на дату випуску цiєї фiнансової iнформацiї,
про стандарти та iнтерпретацiї, а також принципи облiкової полiтики, що, як очiкується,
застосовуватимуться, коли Група готуватиме свiй перший повний комплект консолiдованої
фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31 грудня 2013 року.
Хоча ця фiнансова iнформацiя пiдготовлена на основi очiкувань керiвництва щодо стандартiв та
iнтерпретацiй, що застосовуватимуться, у подальшому ситуацiя може змiнитись. Так, Рада з
Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку може випустити змiненi або додатковi стандарти
чи iнтерпретацiї, якi Група може застосувати до початку їх обов’язкового застосування. Отже,
доки Група не пiдготує свiй перший повний комплект консолiдованої фiнансової звiтностi за
МСФЗ та не визначить дату переходу на облiк за МСФЗ, як того вимагають МСФЗ, не можна
виключати можливостi того, що цю попередню консолiдовану фiнансову iнформацiю
спецiального призначення вiдповiдно до МСФЗ доведеться коригувати.
Звiрка та опис коригувань для трансформацiї фiнансової звiтностi за НП(С)БОУ у формат МСФЗ
станом на 1 сiчня 2012 року наведенi у Примiтцi 5.
Оскiльки Компанiя вперше переходить на облiк за МСФЗ, у цiй фiнансовiй iнформацiї за 2012
фiнансовий рiк вiдсутнi звiти про фiнансовий стан на три звiтнi дати, звiти по сукупнi доходи за
два роки та звiти про рух грошових коштiв за два роки разом з пояснювальними примiтками та
порiвняльною фiнансовою iнформацiєю за попереднi перiоди. Вiдповiдно ця фiнансова iнформацiя

не може вважатися повним комплектом консолiдованої фiнансової звiтностi.
Нижче наведено основнi положення облiкової полiтики, якi використовувалися пiд час пiдготовки
цiєї консолiдованої фiнансової iнформацiї. Цi принципи застосовувались послiдовно вiдносно всiх
перiодiв, поданих у звiтностi, якщо не зазначено iнше.
Консолiдована фiнансова звiтнiсть. Дочiрнi компанiї – це пiдприємства, в яких Група володiє,
безпосередньо або опосередковано, понад половиною голосуючих акцiй або iншим чином має
змогу контролювати їхню фiнансову i операцiйну дiяльнiсть для отримання вигод. Наявнiсть та
вплив потенцiйних прав голосу, якi наразi реалiзуються або можуть бути трансформованi,
враховуються пiд час визначення можливостей Групи контролювати iнше пiдприємство. Дочiрнi
компанiї повнiстю консолiдуються, починаючи з дати фактичної передачi Групi контролю над
ними (дата придбання), i консолiдацiя припиняється, починаючи з дати припинення контролю.
Придбання дочiрнiх пiдприємств облiковується за методом придбання. Придбанi активи, що
пiддаються визначенню, а також зобов’язання i умовнi зобов’язання, взятi на себе при об’єднаннi
пiдприємств, оцiнюються за справедливою вартiстю на дату придбання, незалежно вiд величини
частки неконтролюючих акцiонерiв.
Всi внутрiшньогруповi операцiї, залишки та нереалiзованi прибутки за операцiями мiж
компанiями Групи виключаються при консолiдацiї; нереалiзованi збитки також виключаються при
консолiдацiї, крiм випадкiв, коли витрати не можуть бути вiдшкодованi. Компанiя i її дочiрня
компанiя застосовують єдину облiкову полiтику, яка вiдповiдає облiковiй полiтицi Групи.
Фiнансовi iнструменти – основнi термiни оцiнки. Фiнансовi iнструменти вiдображаються за
амортизованою вартiстю як описано нижче.
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 факторах, 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. Група 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 Група має намiр продати негайно або у короткiй
перспективi.
Класифiкацiя фiнансових зобов’язань. Фiнансовi зобов’язання показанi у складi кредиторської
заборгованостi за основною дiяльнiстю, позикових коштiв та iнших фiнансових зобов’язань. Усi
фiнансовi зобов’язання облiковуються за амортизованою вартiстю.

Початкове 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.
Припинення визнання фiнансових активiв. Група припиняє визнання фiнансових активiв, коли (а)
активи погашенi або права на отримання грошових потокiв вiд активiв iнакше втратили свою
чиннiсть або (б) Група 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) Група 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.
Основнi засоби. Група вирiшила скористатися звiльненнями, що передбаченi МСФЗ 1 для
компанiй, що вперше готують звiтнiсть за МСФЗ та вiдобразила основнi засоби, придбанi до 1
сiчня 2000 року за справедливою вартiстю у попередньому консолiдованому звiтi спецiального
призначення про фiнансовий стан. Рiзниця мiж справедливою вартiстю основних засобiв та їхньою
балансовою вартiстю за НП(С)БОУ станом на 1 сiчня 2012 року була вiдображена у складi
нерозподiленого прибутку на цю дату. Справедлива вартiсть є умовною вартiстю цих активiв та
виступає основою для подальшого нарахування амортизацiї.
Основнi засоби, придбанi 1 сiчня 2000 року та пiсля цiєї дати облiкованi 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.
Станом на кiнець кожного звiтного перiоду керiвництво оцiнює наявнiсть ознак знецiнення
основних засобiв. Якщо такi ознаки iснують, керiвництво розраховує вартiсть вiдшкодування, яка
дорiвнює справедливiй вартостi активу мiнус витрати на продаж або вартостi використання,
залежно вiд того, яка з цих сум бiльша. Балансова вартiсть активу зменшується до вартостi
вiдшкодування, а збиток вiд знецiнення визнається у складi прибутку або збитку за рiк. Збиток вiд
знецiнення, вiдображений щодо будь-якого активу у минулих перiодах, сторнується, якщо мала
мiсце змiна в оцiнках, що використовувались для визначення вартостi використання активу або
його справедливої вартостi за мiнусом витрат на продаж.
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 лiнiйним методом з метою
рiвномiрного зменшення первiсної вартостi до лiквiдацiйної вартостi протягом строку їх
експлуатацiї за наступними нормами:
Строки експлуатацiї (у роках)
Будiвлi та споруди 30-40
Виробниче та iнше обладнання 5-20
Iншi основнi засоби 3-8
Лiквiдацiйна вартiсть активу – це оцiночна сума, яку Група 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.
Операцiйна оренда. У випадках, коли Група виступає орендарем в рамках оренди, за якою всi
ризики та вигоди, притаманнi володiнню активом, не передаються орендодавцем Групi, 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.
Податки на прибуток. У цiй фiнансовiй iнформацiї 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 та
зобов'язання було згорнуто лише по окремих компанiях Групи. 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.
Товарно-матерiальнi запаси. Товарно-матерiальнi запаси облiковуються за первiсною вартiстю або
чистою вартiстю реалiзацiї, залежно вiд того, яка з них менша. Вартiсть запасiв визначається за
методом ФIФО. Вартiсть готової продукцiї та незавершеного виробництва включає вартiсть
сировини, прямi витрати на оплату працi, iншi прямi витрати та вiдповiднi виробничi накладнi
витрати, розподiленi на пiдставi обсягiв виготовленої / реалiзованої продукцiї, але не включає
витрат за позиковими коштами. 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.
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша 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 загальних та адмiнiстративних 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 за рахунок загальних та адмiнiстративних
витрат.
Передплати. Передплати облiковуються за первiсною вартiстю мiнус резерв на знецiнення.
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. Аванси, виданi з метою придбання активу, включаються до складу його балансової
вартостi пiсля того, як Група отримала контроль над цим активом i якщо iснує ймовiрнiсть того,
що Група отримає майбутнi економiчнi вигоди, пов’язанi з таким активом. Iншi передплати
списуються на прибуток чи збиток пiсля отримання товарiв або послуг, за якi вони були здiйсненi.
Якщо iснує свiдчення того, що активи, товари чи послуги, за якi була здiйснена передплата, не
будуть отриманi, балансова вартiсть передплати зменшується належним чином, i вiдповiдний
збиток вiд знецiнення визнається у складi прибутку чи збитку за рiк.
Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi кошти,
депозити до запитання в банках та iншi короткостроковi високолiквiднi iнвестицiї, первiсний
термiн розмiщення яких не перевищує трьох мiсяцiв. Грошовi кошти та їх еквiваленти
облiковуються за амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної процентної
ставки.
Необоротнi активи, вiднесенi до категорiї активiв, що утримуються для продажу. Необоротнi
активи класифiкуються у консолiдованому звiтi про фiнансовий стан як «Необоротнi активи, що
утримуються для продажу», якщо їх балансова вартiсть буде вiдшкодована переважно у ходi
операцiї з продажу (включаючи втрату контролю над дочiрньою компанiєю, яка володiє активами)
протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду. Рекласифiкацiя активiв вимагає
дотримання всiх наступних критерiїв: (а) активи готовi до негайного продажу в їх поточному
станi; (б) керiвництво Групи затвердило поточну програму пошуку покупця та розпочало її
реалiзацiю; (в) проводиться активний маркетинг для продажу активiв за оптимальною цiною; (г)
очiкується, що продаж буде здiйснено протягом одного року, та (д) не очiкується, що план
продажу буде суттєвим чином змiнений або скасований.
Необоротнi активи, класифiкованi у звiтi про фiнансовий стан за поточний перiод як утримуванi
для продажу, не рекласифiкуються та не змiнюють формат представлення у порiвняльних даних
звiту про фiнансовий стан для приведення у вiдповiднiсть до класифiкацiї на кiнець поточного
звiтного перiоду.
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.
Дивiденди. Дивiденди облiковуються у складi зобов’язань та вираховуються з капiталу у тому
перiодi, в якому вони були оголошенi та ухваленi. Iнформацiя про будь-якi дивiденди, оголошенi
пiсля закiнчення звiтного перiоду, але до ухвалення фiнансової iнформацiї до випуску,
розкривається у примiтцi «Подiї пiсля закiнчення звiтного перiоду».
Податок на додану вартiсть. 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 накладної з ПДВ, 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.
Позиковi кошти. Позиковi кошти облiковуються за амортизованою вартiстю iз використанням
методу ефективної процентної ставки.
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть.
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю визнається, якщо контрагент виконав свої
зобов’язання за угодою, i облiковується за амортизованою вартiстю iз використанням методу
ефективної процентної ставки.
Резерви зобов’язань та вiдрахувань. Резерви зобов’язань та вiдрахувань – це зобов’язання
нефiнансового характеру iз невизначеним строком або сумою. Резерви вiдображаються у
фiнансовiй звiтностi, коли Група 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 кожного пiдприємства Групи, що
консолiдується, є валюта первинного економiчного середовища, в якому працює це пiдприємство.
Функцiональною валютою Компанiї та її дочiрнього пiдприємства i валютою представлення Групи
є нацiональна валюта України – українська гривня.
Монетарнi активи i зобов’язання перераховуються у функцiональну валюту кожного пiдприємства
за офiцiйним обмiнним курсом Нацiонального банку України (НБУ) станом на вiдповiднi звiтнi
дати. Прибутки i збитки вiд курсових рiзниць, що виникають у результатi розрахункiв по
операцiях i перерахунку монетарних активiв i зобов’язань у функцiональну валюту кожного
пiдприємства, вiдображаються у складi прибутку чи збитку. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за
справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за курсами обмiну на дату
визначення справедливої вартостi. Вплив змiн курсiв обмiну на немонетарнi статтi, якi
оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, облiковуються у складi прибуткiв чи
збиткiв вiд змiни справедливої вартостi.
Гривня не є вiльно конвертованою валютою за межами України. Нижче поданi офiцiйнi обмiннi
курси, встановленi НБУ:
Валюта -31 грудня 2012 р. та 31 грудня 2011 р.
1 євро 10,537172 та 10,298053
1 долар США 7,993000 7 та 9,89800
Визнання доходiв. Виручка вiд продажу товарiв визнається у момент передачi ризикiв та вигод вiд
володiння товарами. Зазвичай, це вiдбувається у момент вiдвантаження товару. Коли Група
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.
Винагороди працiвникам. Заробiтна плата, внески до Державного пенсiйного фонду України та
фондiв соцiального страхування, оплачуванi щорiчнi вiдпускнi та лiкарнянi, премiальнi виплати та
негрошовi винагороди (наприклад, медичне обслуговування) нараховуються у тому перiодi, у
якому вiдповiднi послуги надаються працiвниками Групи.
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.
Текст аудиторського висновку

"Акцiонерам та керiвництву ПАТ "Крафт Фудз Україна"
Звiт щодо попередньої консолiдованої фiнасової звiтностi спецiального призначення
Ми провели аудит наведеної нижче попередньої консолiдованої фiнасової iнформацiї спецiального
призначення ПАТ "Крафт Фудз Україна"(надалi"Компанiя") (код ЄДРПОУ:00382220, дата
державної реєстрацiї:29 серпня 2001;мiсцезнаходження:Україна 42600, Сумська
область,Тростянецький район,м.Тростянець,вул.Набережна 28а) та його дочiрнього пiдприємства
ТОВ "Чiпси Люкс"(надалi "Група"), яка включає попереднiй консолiдований звiт спецiального
призначення про фiнансовий стан станом на 31 грудня 2012 року та 1 сiчня 2011 року та вiдповiднi
попереднi звiти спецiального призначення про сукупнi доходи, змiни у власному капiталi та рух
грошових коштiв за 2012 фiнансовий рiк, а також опис основних положень облiкової полiтики
Компанiїї та iншi примiтки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за попередню консолiдовану фiнасову iнформацiю
спецiального призначення
Управлiнський персонал Компанiї несе вiдповiдальнiсть за складання i подання цiєї попередньої
консолiдованої фiнасової iнформацiї спецiального призначення вiдповiдно до засад, викладених в
Примiтцi 3, а також за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає
потрiбним для тго, щоб забезпечити складання попередньої консолiдованої фiнасової iнформацiї
спецiального , що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї попередньої консолiдованої фiнасової
iнформацiї спецiального призначення на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели
аудит вiдповiдно до вимог Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" та Мiжнародних
стандартiв аудиту, якi прийнято в якостi Нацiональних стандартiв аудиту ( вiдповiдно до рiшень
Аудиторської палати України вiд 18 квiтня 2003 рокута вiд 31 березня 2011 року). Цi стандарти
вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також плпнування й виконання
аудиту для отримання достатньої впевненостi, щод опопередньої консолiдованої фiнасової
iнформацiї спецiального призначення не мiстять суттєвих викревлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо
сум i розкриттiв у попереднiй фiнасовiй iнформацїi спецiального призначенняюВибiр процедур
залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень попередньої
консолiдованої фiнасової iнформацiї спецiального призначеннявнаслiдок шахрайства або
помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що
стосуються складання та достовiрногоподання об'єктом господарювання попередньої
консолiдованої фiнансової iнформацiї спецiального призначення, з метою розробкиаудиторських
процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi
внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання.Аудит включає також оцiнку вiдповiдальностi
використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським
персоналом, та оцiнку загального подання попередньої консолiдованої фiнансової iнформацїї
спецiального призначення.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої
думки.
Висловлення думки
На нашу думку, наведена нижче попередня консолiдована фiнансова iнформацiя спецiального
призначення пiдготовлена в усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до засад, викладених в Примiтцi 3,
включаючи припущення , сформованi управлiнським персоналом щодо стандартiв та
iнтерпритацiй, якi, як очiкується, будуть дiяти, а також принципiв облiкової полiтики, якi будуть
застосовуватися при пiдготовцi управлiнським персоналом першого повного комплекту
консолiдованої фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2013 року та за 2013 фiнансовий рiк
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi( надалi "МСФЗ").
Пояснювальний параграф
Не вносячи застережень до нашої думки звертаємо увагу на Примiтку 3 , в якiй пояснюється , що
наведена нижче попередня консолiдована фiнансова iнформацiя спецiального призначення може

вимагати корегування до формування кiнцевих порiвняльних даних за МСФЗ за 2013 рiк.Крiм
того, ми звертаємо вашу уваагу на той факт, що виходячи з вимог МСФЗ, тiльки повний комплект
консолiдованої фiнансової звiтностi, яка включає консолiдований звiт про фiнансовий стан i
консолiдованi звiти про сукупнi доходи, змiни у власному капiталi та рух грошових коштiв з
порiвняльною фiнансовою iнформацiєю i пояснювальними примiтками , може забезпечити
достовiрне подання фiнансового стану Групи, результатiв її дiяльностi i грошових потокiв у
вiдповiдностi з МСФЗ.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв
Додаткова iнформацiя, що розкривається вiдповiдно до "Вимог до аудиторського висновку при
розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв ( крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики")
затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (
надалi"Комiсiя") вiд 29 вересня 2011 року №1360:
1) Вiдповiдно до вимог частини 3 статтi 155 Цивiльного кодексу України вартiсть чистих активiв
акцiонерного товариства пiсля закiнчення другого фiнансового року з моменту застосування та
кожного наступного фiнансового року повинна бути бiльшою за його статутний капiтал. Станом
на 31 грудня 2012 року вартiсть чистих активiв Компанiї була бiльшою за її статутний капiтал.
2) Вiдповiдно до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв",
затвердженогорiшенням Комiсiї вiд 19 грудня 1006 року №1591, з подальшими змiнами, Компанiя
зобов'язана подавати до Комiсiї iншу iнформацiю ( надалi "Iнша iнформацiя "). Станом на дату
цього звiту пiдготовка iншої iнформацiї не була завершена.Вiдповiдно, ми не висловлюємо думки
щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей м iж поданою далi попередньою консолiдованою
фiнансовою iнформацiєю спецiального призначення та такою Iншою iнформацiєю.
3)Закон України "Про акцiонернi товариства"(надалi "Закон") вимагає обов'язкового узгодження
вчинення значних правочинiв, ринкова вартiсть яких ст ановить 10% i бiльше вiдсоткiв вартостi
активiв Компанiї за даними її останньої рiчної фiнансової звiтностi. Обсяг проведеного нами
аудиту попередньої консолiдованої фiнансової iнформацiї спецiального призначення передбачав
виконання процедур для отримання аудиторських доказiв, на вибiрковiй основi , щодо сум та
розкриття iнформацiї у попереднiй консолiдованiй фiнансовiй iнформацiї спецiального
призначення. Нашої уваги не привернув жодний факт, який дав би пiдстави вважати, що рiшення
щодо вчинення значних правочинiв Компанiєю протягом року, що закiнчився 31 грудня 2012 року,
не були прийнятi у вiдповiдностi до Закону.
4) Закон вимагає наявностi у акцiонерних товариств кодексу ( принципiв) корпоративного
управлiння Ю який має ухвалюватися акцiонерами, але не встановлює нiяких iнших вимог щодо
корпоративного управлiння. Ми не змогли оцiнити стан вiдповiдальностi корпоративного
управлiння Компанiї вимогам Закону, оскiльки в Законi не визначенi чiткi критерiї стандартiв
корпоративного управлiння.
5) У ходi аудиту попередньої консолiдованої фiнасової iнформацiї спецiального призначення ми
оцiнили ризики суттєвого викривлення попередньої фiнасової iнформацiї спецiального
призначення внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв ми розглянули
заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання Компанiєю
попередньої консолiдованої фiнасової iнформацiї спецiального призначення, з метою розробки
аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо
ефективностi внутрiшнього контролю Компанiї, включаючи заходи внутрiшнього контролю
Компанiї, включаючи заходи внутрiшнього контролю для запобiгання та виявлення шахрайства.
ВIдповiдно, ми не висловлюємо такої думки.
Форми звiтностi за Нацiональними положеннями ( стандартами) бухгалтерського облiку в Українi
("НП(С)БОУ")
Вiдповiдно до наказу Мiнiстерства фiнансiв України №1591 вiд 9 грудня 2011("Наказ") та
вiдповiдних змiн, внесених наказом до "НП(С)БОУ" керiвництво Компанiї пiдготувало форми,
наведенi в Додатку 1 до цiєї фiнансової звiтностi, що називаються ( форма №1) станом на 31
грудня 2012 року та звiти про фiнансовi результати ( форма №2), рух грошових коштiв (
форма№3) i власний капiтал (форма №4)за 2012 рiк. Керiвництво Компанiї несе вiдповiдальнiсть
за складання цих форм , як iне є невiд'ємною частиною цiєї фiнансової звiтностi, але мiстять

iнформацiю, що вимагається українським законодавством. Фiнансова iнформацiя в формах
базується на фiнансовiй звiтност Компанiї, складенiй вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi i скоригованiй вiдповiдно до вимог українського законодавства."
Київ, Україна
22 квiтня 2013
Теймур Абасгулiєв
Директор – член Дирекцiї
Дар’я Бендiкєнє
Сертифiкат аудитора № 006962
Виданий 27 вересня 2012 року
ТОВ Аудиторська Фiрма
“ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)”
Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб’єктiв
аудиторської дiяльностi № 0152
Видане 26 сiчня 2001 року
Подовжене до 4 листопада 2015 року
Договiр на надання аудиторських послуг вiд 26 жовтня 2012 року
Строки надання послуг: 29 жовтня 2012 року – 19 квiтня 2013 року

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент,
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг;
залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики
в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та
розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які
використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація
про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент,
рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку;
інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента;
перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами
сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
Орган, вiдповiдальний за прийняття операцiйних рiшень, яким є Рада Директорiв, розглядає
Компанiю як єдиний операцiйний сегмент для цiлей розподiлу ресурсiв та оцiнки дiяльностi.
Основна продукцiя Компанiї- це печиво, шоколад, кава.
Iнформацiя щодо реалiзацiї за видами продукцiї у тисячах гривень за 2012 рiк:
Кава-2 256 380, Кондитерськi вироби-869 924, Солонi закуски-481 068, Печиво-476 746,Какаопродукцiя-231 190,Iнша продукцiя-86 562.Всього доходу- 4 401 870. Iнформацiя щодо реалiзацiї
продукцiї Компанiї за географiчними регiонами:
У тисячах гривень за 2012 рiк: Реалiзацiя на внутрiшньому ринку- 3 487 531, Реалiзацiя на
експорт- 914 339.Всього доходу- 4 401 870.
52% вiд загального обсягу реалiзацiї на експорт припадає на клiєнтiв з Росiї, 11% – Молдови та
10% – Бiлорусi. У 2012 роцi продажi компанiям групи Mondelēz International, що є пов’язаною
стороною, а також двом непов’язаним сторонам склали 15.5%, 12.2% та 11.5% вiд загального
обсягу продажiв вiдповiдно.
Усi активи Групи розмiщенi на територiї України.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його
господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або
інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
Група використовує оцiнки та припущення, якi впливають на суми, якi визнаються у фiнансовiй
звiтностi та на балансову вартiсть активiв та зобов’язань протягом наступного фiнансового року.
Розрахунки та судження постiйно оцiнюються i базуються на попередньому досвiдi керiвництва та
iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi вважаються
обґрунтованими за iснуючих обставин. Крiм вказаних оцiнок, керiвництво Групи також
використовує певнi професiйнi судження при застосуваннi принципiв облiкової полiтики.
Професiйнi судження, якi чинять найбiльш суттєвий вплив на суми, що вiдображаються у
фiнансовiй звiтностi, та оцiнки, результатом яких можуть бути значнi коригування балансової
вартостi активiв та зобов’язань протягом наступного фiнансового року, включають:
Строки експлуатацiї основних засобiв. Оцiнка строкiв експлуатацiї об’єктiв основних засобiв
вимагає застосування професiйних суджень з урахуванням строкiв експлуатацiї подiбних активiв у
минулому. Група одержує майбутнi економiчнi вигоди вiд активiв переважно у результатi їх
використання. Однак такi чинники, як технiчний та економiчний знос та старiння, часто
призводять до скорочення економiчних вигод вiд активiв. Керiвництво оцiнює залишковi строки

експлуатацiї вiдповiдно до поточного технiчного стану активiв та оцiночного перiоду, протягом
якого Група, як очiкується, отримає вигоди вiд їх використання. При цьому враховуються такi
основнi чинники: (а) передбачуване використання активiв; (б) прогнозний знос залежно вiд
експлуатацiйних параметрiв та регламенту технiчного обслуговування; i (в) технiчний або
економiчний знос внаслiдок змiни ринкових умов.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання;
спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що
можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
Консолiдована фiнансова звiтнiсть Групи за 2013 фiнансовий рiк буде першою рiчною
консолiдованою фiнансовою звiтнiстю Групи, яка вiдповiдає вимогам МСФЗ. Датою переходу
Групи на облiк вiдповiдно до МСФЗ є 1 сiчня 2012 року. Група пiдготувала цю попередню
консолiдовану фiнансову iнформацiю спецiального призначення станом на 1 сiчня 2012 року та 31
грудня 2012 року та за 2012 фiнансовий рiк, як описано у Примiтцi 3.
За певними винятками, МСФЗ 1 вимагає ретроспективного застосування редакцiї стандартiв та
iнтерпретацiй, чинної для 2012 фiнансового року. При пiдготовцi цiєї консолiдованої фiнансової
iнформацiї спецiального призначення Група застосувала обов’язковi винятки та вирiшила
застосувати такi добровiльнi звiльнення вiд ретроспективного застосування МСФЗ:
(а) Використання справедливої вартостi в якостi умовної вартостi. Група вирiшила оцiнити
основнi засоби придбанi до 1 сiчня 2000 року за справедливою вартiстю станом на 1 сiчня 2012
року. Впливом цього звiльнення було зменшення балансової вартостi основних засобiв в облiку за
НП(С)БОУ на 22 585 тисяч гривень до 871 531 тисячi гривень в облiку за МСФЗ на дату переходу
Групи на облiк вiдповiдно до МСФЗ – 1 сiчня 2012 року.
Вiдповiдно до вимог МСФЗ 1, обов’язковими є такi винятки з ретроспективного застосування
МСФЗ:
(а) Припинення визнання фiнансових активiв та зобов’язань. Фiнансовi активи та зобов’язання, якi
Група припинила визнавати до 1 сiчня 2004 року, не визнаються повторно за МСФЗ. Керiвництво
вирiшило не застосовувати критерiї припинення визнання за МСБО 39 з бiльш ранньої дати.
(б) Облiк хеджування. Група не застосовує облiк хеджування.
(в) Бухгалтерськi оцiнки. Бухгалтерськi оцiнки за МСФЗ на 1 сiчня 2012 року та 31 грудня 2012
року повиннi вiдповiдати бухгалтерським оцiнкам, зробленим на тi ж дати за попереднiми
принципами бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, коли iснує свiдчення того, що цi оцiнки були
помилковими.
Вплив змiн облiкової полiтики:
(i) Основнi засоби за справедливою вартiстю в якостi умовної вартостi (22 585)
(ii) Вiдстроченi податки 4 118
Капiтал за МСФЗ 986 057
Основнi коригування внаслiдок вiдмiнностей мiж НП(С)БОУ та МСФЗ стосувались наступного:
(i) Основнi засоби: справедлива вартiсть в якостi умовної вартостi. Група вирiшила облiкувати
основнi засоби придбанi до 1 сiчня 2000 року за справедливою вартiстю станом на 1 сiчня 2012
року. Ця справедлива вартiсть являє собою умовну вартiсть активiв та є основою майбутнього
нарахування амортизацiї.
(ii) Вiдстроченi податки. Вiдстрочений податок був розрахований на основi балансової вартостi

активiв та зобов’язань за МСФЗ. Вiдстрочений податок, пов’язаний з оцiнкою справедливої
вартостi основних засобiв на 1 сiчня 2012 року та подальшим донарахуванням амортизацiї,
вважається впливом змiни облiкової полiтики.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від
законодавчих або економічних обмежень
Податкове законодавство. Податкове, валютне та митне законодавство України може тлумачитися
по-рiзному й часто змiнюється. Вiдповiднi центральнi та мiсцевi органи можуть не погодитися з
тлумаченням цього законодавства керiвництвом у зв’язку з дiяльнiстю Групи 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, якi ранiше не заперечувались, можуть бути 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.
Керiвництво вважає, що станом на звiтнi дати його тлумачення та дотримання вiдповiдного
законодавства є правильним та що податковi позицiї Групи вдасться вiдстояти.
Капiтальнi зобов’язання. Станом на 31 грудня 2012 року Група мала передбаченi договорами
зобов’язання з капiтальних витрат у сумi 34 300 тисяч гривень (на 1 сiчня 2112 року – 36 076 тисяч
гривень).
Керiвництво Групи вважає, що майбутнiх чистих доходiв та фiнансування буде достатньо для
покриття цих та аналогiчних зобов’язань.
Питання, пов’язанi з охороною навколишнього середовища. Система заходiв iз дотримання
природоохоронного законодавства в Українi знаходиться на етапi розвитку, i позицiя органiв
влади щодо його виконання постiйно переглядається. Група перiодично оцiнює свої зобов’язання
згiдно з природоохоронним законодавством. У випадку виникнення зобов’язань, вони визнаються
у фiнансовiй звiтностi у тому перiодi, в якому вони виникли. Потенцiйнi зобов’язання, якi можуть
виникнути внаслiдок змiни чинних норм та законодавства, а також судових процесiв, не
пiддаються оцiнцi, проте можуть мати суттєвий вплив. За iснуючого порядку, який забезпечує
дотримання вимог чинного законодавства, керiвництво вважає, що суттєвих зобов’язань внаслiдок
забруднення навколишнього середовища не iснує.
Дотримання фiнансових показникiв. Група повинна дотримуватись певних фiнансових показникiв,
якi стосуються переважно її позикових коштiв. Недотримання цих фiнансових показникiв може
призвести до негативних наслiдкiв для Групи, серед яких пiдвищення вартостi позикових коштiв
та оголошення дефолту. Станом на 31 грудня 2012 року та 1 сiчня 2012 року Група дотримувалася
цих фiнансових показникiв.
У ходi своєї дiяльностi Група наражається на численнi фiнансовi ризики: ринковий ризик (у тому
числi валютний ризик, ризик справедливої вартостi процентної ставки, ризик грошових потокiв та
цiновий ризик), кредитний ризик та ризик лiквiдностi. Загальна програма управлiння ризиками в
Групi враховує непередбачуванiсть фiнансових ринкiв та спрямована на зведення до мiнiмуму
потенцiйного негативного впливу цих ризикiв на фiнансовi результати Групи. Група не
використовує похiднi фiнансовi iнструменти для хеджування певних ризикiв, оскiльки ринок
таких iнструментiв в Українi не є розвинутим.
Управлiння ризиками здiйснює керiвництво на основi загальних принципiв управлiння
фiнансовими ризиками, а також процедур, що охоплюють окремi ризики, такi як валютний ризик,
ризик процентної ставки, кредитний ризик та iнвестування надлишкової лiквiдностi.
Кредитний ризик. Група наражається на кредитний ризик, який виникає тодi, коли одна сторона
фiнансового iнструменту спричинить фiнансовi збитки другiй сторонi внаслiдок невиконання
взятих на себе зобов'язань. Кредитний ризик виникає в результатi реалiзацiї Групою продукцiї на
кредитних умовах та iнших операцiй з контрагентами, внаслiдок яких виникають фiнансовi
активи.
Група структурує рiвнi кредитного ризику, на який вона наражається, 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 принаймнi щороку або частiше.
Керiвництво Групи аналiзує непогашену дебiторську заборгованiсть за строками погашення та у
подальшому контролює простроченi залишки. Отже, керiвництво вважає доцiльним надавати данi
про строки заборгованостi та iншу iнформацiю про кредитний ризик, як показано у Примiтцi 11.
В Групi впровадженi процедури, що забезпечують реалiзацiю товарiв i послуг клiєнтам з
вiдповiдною кредитною iсторiєю. Монiторинг та аналiз кредитного ризику Групи здiйснюється
окремо за кожним випадком. Кредитнi оцiнки виконуються щодо всiх клiєнтiв, якi хочуть
отримати кредит понад встановлений лiмiт.
Концентрацiя кредитного ризику. У Групи iснує концентрацiя кредитного ризику.
Ринковий ризик. Група наражається на ринковi ризики. Ринковi ризики пов’язанi з вiдкритими
позицiями за iноземними валютами, а також процентними активами i зобов’язаннями.
Керiвництво встановлює лiмiти сум ризику, що може бути прийнятий Компанiєю, дотримання
яких контролюється щоденно. Проте застосування такого пiдходу не запобiгає виникненню
збиткiв за межами цих лiмiтiв у випадку бiльш суттєвих ринкових змiн.
Валютний ризик. Валютний ризик для Групи пов’язаний з монетарними активами та
зобов’язаннями, деномiнованими в iноземних валютах, а також iз загальною нестабiльною
ситуацiєю на валютних ринках. Такий ризик виникає у результатi закупiвель, якi здiйснюються
Групою у валютах, вiдмiнних вiд її функцiональної валюти. Керiвництво впровадило полiтику,
згiдно з якою Група повинна управляти валютним ризиком стосовно валют, що вiдрiзняються вiд
її функцiональної валюти. Керiвництво встановлює рiвень прийнятного ризику окремо по кожнiй
валютi та сукупний рiвень ризику. Група не укладала угод з метою хеджування цих валютних
ризикiв.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за
порушення законодавства
Судовi процедури. В ходi нормального ведення бiзнесу Група час вiд часу одержує претензiї.
Виходячи з власної оцiнки, керiвництво вважає, що Група не зазнає суттєвих збиткiв у результатi
судових позовiв, що перевищували б резерви, створенi у цiй консолiдованiй фiнансовiй
iнформацiї.В ходi нормального ведення бiзнесу Група час вiд часу одержує претензiї. Керiвництво
вважає, що Група не зазнає суттєвих збиткiв в результатi судових позовiв.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців
емітента
Мета Групи при управлiннi капiталом полягає у забезпеченнi подальшої роботи як безперервно
дiючого пiдприємства, щоб приносити прибуток акцiонерам та вигоди iншим зацiкавленим
сторонам, а також пiдтримувати оптимальну структуру капiталу для зменшення його вартостi. Для
пiдтримування або коригування структури капiталу Група може коригувати суму дивiдендiв, що
виплачуються акцiонерам, повертати капiтал акцiонерам, випускати новi акцiї або продавати
активи для зменшення суми боргу.
Керiвництво Групи здiйснює монiторинг структури капiталу шляхом контролю спiввiдношення
власних та позикових коштiв.
Основним джерелом лiквiдностi Групи були грошовi кошти, отриманi вiд основної дiяльностi.
Фiнансовi активи, облiкованi за амортизованою вартiстю. Справедливою вартiстю iнструментiв з
плаваючою процентною ставкою зазвичай є їхня балансова вартiсть. Розрахункова справедлива
вартiсть iнструментiв з фiксованою процентною ставкою базується на розрахункових майбутнiх
очiкуваних грошових потоках, що мають бути отриманi, дисконтованих iз застосуванням
поточних процентних ставок для нових iнструментiв, що мають подiбний кредитний ризик та

строк до погашення, який залишився. Ставки дисконтування, що використовуються, залежать вiд
кредитного ризику контрагента. Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi за основною
дiяльнiстю приблизно дорiвнює її справедливiй вартостi. Грошовi кошти та їх еквiваленти
облiковуються за амортизованою вартiстю, яка приблизно дорiвнює їхнiй поточнiй справедливiй
вартостi.
Зобов’язання, облiкованi за амортизованою вартiстю. Справедлива вартiсть основана на ринкових
процентних ставках, за їх наявностi. Розрахункова справедлива вартiсть iнструментiв з
фiксованою процентною ставкою та визначеним строком погашення, для яких вiдсутнi ринковi
процентнi ставки, базується на очiкуваних грошових потоках, дисконтованих iз застосуванням
поточних процентних ставок для нових iнструментiв, що мають подiбний кредитний ризик та
строк до погашення, який залишився. Справедлива вартiсть зобов’язань, що погашаються за
вимогою або пiсля завчасного повiдомлення («зобов’язання, що погашаються за вимогою»),
розраховується як сума до погашення за вимогою, дисконтована з першої дати подання вимоги
про погашення зобов’язання.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець
звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих
договорів
Iнформацiя не наводиться.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Iнформацiя не наводиться.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Iнформацiя не наводиться.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні
підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст
та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан
розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Iнформацiя не наводиться.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній
формі
Iнформацiя не наводиться.

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення
події

Дата оприлюднення Повідомлення
у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

26.04.2012

28.04.2012

Відомості про рішення емітента про утворення,
припинення його філій, представництв

26.04.2012

28.04.2012

Відомості про рішення емітента про утворення,
припинення його філій, представництв

01.10.2012

02.10.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

01.10.2012

02.10.2012

Спростування

18.12.2012

19.12.2012

Спростування

18.12.2012

19.12.2012

Спростування

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

2012

2

1

2

2011

4

3

3

2010

2

1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія

Ні

X

Акціонери

X

Реєстратор

X

Депозитарій

X

Інше (запишіть): iнформацiя не наводиться.

Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так

Ні

Державна 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
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): iнформацiя не наводиться

Ні

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

Ні

Реорганізація

X

Внесення змін до статуту товариства

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх
повноважень

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про

X

дострокове припинення їх повноважень
Інше (запишіть): 1. Прийнячття рiшення про виплату дивiдендiв. 2. Прийнячття
рiшення про вчинення значних правочинiв Товариством.

Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Ні
(так/ні)
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

3

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

3

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?

5

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)

Iнформацiя не наводиться.

Інші (запишіть)

Iнформацiя не наводиться.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за
роботу з акціонерами? (так/ні)

Так

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
Інше (запишіть)

X
Iнформацiя не наводиться.

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): Iнформацiя не наводиться.

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
Інше (запишіть)

X
Iнформацiя не наводиться.

Так

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 1
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів
загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори
акціонерів

Засідання
наглядової
ради

Засідання
правління

Члени правління (директор)

Ні

Ні

Ні

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Ні

Ні

Юридичний відділ (юрист)

Так

Так

Так

Секретар правління

Ні

Ні

Ні

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

Секретар наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Корпоративний секретар

Так

Так

Так

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Ні

Ні

Ні

Інше(запишіть): iнформацiя не наводиться.

Ні

Ні

Ні

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
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Так

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
правління

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 правління

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 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
Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган (правління)

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

Ні

X

Положення про ревізійну комісію

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Також Товариство має Кодекс
дiлової поведiнки, Кодекс (
принципи корпоративного
управлiннi).

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній
безпосередньо
на запит
сторінці
зборах
базі даних
в
акціонера акціонерного
ДКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та
більше статутного капіталу

Так

Так

Так

Ні

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Так

Ні

Так

Статут та внутрішні
документи

Так

Ні

Так

Ні

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Так

Так

Так

Ні

Так

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку? (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
Загальні збори акціонерів

Ні
X

Наглядова рада

X

Правління або директор
Інше (запишіть)

X
Iнформацiя не наводиться.

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)

Iнформацiя не наводиться.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ревізійна комісія

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились
Інше (запишіть)

X
Iнформацiя не наводиться.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так
З власної ініціативи

Ні

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)

Iнформацiя не наводиться.

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
Випуск акцій

Ні
X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): iнформацiя не наводиться

X

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) Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній
системі України (далі - особа)?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

X

Не задовольняли умови договору з особою

X

Особу змінено на вимогу:
акціонерів

X

суду

X

Інше (запишіть)

змiна особи, яка веде облiк прав
власностi на акцiї у депозитарнiй
системi проведено в звязку iз
переведенням акцiй в
бездокументарну форму
iснування.

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: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс
корпоративного управлiння прийнято зборами акцiонерного товариства.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено:
iнформацiю оприлюдненно вiдповiдно до вимог українського законодавства.

Інформація 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 Випадкiв недотримання
Кодексу корпоративного управлiння не було.

Звіт про корпоративне управління*
Мета провадження діяльності фінансової установи
iнформацiя не наводиться.
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою
установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
iнформацiя не наводиться.
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та
виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
iнформацiя не наводиться.
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової
установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність
таких заходів.
iнформацiя не наводиться.
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або відсутність такої системи.
iнформацiя не наводиться.
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту
(контролю).
iнформацiя не наводиться.
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті
фінансової установи розмір, або їх відсутність.
iнформацiя не наводиться.
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової установи розмір.
iнформацiя не наводиться.
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промисловофінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
iнформацiя не наводиться.
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
iнформацiя не наводиться.
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного
протягом року.
iнформацiя не наводиться.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
iнформацiя не наводиться.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає

аудиторські послуги фінансовій установі.
iнформацiя не наводиться.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що
надавалися фінансовій установі протягом року.
iнформацiя не наводиться.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів
та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
iнформацiя не наводиться.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі
протягом останіх п`яти років.
iнформацiя не наводиться.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора
Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності
фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які
здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
iнформацiя не наводиться.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність механізму розгляду скарг.
iнформацiя не наводиться.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати
скарги.
iнформацiя не наводиться.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан
розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
iнформацiя не наводиться.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та
результати їх розгляду.
iнформацiя не наводиться.

КОДИ
Дата(рік, місяць, 2012 | 12 |
число)
31
Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Крафт Фудз
Україна"

за ЄДРПОУ

Територія

00382220

за КОАТУУ 5925010100

Організаційноправова форма
господарювання

Публічне акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Орган
державного
управління

за КОДУ

06414

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

10.82

Середня кількість
працівників

1882

Одиниця виміру:
тис.грн.
Сумська,облю, Тростянецький р-н,
м.Тростянец,вул.Набережна,28а

Адреса

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

V

Баланс
на 31.12.2012 р.
Актив

Код
рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

- залишкова вартість

010

1687

1326

- первісна вартість

011

7883

8271

- накопичена амортизація

012

( -6196 )

( -6945 )

Незавершені капітальні інвестиції

020

217608

219327

- залишкова вартість

030

0

0

- первісна вартість

031

820971

1034631

- знос

032

( -168735 )

( -221422 )

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

(0)

(0)

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:

Основні засоби:

Довгострокові біологічні активи:

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

040

0

0

- інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної
нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

0

0

Відстрочені податкові активи

060

42232

35923

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

913763

1069785

Виробничі запаси

100

244117

199066

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

5384

7673

Готова продукція

130

51324

56821

Товари

140

42631

35453

Векселі одержані

150

0

0

- чиста реалізаційна вартість

160

399753

522110

- первісна вартість

161

405792

527877

- резерв сумнівних боргів

162

( -6039 )

( -5767 )

- за бюджетом

170

146256

21014

- за виданими авансами

180

5590

8009

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

46344

71252

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

431

1224

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

- в національній валюті

230

35274

131330

- у т.ч. в касі

231

1

0

- в іноземній валюті

240

60174

111564

Інші оборотні активи

250

6377

2406

Усього за розділом II

260

1043655

1167922

III. Витрати майбутніх періодів

270

15274

5094

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

1644

1844

Баланс

280

1974336

2244645

II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Грошові кошти та їх еквіваленти:

Пасив

Код
рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

Статутний капітал

300

3595

3595

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

83546

83546

Інший додатковий капітал

330

11509

11509

Резервний капітал

340

1159

1555

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

886248

1215578

Неоплачений капітал

360

(0)

(0)

Вилучений капітал

370

(0)

(0)

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

986057

1315783

Частка меншості

385

0

0

Забезпечення виплат персоналу

400

27684

28557

Інші забезпечення

410

23178

30000

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

421

Усього за розділом II

430

50862

58557

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

0

0

Короткострокові кредити банків

500

69500

0

Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

481707

493054

- з одержаних авансів

540

79

309

- з бюджетом

550

225

33038

- з позабюджетних платежів

560

835

568

- зі страхування

570

767

756

- з оплати праці

580

3279

4863

I. Власний капітал

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

ІV. Поточні зобов’язання

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з учасниками

590

67

71

- із внутрішніх розрахунків

600

379367

336372

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та
групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

1589

1274

Усього за розділом IV

620

937415

870305

V. Доходи майбутніх періодів

630

2

0

Баланс

640

1974336

2244645

Примітки

У балансовiй вартостi основних засобiв вiдбулися змiни. Група прийняла
рiшення використати передбачене МСФЗ 1 звiльнення та прийняла
справедливу вартiсть окремих основних засобiв як умовну вартiсть для цiлей
переходу на облiк за МСФЗю Основнi засоби, що були придбанi до 1 сiчня
2000 року були переоцiненi до ринковоїх вартостi станом на 1 сiчня 2012 року.
Оцiнку провела фiрма незалежних оцiнювачiв, яка мала вiдповiдну визнану
квалiфiкацiю та актуальний досвiд оцiнки активiв аналогiчної категорiї за
схожим географiчним розташуванням. Основою оцiнки була ринкова вартiсть
або амортизацiйна вартiстьзамiни, зокрема для основних засобiв, якi мають
вузькоспецiалiзований характер та рiдко продаються на вiдкритому ринку в
Українi.Рiзниця мiж справедливою вартiстю основних засобiв та їхньою
балансовою вартiстю в облiку за НП(С)БОУ станом на 1 сiчня 2012 року була
визнана у складi нерозподiленого прибутку на вказану дату.

Керівник

О.Ковтонюк

Головний
бухгалтер

Л.Осадчук

КОДИ
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число)
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Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Крафт Фудз
Україна"

за ЄДРПОУ

Територія

00382220

за КОАТУУ 5925010100

Організаційноправова форма
господарювання

Публічне акціонерне товариство

Орган
державного
управління

за КОПФГ

230

за СПОДУ

06414

за КВЕД

10.82

Вид економічної
діяльності
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2012 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття

Код
рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

010

598562

5724681

Податок на додану вартість

015

-698534

-690584

Акцизний збір

020

(0)

(0)

025

(0)

(0)

Інші вирахування з доходу

030

( 885248 )

( 778952 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг)

035

4401870

4255145

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( -2619026 )

( -2781917 )

- прибуток

050

1782844

1473228

- збиток

055

(0)

(0)

Інші операційні доходи

060

0

0

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок
сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

( -220651 )

( -180574 )

Витрати на збут

080

( 862695 )

( -766435 )

Інші операційні витрати

090

( -67453 )

( -35970 )

Валовий:

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних
активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у
наслідок сільськогосподарської діяльності

091

(0)

(0)

- прибуток

100

632045

490249

- збиток

105

(0)

(0)

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

1443

3515

Інші доходи

130

0

0

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною
допомогою (131)

131

Фінансові витрати

140

( -6785 )

( -3105 )

Втрати від участі в капіталі

150

(0)

(0)

Інші витрати

160

(0)

(0)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від операційної діяльності:

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток

170

626703

490659

- збиток

175

(0)

(0)

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток
від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у
наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у
наслідок припинення діяльності

177

(0)

(0)

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( -173705 )

( -130522 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

- прибуток

190

452998

360137

- збиток

195

(0)

(0)

- доходи

200

0

0

- витрати

205

(0)

(0)

Податки з надзвичайного прибутку

210

(0)

(0)

Частка меншості

215

0

0

- прибуток

220

452998

360137

- збиток

225

(0)

(0)

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

Надзвичайні:

Чистий:

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника

Код
рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

230

2026232

2060604

Матеріальні затрати

Витрати на оплату праці

240

210287

168805

Відрахування на соціальні заходи

250

53633

39993

Амортизація

260

60573

39882

Інші операційни витрати

270

874286

916688

Разом

280

3225010

3225972

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті

Код
рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

0

0

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

0

0

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту
акцію

330

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0

Примітки

Сума податку на оподатковуваний прибуток компанiй Групи, розрахована
вiдповiдно до вимог податкового законодавства України,вiдрiзняється вiд
теоретичної суми, розрахованої шляхом множення суми прибутку до
оподаткування , вiдображеної у звiтi про сукупнi доїходи , на вiдповiдну
ставку податку.
Вiдмiнностi мiж українськими правилами оподаткування та МСФЗ призводять
до виникнення певних тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв
та зобов'язань для цiлей фiнансово їзвiтностi та їхньою податковою
базою.Податковий вплив змiни цих тимчасових рiзниць визначено на основi
прогнозних даних керiвництва про те, коли цi рiзницi будуть вiдображенi у
податкових декларацiях iз застосуванням таких ставок: 19% з 1 сiчня по 31
грудня 2013 року та 16% пiсля 1 сiчня 2014.
Розрахунок показникiв прибутковостi акцiй не заповнюються тому що, акцiї
Компанiї не продаються та не купуються вiдкрито бiржових фондах.

Керівник

О.Ковтонюк

Головний
бухгалтер

Л.Осадчук

КОДИ
Дата(рік, місяць, 2012 | 12 |
число)
31
Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Крафт Фудз
Україна"

за ЄДРПОУ

Територія

00382220

за КОАТУУ 5925010100

Організаційноправова форма
господарювання

Публічне акціонерне товариство

Орган
державного
управління

за КОПФГ

230

за СПОДУ

06414

за КВЕД

10.82

Вид економічної
діяльності
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Звіт про рух грошових коштів
за 31.12.2012 р.
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

4945716

4895954

Погашення векселів одержаних

015

0

0

Покупців і замовників авансів

020

309

79

Повернення авансів

030

0

0

Установ банків відстотків за поточними рахунками

035

432

1071

Бюджету податку на додану вартість

040

93961

0

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

045

0

2326

Отримання субсидій, дотацій

050

138

96

Цільового фінансування

060

0

0

Борників неустойки (штрафів, пені)

070

1430

734

Інші надходження

080

64380

54096

Товарів (робіт, послуг)

090

( -3735731 )

( -3587352 )

Авансів

095

( -8101 )

( -5986 )

Повернення авансів

100

(0)

(0)

Працівникам

105

( -166453 )

( -128954 )

Витрат на відрядження

110

( -15599 )

( -14796 )

Стаття
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:

Витрачання на оплату:

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

( -384499 )

( -499414 )

Зобов'язань з податку на прибуток

120

( -126354 )

( -205051 )

Відрахувань на соціальні заходи

125

( -58743 )

( -43566 )

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових
платежів)

130

( -95944 )

( -118689 )

Цільових внесків

140

(0)

(0)

Інші витрачання

145

( -40425 )

( -36659 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

474517

313889

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

474517

313889

- фінансових інвестицій

180

0

0

- необоротних активів

190

2612

7940

- майнових комплексів

200

0

0

- відсотки

210

1443

3515

- дивіденди

220

0

0

Інші надходження

230

0

0

- фінансових інвестицій

240

(0)

(0)

- необоротних активів

250

( -136825 )

( -281999 )

- майнових комплексів

260

(0)

(0)

Інші платежі

270

(0)

(0)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

-132770

-270544

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

-132770

-270544

Надходження власного капіталу

310

0

0

Отримані позики

320

5218071

595900

Інші надходження

330

0

0

Погашення позик

340

( -5287571 )

( -526400 )

Сплачені дивіденди

350

( -123268 )

( -239665 )

Інші платежі

360

(0)

(0)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

-192768

-170367

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

-192768

-170367

Чистий рух коштів за звітній період

400

148979

-127022

Залишок коштів на початок року

410

95448

222501

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

-1533

-31

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:

Отримані:

Придбання:

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Залишок коштів на кінець року

430

242894

95448

Примітки

Первiснi розмiщення строкових депозитiв не перевищують 3 мiсяцiв. Станом
на 31 грудня 2012 року депозити були деномiнованими в українських гривнях
та доларах США та були розмiщенi пiд 15% та 1% рiчних вiдповiдно (1 сiчня
2012 ; в українських гривнях, та євро та були доларах США розмiщенi пiд 2%,
0% рiчних вiдповiдно).
Управлiння ризиками здiйснює керiвництво на основi загальних принципiв
управлiння фiнансовими ризками, а також процедур , що охоплюють окремi
ризики, такi як валютний ризик, ризик процентної ставк, кредитний ризик та
iнвестування надлишкової лiквiдностi.
Група структурує рiвнi кредитного ризику шляхом встановлення лiмiтiв суми
ризику, що можуть виникнути з контрагентами. Лiмiти рiвня кредитного
ризику затверджуються керiвництвом. В групi впровадженi процедури, що
забезпечують реалiзацiю товарiв i послуг клiєнтам з вiдповiдною кредитною
iсторiєю.

Керівник

О.Ковтонюк

Головний
бухгалтер

Л.Осадчук

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2012 | 12 | 31
Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Крафт Фудз Україна"

за ЄДРПОУ

Територія

00382220

за КОАТУУ 5925010100

Організаційно-правова
форма господарювання

Публічне акціонерне товариство

Орган державного
управління
Вид економічної діяльності

за КОПФГ

230

за СПОДУ

06414

за КВЕД

10.82

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

V
Звіт про власний капітал
за 31.12.2012 р.

Стаття

Код

Статутний
капітал

Пайовий
капітал

Додатковий
вкладений
капітал

Інший
додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

010

3595

0

83546

11509

1159

904715

0

0

1004524

Зміна облікової політики

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

040

0

0

0

0

0

-18467

0

0

-18467

Скоригований залишок на
початок року

050

3595

0

83546

11509

1159

886248

0

0

986057

Залишок на початок року
Коригування:

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка основних засобів

070

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

Дооцінка незавершеного
будівництва

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка незавершеного
будівництва

090

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130

0

0

0

0

0

452998

0

0

452998

Виплати власникам (дивіденди)

140

0

0

0

0

0

-123272

0

0

-123272

Спрямування прибутку до
статутного капіталу

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного
капіталу

160

0

0

0

0

396

-396

0

0

0

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески до капіталу

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з
капіталу

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Викуп акцій (часток)

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій
(часток)

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплений акцій
(часток)

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка нематеріальних активів 100
Уцінка нематеріальних активів

Чистий прибуток (збиток) за
звітний період
Розподіл прибутку:

Внески учасників:

Вилучення капіталу:

Зменшення номінальної вартості
акцій

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Списання невідшкодованих
збитків

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Безкоштовно отримані активи

270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін в капіталі

290

0

0

0

0

396

329330

0

0

329726

Залишок на кінець року

300

3595

0

83546

11509

1555

1215578

0

0

1315783

Примітки

Станом на 31 грудня 2012 року та на 1 сiчня 2012 року загальна кiлькiсть затверджених до випуску та випущених
простих акцiй становила 3424222 акцiй номiнальною вартiстю 1,05 гривнi за акцiю. Усi випущенi простi акцiї
повнiстю оплоченi.Кожна проста акцiя має один голос при голосуваннi.
15 листопада 2012 року акцiонери затвердили загальну суму дивiдендiв -123272 тисяч гривень по 36,00 гривень на
акцiю.

Керівник

О.Ковтонюк

Головний бухгалтер

Л.Осадчук

Інші зміни в капіталі:

Інформація щодо аудиторського висновку
Аудиторська перевiрка проведена ТОВ Аудиторська Фiрма “ПрайсвотерхаусКуперс
(Аудит)”Сертифiкат аудитора № 006962, Виданий 27 вересня 2012 року,
Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 0152 , Видане 26 сiчня 2001
року,Подовжене до 4 листопада 2015 року.
Договiр на надання аудиторських послуг вiд 26 жовтня 2012 року
Строки надання послуг: 29 жовтня 2012 року – 19 квiтня 2013 року
"Висловлення думки
На нашу думку, наведена нижче попередня консолiдована фiнансова iнформацiя спецiального
призначення пiдготовлена в усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до засад, викладених в Примiтцi 3,
включаючи припущення , сформованi управлiнським персоналом щодо стандартiв та
iнтерпритацiй, якi, як очiкується, будуть дiяти, а також принципiв облiкової полiтики, якi будуть
застосовуватися при пiдготовцi управлiнським персоналом першого повного комплекту
консолiдованої фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2013 року та за 2013 фiнансовий рiк
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi( надалi "МСФЗ")."
Текст аудиторського висновку наведений в роздiлi Опис бiзнесу i доданий до звiту.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
Змiст
Звiт незалежних аудиторiв
Попередня консолiдована фiнансова iнформацiя спецiального призначення
Консолiдований звiт спецiального призначення про фiнансовий стан 1
Консолiдований звiт спецiального призначення про сукупнi доходи 2
Консолiдований звiт спецiального призначення про змiни капiталу 3
Консолiдований звiт спецiального призначення про рух грошових коштiв 4
Примiтки до попередньої консолiдованої фiнансової iнформацiї спецiального призначення
1 ПАТ «Крафт Фудз Україна» та його дiяльнiсть 5
2 Умови, в яких працює Група 5
3 Основнi принципи облiкової полiтики 6
4 Основнi бухгалтерськi оцiнки та судження, що використовувались при застосуваннi облiкової
полiтики 12
5 Перше застосування МСФЗ 12
6 Новi положення бухгалтерського облiку 13
7 Сегменти, реалiзацiя продукцiї за географiчними регiонами та основнi клiєнти 14
8 Залишки та операцiї з пов’язаними сторонами 15
9 Основнi засоби 15
10 Товарно-матерiальнi запаси 16
11 Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть 16
12 Грошовi кошти та їх еквiваленти 17
13 Акцiонерний капiтал та iншi резерви 18
14 Позиковi кошти 18
15 Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть 19
16 Витрати за видами 19
17 Iншi операцiйнi витрати, чиста сума 19
18 Податок на прибуток 20
19 Умовнi та iншi зобов’язання 21
20 Управлiння фiнансовими ризиками 21
21 Управлiння капiталом 25
22 Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв 25
23 Подання фiнансових iнструментiв за категорiями оцiнки 26
1 ПАТ «Крафт Фудз Україна» та його дiяльнiсть
ПАТ «Крафт Фудз Україна» (далi – Компанiя) було засноване в Українi 6 лютого 1995 року.
Компанiя є акцiонерним товариством з вiдповiдальнiстю акцiонерiв, обмеженою часткою акцiй,
що їм належать. ТОВ «Чiпси Люкс» є дочiрнiм пiдприємством Компанiї iз часткою володiння
100% (1 сiчня 2012: 100%). Компанiя та її дочiрнє пiдприємство («Група») були створенi
вiдповiдно до вимог законодавства України.
Станом на 31 грудня 2012 року та 1 сiчня 2012 безпосередньою та фактичною материнською
компанiєю Групи був Kraft Foods Entity Holdings B.V. У 2012 роцi корпорацiя Kraft Foods Inc.
була роздiлена на двi публiчнi компанiї. Перша з них - глобальна корпорацiя з виробництва
снекiв Mondelēz International, а друга - продуктова компанiя Kraft Foods Group Inc., яка працює
виключно у США та Канадi.
Основна дiяльнiсть. Основною дiяльнiстю Групи є виробництво та реалiзацiя кави,
кондитерських виробiв, печива та солоних закусок. Виробничi потужностi Групи розташованi у

Сумськiй та Київськiй областях.
Юридична адреса та мiсце здiйснення дiяльностi: вул. Набережна 28А, м. Тростянець, Сумська
область, Україна.
Валюта представлення. Ця консолiдована фiнансова iнформацiя представлена у тисячах
українських гривень. Українська гривня є нацiональною валютою України. Якщо не зазначено
iнше, всi суми наведенi з округленням до тисяч.
2 Умови, в яких працює Група
В Українi спостерiгаються деякi явища, характернi для ринкової економiки, що зароджується,
зокрема, валюта, що не є вiльно конвертованою за межами країни, обмеження та контроль у
валютнiй сферi, порiвняно висока iнфляцiя та високi процентнi ставки.
Зважаючи на високу частку експорту у валовому внутрiшньому продуктi, економiка України є
вразливою до спадiв та сповiльнень темпiв росту свiтових ринкiв. Уряд України продовжує
впровадження економiчних реформ та розвиток правової, податкової та регулятивної сфери.
Стабiльнiсть української економiки в майбутньому суттєво залежить вiд успiшностi таких
реформ та ефективностi впровадження економiчних, фiнансових та монетарних заходiв.
Податкове, валютне та митне законодавство України дозволяє рiзнi тлумачення та часто
змiнюється (див. Примiтку 19).
3 Основнi принципи облiкової полiтики
Основа пiдготовки. Ця попередня консолiдована фiнансова iнформацiя спецiального
призначення (далi – фiнансова iнформацiя) станом на 31 грудня 2012 року та за 2012 фiнансовий
рiк пiдготовлена для використання керiвництвом Групи при її переходi на облiк вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) у 2013 роцi.
Фiнансова звiтнiсть Групи станом на 31 грудня 2011 року була пiдготовлена вiдповiдно до
Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi (НП(С)БОУ), якi у
певних аспектах вiдрiзняються вiд МСФЗ. Пiд час пiдготовки цiєї фiнансової iнформацiї
керiвництво використало всю наявну у нього iнформацiю, станом на дату випуску цiєї
фiнансової iнформацiї, про стандарти та iнтерпретацiї, а також принципи облiкової полiтики,
що, як очiкується, застосовуватимуться, коли Група готуватиме свiй перший повний комплект
консолiдованої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31 грудня 2013 року.
Хоча ця фiнансова iнформацiя пiдготовлена на основi очiкувань керiвництва щодо стандартiв та
iнтерпретацiй, що застосовуватимуться, у подальшому ситуацiя може змiнитись. Так, Рада з
Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку може випустити змiненi або додатковi
стандарти чи iнтерпретацiї, якi Група може застосувати до початку їх обов’язкового
застосування. Отже, доки Група не пiдготує свiй перший повний комплект консолiдованої
фiнансової звiтностi за МСФЗ та не визначить дату переходу на облiк за МСФЗ, як того
вимагають МСФЗ, не можна виключати можливостi того, що цю попередню консолiдовану
фiнансову iнформацiю спецiального призначення вiдповiдно до МСФЗ доведеться коригувати.
Звiрка та опис коригувань для трансформацiї фiнансової звiтностi за НП(С)БОУ у формат
МСФЗ станом на 1 сiчня 2012 року наведенi у Примiтцi 5.
Оскiльки Компанiя вперше переходить на облiк за МСФЗ, у цiй фiнансовiй iнформацiї за 2012
фiнансовий рiк вiдсутнi звiти про фiнансовий стан на три звiтнi дати, звiти по сукупнi доходи за
два роки та звiти про рух грошових коштiв за два роки разом з пояснювальними примiтками та
порiвняльною фiнансовою iнформацiєю за попереднi перiоди. Вiдповiдно ця фiнансова
iнформацiя не може вважатися повним комплектом консолiдованої фiнансової звiтностi.
Нижче наведено основнi положення облiкової полiтики, якi використовувалися пiд час
пiдготовки цiєї консолiдованої фiнансової iнформацiї. Цi принципи застосовувались послiдовно
вiдносно всiх перiодiв, поданих у звiтностi, якщо не зазначено iнше.
Консолiдована фiнансова звiтнiсть. Дочiрнi компанiї – це пiдприємства, в яких Група володiє,
безпосередньо або опосередковано, понад половиною голосуючих акцiй або iншим чином має
змогу контролювати їхню фiнансову i операцiйну дiяльнiсть для отримання вигод. Наявнiсть та
вплив потенцiйних прав голосу, якi наразi реалiзуються або можуть бути трансформованi,

враховуються пiд час визначення можливостей Групи контролювати iнше пiдприємство. Дочiрнi
компанiї повнiстю консолiдуються, починаючи з дати фактичної передачi Групi контролю над
ними (дата придбання), i консолiдацiя припиняється, починаючи з дати припинення контролю.
Придбання дочiрнiх пiдприємств облiковується за методом придбання. Придбанi активи, що
пiддаються визначенню, а також зобов’язання i умовнi зобов’язання, взятi на себе при
об’єднаннi пiдприємств, оцiнюються за справедливою вартiстю на дату придбання, незалежно
вiд величини частки неконтролюючих акцiонерiв.
Всi внутрiшньогруповi операцiї, залишки та нереалiзованi прибутки за операцiями мiж
компанiями Групи виключаються при консолiдацiї; нереалiзованi збитки також виключаються
при консолiдацiї, крiм випадкiв, коли витрати не можуть бути вiдшкодованi. Компанiя i її
дочiрня компанiя застосовують єдину облiкову полiтику, яка вiдповiдає облiковiй полiтицi
Групи.
Фiнансовi iнструменти – основнi термiни оцiнки. Фiнансовi iнструменти вiдображаються за
амортизованою вартiстю як описано нижче.
Амортизована вартiсть – це вартiсть при початковому визнаннi фiнансового iнструмента мiнус
погашення основного боргу плюс нарахованi проценти, а для фiнансових активiв – мiнус будьяке 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 факторах, 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. Група 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 Група має намiр продати негайно або у
короткiй перспективi.
Класифiкацiя фiнансових зобов’язань. Фiнансовi зобов’язання показанi у складi кредиторської
заборгованостi за основною дiяльнiстю, позикових коштiв та iнших фiнансових зобов’язань. Усi
фiнансовi зобов’язання облiковуються за амортизованою вартiстю.
Початкове 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.
Припинення визнання фiнансових активiв. Група припиняє визнання фiнансових активiв, коли
(а) активи погашенi або права на отримання грошових потокiв вiд активiв iнакше втратили свою
чиннiсть або (б) Група 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) Група 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.
Основнi засоби. Група вирiшила скористатися звiльненнями, що передбаченi МСФЗ 1 для
компанiй, що вперше готують звiтнiсть за МСФЗ та вiдобразила основнi засоби, придбанi до 1
сiчня 2000 року за справедливою вартiстю у попередньому консолiдованому звiтi спецiального
призначення про фiнансовий стан. Рiзниця мiж справедливою вартiстю основних засобiв та
їхньою балансовою вартiстю за НП(С)БОУ станом на 1 сiчня 2012 року була вiдображена у
складi нерозподiленого прибутку на цю дату. Справедлива вартiсть є умовною вартiстю цих
активiв та виступає основою для подальшого нарахування амортизацiї.
Основнi засоби, придбанi 1 сiчня 2000 року та пiсля цiєї дати облiкованi 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.
Станом на кiнець кожного звiтного перiоду керiвництво оцiнює наявнiсть ознак знецiнення
основних засобiв. Якщо такi ознаки iснують, керiвництво розраховує вартiсть вiдшкодування,
яка дорiвнює справедливiй вартостi активу мiнус витрати на продаж або вартостi використання,
залежно вiд того, яка з цих сум бiльша. Балансова вартiсть активу зменшується до вартостi
вiдшкодування, а збиток вiд знецiнення визнається у складi прибутку або збитку за рiк. Збиток
вiд знецiнення, вiдображений щодо будь-якого активу у минулих перiодах, сторнується, якщо
мала мiсце змiна в оцiнках, що використовувались для визначення вартостi використання активу
або його справедливої вартостi за мiнусом витрат на продаж.
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 лiнiйним методом з метою
рiвномiрного зменшення первiсної вартостi до лiквiдацiйної вартостi протягом строку їх
експлуатацiї за наступними нормами:
Строки експлуатацiї (у роках)
Будiвлi та споруди 30-40
Виробниче та iнше обладнання 5-20
Iншi основнi засоби 3-8
Лiквiдацiйна вартiсть активу – це оцiночна сума, яку Група 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.
Операцiйна оренда. У випадках, коли Група виступає орендарем в рамках оренди, за якою всi
ризики та вигоди, притаманнi володiнню активом, не передаються орендодавцем Групi, 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.
Податки на прибуток. У цiй фiнансовiй iнформацiї 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 та зобов'язання було згорнуто лише по окремих компанiях Групи. 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.
Товарно-матерiальнi запаси. Товарно-матерiальнi запаси облiковуються за первiсною вартiстю
або чистою вартiстю реалiзацiї, залежно вiд того, яка з них менша. Вартiсть запасiв визначається
за методом ФIФО. Вартiсть готової продукцiї та незавершеного виробництва включає вартiсть
сировини, прямi витрати на оплату працi, iншi прямi витрати та вiдповiднi виробничi накладнi
витрати, розподiленi на пiдставi обсягiв виготовленої / реалiзованої продукцiї, але не включає
витрат за позиковими коштами. 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.
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша 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 загальних та адмiнiстративних 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 за рахунок
загальних та адмiнiстративних витрат.
Передплати. Передплати облiковуються за первiсною вартiстю мiнус резерв на знецiнення.
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. Аванси, виданi з метою придбання активу, включаються до складу його балансової
вартостi пiсля того, як Група отримала контроль над цим активом i якщо iснує ймовiрнiсть того,
що Група отримає майбутнi економiчнi вигоди, пов’язанi з таким активом. Iншi передплати
списуються на прибуток чи збиток пiсля отримання товарiв або послуг, за якi вони були
здiйсненi. Якщо iснує свiдчення того, що активи, товари чи послуги, за якi була здiйснена
передплата, не будуть отриманi, балансова вартiсть передплати зменшується належним чином, i
вiдповiдний збиток вiд знецiнення визнається у складi прибутку чи збитку за рiк.
Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi кошти,
депозити до запитання в банках та iншi короткостроковi високолiквiднi iнвестицiї, первiсний
термiн розмiщення яких не перевищує трьох мiсяцiв. Грошовi кошти та їх еквiваленти
облiковуються за амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної процентної
ставки.
Необоротнi активи, вiднесенi до категорiї активiв, що утримуються для продажу. Необоротнi
активи класифiкуються у консолiдованому звiтi про фiнансовий стан як «Необоротнi активи, що
утримуються для продажу», якщо їх балансова вартiсть буде вiдшкодована переважно у ходi
операцiї з продажу (включаючи втрату контролю над дочiрньою компанiєю, яка володiє
активами) протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду. Рекласифiкацiя
активiв вимагає дотримання всiх наступних критерiїв: (а) активи готовi до негайного продажу в
їх поточному станi; (б) керiвництво Групи затвердило поточну програму пошуку покупця та
розпочало її реалiзацiю; (в) проводиться активний маркетинг для продажу активiв за
оптимальною цiною; (г) очiкується, що продаж буде здiйснено протягом одного року, та (д) не
очiкується, що план продажу буде суттєвим чином змiнений або скасований.
Необоротнi активи, класифiкованi у звiтi про фiнансовий стан за поточний перiод як утримуванi
для продажу, не рекласифiкуються та не змiнюють формат представлення у порiвняльних даних
звiту про фiнансовий стан для приведення у вiдповiднiсть до класифiкацiї на кiнець поточного
звiтного перiоду.
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.
Дивiденди. Дивiденди облiковуються у складi зобов’язань та вираховуються з капiталу у тому
перiодi, в якому вони були оголошенi та ухваленi. Iнформацiя про будь-якi дивiденди,
оголошенi пiсля закiнчення звiтного перiоду, але до ухвалення фiнансової iнформацiї до
випуску, розкривається у примiтцi «Подiї пiсля закiнчення звiтного перiоду».
Податок на додану вартiсть. 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
накладної з ПДВ, 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.
Позиковi кошти. Позиковi кошти облiковуються за амортизованою вартiстю iз використанням
методу ефективної процентної ставки.
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть.
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю визнається, якщо контрагент виконав свої
зобов’язання за угодою, i облiковується за амортизованою вартiстю iз використанням методу
ефективної процентної ставки.
Резерви зобов’язань та вiдрахувань. Резерви зобов’язань та вiдрахувань – це зобов’язання
нефiнансового характеру iз невизначеним строком або сумою. Резерви вiдображаються у
фiнансовiй звiтностi, коли Група 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 кожного пiдприємства Групи, що
консолiдується, є валюта первинного економiчного середовища, в якому працює це
пiдприємство. Функцiональною валютою Компанiї та її дочiрнього пiдприємства i валютою
представлення Групи є нацiональна валюта України – українська гривня.
Монетарнi активи i зобов’язання перераховуються у функцiональну валюту кожного
пiдприємства за офiцiйним обмiнним курсом Нацiонального банку України (НБУ) станом на
вiдповiднi звiтнi дати. Прибутки i збитки вiд курсових рiзниць, що виникають у результатi
розрахункiв по операцiях i перерахунку монетарних активiв i зобов’язань у функцiональну
валюту кожного пiдприємства, вiдображаються у складi прибутку чи збитку. Немонетарнi
статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за
курсами обмiну на дату визначення справедливої вартостi. Вплив змiн курсiв обмiну на
немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi,
облiковуються у складi прибуткiв чи збиткiв вiд змiни справедливої вартостi.
Гривня не є вiльно конвертованою валютою за межами України. Нижче поданi офiцiйнi обмiннi
курси, встановленi НБУ:
Валюта 31 грудня 2012 р. 31 грудня 2011 р.
1 євро 10,537172 10,298053
1 долар США 7,993000 7,989800
Визнання доходiв. Виручка вiд продажу товарiв визнається у момент передачi ризикiв та вигод
вiд володiння товарами. Зазвичай, це вiдбувається у момент вiдвантаження товару. Коли Група
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.
Винагороди працiвникам. Заробiтна плата, внески до Державного пенсiйного фонду України та
фондiв соцiального страхування, оплачуванi щорiчнi вiдпускнi та лiкарнянi, премiальнi виплати
та негрошовi винагороди (наприклад, медичне обслуговування) нараховуються у тому перiодi, у
якому вiдповiднi послуги надаються працiвниками Групи.
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.
4 Основнi бухгалтерськi оцiнки та судження, що використовувались при застосуваннi облiкової
полiтики
Група використовує оцiнки та припущення, якi впливають на суми, якi визнаються у фiнансовiй
звiтностi та на балансову вартiсть активiв та зобов’язань протягом наступного фiнансового року.
Розрахунки та судження постiйно оцiнюються i базуються на попередньому досвiдi керiвництва
та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi вважаються
обґрунтованими за iснуючих обставин. Крiм вказаних оцiнок, керiвництво Групи також
використовує певнi професiйнi судження при застосуваннi принципiв облiкової полiтики.
Професiйнi судження, якi чинять найбiльш суттєвий вплив на суми, що вiдображаються у
фiнансовiй звiтностi, та оцiнки, результатом яких можуть бути значнi коригування балансової
вартостi активiв та зобов’язань протягом наступного фiнансового року, включають:
Строки експлуатацiї основних засобiв. Оцiнка строкiв експлуатацiї об’єктiв основних засобiв
вимагає застосування професiйних суджень з урахуванням строкiв експлуатацiї подiбних
активiв у минулому. Група одержує майбутнi економiчнi вигоди вiд активiв переважно у
результатi їх використання. Однак такi чинники, як технiчний та економiчний знос та старiння,
часто призводять до скорочення економiчних вигод вiд активiв. Керiвництво оцiнює залишковi
строки експлуатацiї вiдповiдно до поточного технiчного стану активiв та оцiночного перiоду,
протягом якого Група, як очiкується, отримає вигоди вiд їх використання. При цьому
враховуються такi основнi чинники: (а) передбачуване використання активiв; (б) прогнозний
знос залежно вiд експлуатацiйних параметрiв та регламенту технiчного обслуговування; i (в)
технiчний або економiчний знос внаслiдок змiни ринкових умов.
Якби оцiночнi строки експлуатацiї вiдрiзнялись на 10% вiд оцiнок керiвництва, амортизацiя за
2012 фiнансовий рiк була б бiльшою на 6,730 тисяч гривень або меншою на 5,507 тисяч гривень.
5 Перше застосування МСФЗ
Консолiдована фiнансова звiтнiсть Групи за 2013 фiнансовий рiк буде першою рiчною
консолiдованою фiнансовою звiтнiстю Групи, яка вiдповiдає вимогам МСФЗ. Датою переходу
Групи на облiк вiдповiдно до МСФЗ є 1 сiчня 2012 року. Група пiдготувала цю попередню
консолiдовану фiнансову iнформацiю спецiального призначення станом на 1 сiчня 2012 року та
31 грудня 2012 року та за 2012 фiнансовий рiк, як описано у Примiтцi 3.
За певними винятками, МСФЗ 1 вимагає ретроспективного застосування редакцiї стандартiв та
iнтерпретацiй, чинної для 2012 фiнансового року. При пiдготовцi цiєї консолiдованої фiнансової
iнформацiї спецiального призначення Група застосувала обов’язковi винятки та вирiшила
застосувати такi добровiльнi звiльнення вiд ретроспективного застосування МСФЗ:
(а) Використання справедливої вартостi в якостi умовної вартостi. Група вирiшила оцiнити
основнi засоби придбанi до 1 сiчня 2000 року за справедливою вартiстю станом на 1 сiчня 2012
року. Впливом цього звiльнення було зменшення балансової вартостi основних засобiв в облiку
за НП(С)БОУ на 22 585 тисяч гривень до 871 531 тисячi гривень в облiку за МСФЗ на дату
переходу Групи на облiк вiдповiдно до МСФЗ – 1 сiчня 2012 року.
Вiдповiдно до вимог МСФЗ 1, обов’язковими є такi винятки з ретроспективного застосування
МСФЗ:
(а) Припинення визнання фiнансових активiв та зобов’язань. Фiнансовi активи та зобов’язання,
якi Група припинила визнавати до 1 сiчня 2004 року, не визнаються повторно за МСФЗ.
Керiвництво вирiшило не застосовувати критерiї припинення визнання за МСБО 39 з бiльш
ранньої дати.
(б) Облiк хеджування. Група не застосовує облiк хеджування.
(в) Бухгалтерськi оцiнки. Бухгалтерськi оцiнки за МСФЗ на 1 сiчня 2012 року та 31 грудня 2012
року повиннi вiдповiдати бухгалтерським оцiнкам, зробленим на тi ж дати за попереднiми

принципами бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, коли iснує свiдчення того, що цi оцiнки
були помилковими.
Остання фiнансова звiтнiсть Компанiї вiдповiдно до НП(С)БОУ пiдготовлена станом на 31
грудня 2011 року та за 2011 фiнансовий рiк.
Нижче наведена звiрка, у числовому виразi, впливу переходу вiд облiку за НП(С)БОУ до облiку
за МСФЗ станом на 1 сiчня 2012 року:
У тисячах гривень 1 сiчня 2012 р.
Капiтал за НП(С)БОУ 1 004 524
Вплив змiн облiкової полiтики:
(i) Основнi засоби за справедливою вартiстю в якостi умовної вартостi (22 585)
(ii) Вiдстроченi податки 4 118
Капiтал за МСФЗ 986 057
Основнi коригування внаслiдок вiдмiнностей мiж НП(С)БОУ та МСФЗ стосувались наступного:
(i) Основнi засоби: справедлива вартiсть в якостi умовної вартостi. Група вирiшила облiкувати
основнi засоби придбанi до 1 сiчня 2000 року за справедливою вартiстю станом на 1 сiчня 2012
року. Ця справедлива вартiсть являє собою умовну вартiсть активiв та є основою майбутнього
нарахування амортизацiї.
(ii) Вiдстроченi податки. Вiдстрочений податок був розрахований на основi балансової вартостi
активiв та зобов’язань за МСФЗ. Вiдстрочений податок, пов’язаний з оцiнкою справедливої
вартостi основних засобiв на 1 сiчня 2012 року та подальшим донарахуванням амортизацiї,
вважається впливом змiни облiкової полiтики.
6 Новi положення бухгалтерського облiку
Були опублiкованi окремi новi стандарти та iнтерпретацiї, що будуть обов’язковими для
застосування Групою та стосуватимуться її у рiчних перiодах, починаючи з 1 сiчня 2013 року
або пiсля цiєї дати. Група не застосовувала цi стандарти та iнтерпретацiї до початку їх
обов’язкового застосування.
МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти, частина 1: класифiкацiя та оцiнка» (опублiкований у
листопадi 2009 року та подальше змiнений в жовтнi 2010 року та груднi 2011 року; набуває
чинностi для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2015 року або пiсля цiєї дати) замiнює тi
роздiли МСБО 39, якi стосуються класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв i фiнансових
зобов’язань.
МСФЗ 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть» (опублiкований в травнi 2011 року;
застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати)
замiнює всi роз'яснення щодо контролю та консолiдацiї, викладенi в МСБО 27 «Консолiдована
та окрема фiнансова звiтнiсть» та iнтерпретацiї SIC-12 «Консолiдацiя – пiдприємства
спецiального призначення».
МСФЗ 12 «Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших компанiях» (опублiкований в травнi
2011 року; застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї
дати) мiстить новi вимоги до розкриття iнформацiї вiд суб’єктiв господарювання, якi мають
частку участi у дочiрнiй компанiї, спiльному пiдприємствi, асоцiйованiй компанiї або
неконсолiдованому структурованому пiдприємствi.
МСФЗ 13 «Оцiнка за справедливою вартiстю» (опублiкований у травнi 2011 року;
застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати) має
на метi усунути iснуючу непослiдовнiсть та складнiсть формулювань положень завдяки чiткому
визначенню справедливої вартостi та використанню єдиного джерела iнформацiї для оцiнки
справедливої вартостi та спiльних вимог до розкриття iнформацiї, якi застосовуються щодо всiх
МСФЗ.
6 Новi положення бухгалтерського облiку (продовження)

МСБО 27 «Окрема фiнансова звiтнiсть» (переглянутий у травнi 2011 року; застосовується до
рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати) змiнений МСФЗ 10
«Консолiдована фiнансова звiтнiсть».
Змiни МСБО 1 «Представлення фiнансової звiтностi» (опублiкованi у червнi 2011 року;
застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 липня 2012 року або пiсля цiєї дати)
спрямованi на покращення формату розкриття статей, поданих у складi iнших сукупних доходiв.
Змiнений МСБО 19 «Виплати працiвникам» (опублiкований у червнi 2011 року; застосовується
до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати) вносить змiни у
пiдхiд до визнання та оцiнки витрат за пенсiйними планами iз встановленими виплатами та
вихiдною допомогою, а також у розкриття iнформацiї про всi виплати робiтникам.
Удосконалення Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (опублiкованi у травнi 2012 року
та застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2013 року) являють собою
удосконалення п’яти стандартiв.
Змiни до Керiвництва з вимог перехiдного перiоду для МСФЗ 10, МСФЗ 11 та МСФЗ 12
(опублiкованi у червнi 2012 року; застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня
2013 року або пiсля цiєї дати) роз’яснюють положення з переходу на МСФЗ 10 «Консолiдована
фiнансова звiтнiсть» а також надають додаткове звiльнення протягом перiоду переходу на
МСФЗ 10, МСФЗ 11 «Угоди про спiльну дiяльнiсть» та МСФЗ 12 «Розкриття iнформацiї про
частки участi в iнших суб’єктах господарювання», встановлюючи обмеження вимоги щодо
представлення скоригованих порiвняльних даних.
Не очiкується суттєвого впливу цих нових стандартiв та тлумачень на консолiдовану фiнансову
звiтнiсть Групи.
7 Сегменти, реалiзацiя продукцiї за географiчними регiонами та основнi клiєнти
Орган, вiдповiдальний за прийняття операцiйних рiшень, яким є Рада Директорiв, розглядає
Компанiю як єдиний операцiйний сегмент для цiлей розподiлу ресурсiв та оцiнки дiяльностi.
Основна продукцiя Компанiї – це печиво, шоколад та кава.
Нижче подана iнформацiя щодо реалiзацiї за видами продукцiї:
У тисячах гривень 2012 рiк
Кава 2 256 380
Кондитерськi вироби 869 924
Солонi закуски 481 068
Печиво 476 746
Какао-продукцiя 231 190
Iнша продукцiя 86 562
Всього доходу 4 401 870
Нижче подана iнформацiя щодо реалiзацiї продукцiї Компанiї за географiчними регiонами:
У тисячах гривень 2012 рiк
Реалiзацiя на внутрiшньому ринку 3 487 531
Реалiзацiя на експорт 914 339
Всього доходу 4 401 870
52% вiд загального обсягу реалiзацiї на експорт припадає на клiєнтiв з Росiї, 11% – Молдови та
10% – Бiлорусi. У 2012 роцi продажi компанiям групи Mondelēz International, що є пов’язаною
стороною, а також двом непов’язаним сторонам склали 15.5%, 12.2% та 11.5% вiд загального
обсягу продажiв вiдповiдно.

Усi активи Групи розмiщенi на територiї України.
8 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 були такими:
У тисячах гривень 31 грудня 2012 р. 1 сiчня 2012 р.
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть 71 252
46 344
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть 336
372 379 367
Нижче наведено доходи та витрати по операцiях з пов’язаними сторонами за 2012 рiк:
У тисячах гривень 2012 рiк
Реалiзацiя продукцiї 682 864
Закупка сировини, компонентiв та послуг 1 466 266
Усi розрахунки та операцiї станом на 31 грудня 2012 року, 1 сiчня 2012 року та за 2012
фiнансовий рiк проводилися з групою Mondelēz International.
Загальна сума винагороди ключовому управлiнському персоналу складала 26 032 тисячi
гривень. Довгостроковi програми винагород / премiальних виплат не передбаченi.
9 Основнi засоби
У балансовiй вартостi основних засобiв вiдбулися такi змiни:
У тисячах гривень Будiвлi та споруди Виробниче та iнше обладнання Iншi основнi засоби
Незавершене будiвництво Всього
Первiсна вартiсть на 1 сiчня 2012 р. 146 773 606 505 75 576 217 608 1 046 462
Накопичений знос (11 109) (110 220) (53 602) - (174 931)
Балансова вартiсть на 1 сiчня 2012 р. 135 664 496 285 21 974 217 608 871 531
Придбання 16 122 56 176 10 980 141 404 224 682
Переведення в iншу категорiю 17 118 119 464 3 103 (139 685) Вибуття (7) (1 615) (156) - (1 778)
Амортизацiйнi вiдрахування (5 919) (40 975) (13 679) - (60 573)
Залишкова вартiсть на 31 грудня 2012 р. 162 978 629 335 22 222 219 327 1 033 862
Первiсна вартiсть на 31 грудня 2012 р. 179 907 778 463 84 532 219 327 1 262 229
Накопичений знос (16 929) (149 128) (62 310) - (228 367)
Група прийняла рiшення використати передбачене МСФЗ 1 звiльнення та прийняла справедливу
вартiсть окремих основних засобiв як умовну вартiсть для цiлей переходу на облiк за МСФЗ.
Основнi засоби, що були придбанi до 1 сiчня 2000 року були переоцiненi до ринкової вартостi
станом на 1 сiчня 2012 року. Оцiнку провела фiрма незалежних оцiнювачiв, яка має вiдповiдну
визнану квалiфiкацiю та актуальний досвiд оцiнки активiв аналогiчної категорiї зi схожим
географiчним розташуванням. Основною оцiнки була ринкова вартiсть або амортизована
вартiсть замiни, зокрема для основних засобiв, якi мають вузькоспецiалiзований характер та

рiдко продаються на вiдкритому ринку в Українi. Рiзниця мiж справедливою вартiстю основних
засобiв та їхньою балансовою вартiстю в облiку за НП(С)БОУ станом на 1 сiчня 2012 року була
визнана у складi нерозподiленого прибутку на вказану дату.
10 Товарно-матерiальнi запаси
У тисячах гривень 31 грудня 2012 р. 1 сiчня 2012 р.
Сировина 199 066 244 117
Готова продукцiя 56 821 51 324
Товари для подальшого продажу 35 453 42 631
Незавершене виробництво 7 673 5 384
Всього товарно-матерiальних запасiв 299 013 343 456
Станом на 31 грудня 2012 року товарно-матерiальнi запаси облiкованi за вирахуванням резерву
на старiння запасiв у сумi 7 929 тисяч гривень (на 1 сiчня 2012 року – 4 658 тисяч гривень).
11 Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть
У тисячах гривень 31 грудня 2012 р. 1 сiчня 2012 р.
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю 599 542 448 622
Iнша фiнансова дебiторська заборгованiсть 2 296 4 479
Мiнус: резерв на покриття збиткiв вiд знецiнення (5 767) (6 039)
Всього фiнансових активiв у складi дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та
iншої дебiторської заборгованостi 596 071 447 062
ПДВ до вiдшкодування 18 213 133 588
Передоплати 8 009 5 716
Витрати майбутнiх перiодiв 5 094 15 274
Iншi податки до вiдшкодування 1 131 1 635
Iнша дебiторська заборгованiсть 1 870 827
Мiнус: резерв на знецiнення (949) (1 337)
Всього дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої дебiторської
заборгованостi 629 439 602 765
Дебiторська заборгованiсть у сумi 87 338 тисяч гривень (у 2011 роцi – 55 438 тисяч гривень) за
вирахуванням резервiв на покриття збиткiв вiд знецiнення деномiнована в iноземних валютах, а
саме: 56% в євро та 44% у доларах США (1 сiчня 2012 року: 68% в євро та 32% у доларах
США).
Протягом року не було значних сум, списаних як такi, що не можуть бути повернутi.
Нижче поданий аналiз дебiторської заборгованостi за кредитною якiстю:
У тисячах гривень 31 грудня 2012 р. 1 сiчня 2012 р.
Дебiторська заборгова-нiсть за основною дiяльнiстю Iнша фiнансова дебiторська заборгованiсть Дебiторська заборгова-нiсть за основною дiяльнiстю Iнша фiнансова дебiторська
заборго-ванiсть
Не прострочена та не знецiнена заборгованiсть
- Українських клiєнтiв – дистриб’юторiв 406 174 - 363 941 - Українських клiєнтiв – прямi продажi 63 808 - 24 866 - Iноземних клiєнтiв – компанiй Групи 57 275 - 40 733 2 004
- Iноземних клiєнтiв – третiх сторiн 23 140 - 13 012 -

- Iнших клiєнтiв 1 858 2 273 20 1 319
Всього не простроченої та не знецiненої заборгованостi 552 255 2 273 442 572 3 323
Суми, iндивiдуально визначенi як знецiненi (загальна сума)
- прострочена менше нiж 30 днiв 43 337 - 3 729 1 156
- прострочена вiд 30 до 90 днiв 1 667 - - прострочена вiд 91 до 180 днiв 2 283 - 45
- прострочена вiд 181 до 360 днiв - 23 2 228
- прострочена бiльше 360 днiв - - 48
Всього сум, iндивiдуально визначених як знецiненi 47 287 23 6 050 1 156
Мiнус: резерв на знецiнення (5 744) (23) (5 982) (57)
Всього 593 798 2 273 442 640 4 422
12 Грошовi кошти та їх еквiваленти
У тисячах гривень 31 грудня 2012 р. 1 сiчня 2012 р.
Грошовi кошти у касi - 1
Поточнi рахунки 80 127 31 384
Банкiвськi депозити з первiсним строком розмiщення до 3 мiсяцiв 162 767 64 063
Всього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 242 894 95 448
Первiснi строки розмiщення строкових депозитiв не перевищують 3 мiсяцiв. Станом на 31
грудня 2012 року депозити були деномiнованi в українських гривнях та доларах США та були
розмiщенi пiд 15% та 1% рiчних вiдповiдно (1 сiчня 2012: в українських гривнях, доларах США
та євро та були розмiщенi пiд 2%, 0% та 0% рiчних вiдповiдно).
Нижче подано аналiз кредитної якостi грошових коштiв та їх еквiвалентiв на пiдставi рейтингiв
мiжнародної рейтингової агенцiї Fitch станом на 31 грудня 2012 року та 1 сiчня 2012 року:
У тисячах гривень 31 грудня 2012 р. 1 сiчня 2012 р.
Кошти на банкiвських рахунках до запитання Строковi депозити Кошти на банкiвських
рахунках до запитання Строковi депозити
Не простроченi та не знецiненi
- рейтинг В 140 162 767 801 14 277
- без рейтингу 79 987 - 30 583 49 786
Всього 80 127 162 767 31 384 64 063
13 Акцiонерний капiтал та iншi резерви
Станом на 31 грудня 2012 року та 1 сiчня 2012 року загальна кiлькiсть затверджених до випуску
та випущених простих акцiй в оборотi становила 3 424 222 акцiї номiнальною вартiстю 1,05
гривнi за акцiю. Усi випущенi простi акцiї повнiстю оплаченi. Кожна проста акцiя має один
голос при голосуваннi.
У таблицi нижче представленi компоненти iнших резервiв:
У тисячах гривень Прим. Емiсiйний дохiд Резервний капiтал Всього
На 1 сiчня 2012 р. 83 546 1 159 84 705

Збiльшення резервного капiталу - 396 396
На 31 грудня 2012 р. 83 546 1 555 85 101
15 листопада 2012 року акцiонери затвердили загальну суму дивiдендiв – 123 272 тисячi гривень
по 36,00 гривень за акцiю.
У тисячах гривень 2012 рiк
Дивiденди до виплати на 1 сiчня 2012 р. 67
Дивiденди, оголошенi протягом року 123 272
Дивiденди, виплаченi протягом року (123 268)
Дивiденди до виплати на 31 грудня 2012 р. 71
Дивiденди на акцiю, оголошенi протягом року (у гривнях) 36,00
14 Позиковi кошти
Станом на 1 сiчня 2012 року позиковi кошти Групи складалися iз короткострокових банкiвських
кредитiв, що були залученi у гривнях пiд середню вiдсоткову ставку 23% рiчних.
Станом на 31 грудня 2012 року у Групи були вiдкритi кредитнi лiнiї, наданi двома українськими
банками, зi встановленим лiмiтом у сумi 170 000 тисяч гривень та 7 500 тисяч доларiв США,
вiдповiдно. Кошти за кредитною лiнiєю, деномiнованою у гривнях, доступнi для зняття до 31
липня 2013 року зi строком погашення 21 грудня 2014 року. Кошти за кредитною лiнiєю,
деномiнованою у доларах США, доступнi для зняття до 31 грудня 2013 року та пiдлягають
погашенню в цю дату.
Група не застосовує облiк хеджування та не укладала значних угод з метою хеджування
зобов’язань в iноземнiй валютi або ризику процентної ставки.
Балансова вартiсть позикових коштiв приблизно дорiвнювала їх справедливiй вартостi, оскiльки
вони носили короткостроковий характер.
15 Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть
У тисячах гривень Прим. 31 грудня 2012 р. 1 сiчня 2012 р.
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю 626 986 717 494
Нарахованi зобов’язання та iнша кредиторська заборгованiсть 202 838 143 884
Дивiденди до виплати 71 67
Всього фiнансових зобов’язань у складi кредиторської заборгованостi за основною дiяльнiстю
та iншої кредиторської заборгованостi 829 895 861 445
Заборгованiсть iз заробiтної плати 20,286 20,601
Резерв невикористаних вiдпусток 17 798 14 645
Резерв з утилiзацiї 17 508 18 208
ПДВ до сплати 12 371 Iншi нефiнансовi зобов’язання 10 591 3 880
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть 908
449 918 779
Кредиторська заборгованiсть у сумi 439,821 тисяча гривень (1 сiчня 2012 року – 521,794 тисячi

гривень) деномiнована в iноземних валютах, зокрема 63% в євро, 20% у доларах США, 15% у
англiйських фунтах та 2% в iнших iноземних валютах (на 1 сiчня 2012 року – 67% в євро, 11% у
доларах США, 21% у англiйських фунтах та 1% в iнших iноземних валютах).
16 Витрати за видами
У тисячах гривень Прим. 2012 рiк
Товарно-матерiальнi запаси 2 305 024
Рекламнi витрати та iншi витрати з просування продукцiї 476 382
Заробiтна плата та нарахування до фондiв соцiального страхування 257 031
Витрати на мерчандайзинг 86,412
Витрати на транспортнi, вантажно-розвантажувальнi послуги та послуги складського зберiгання
85 159
Роялтi 81 246
Електроенергiя та газ 57 965
Амортизацiя основних засобiв 53 699
Iнше 299 454
Всього операцiйних витрат 3 702 372
Включенi до таких категорiй:
- собiвартiсть реалiзованої продукцiї 2 619 026
- витрати на збут 862 695
- загальнi та адмiнiстративнi витрати 220 651
Всього операцiйних витрат 3 702 372
До складу витрат на персонал включенi внески до загальнодержавного пенсiйного фонду у сумi
52 233 тисячi гривень.
17 Iншi операцiйнi витрати, чиста сума
У тисячах гривень 2012 рiк
Збитки вiд курсових рiзниць, чиста сума 31 375
Утримання соцiальної iнфраструктури 19 588
Виробничi втрати та списання запасiв 14 640
Iнше 1 850
Всього iнших операцiйних витрат, чиста сума 67 453
18 Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток складаються з таких компонентiв:
У тисячах гривень 2012 рiк
Поточний податок 167 396
Вiдстрочений податок 6 309
Витрати з податку на прибуток за рiк 173 705
Сума податку на оподатковуваний прибуток компанiй Групи, розрахована вiдповiдно до вимог
податкового законодавства України, вiдрiзняється вiд теоретичної суми, розрахованої шляхом
множення суми прибутку до оподаткування, вiдображеної у звiтi про сукупнi доходи, на
вiдповiдну ставку податку. Вивiрення мiж очiкуваними та фактичними податковими витратами
подано у таблицi нижче:

У тисячах гривень 2012 рiк
Прибуток до оподаткування 626 703
Номiнальна сума оподаткування за ставкою, встановленою законодавством України (21%) 131
608
Податковий ефект статей, якi не вираховуються для цiлей оподаткування або не включаються до
оподатковуваної суми:
- Неоподатковуванi доходи (4 016)
- Витрати, що не включаються до валових витрат 42 351
Iнше 3 762
Витрати з податку на прибуток за рiк 173 705
Вiдмiнностi мiж українськими правилами оподаткування та МСФЗ призводять до виникнення
певних тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та зобов’язань для цiлей
фiнансової звiтностi та їхньою податковою базою. Податковий вплив змiни цих тимчасових
рiзниць визначено на основi прогнозних даних керiвництва про те, коли цi рiзницi будуть
вiдображенi у податкових декларацiях Групи. При цьому використовувалися такi ставки: 19% з
1 сiчня по 31 грудня 2013 року та 16% пiсля 1 сiчня 2014 року.
У тисячах гривень 1 сiчня 2012 р. (Вiднесено)/ кредитовано на прибуток чи збиток 31 грудня
2012 р.
Податковий ефект тимчасових рiзниць, якi зменшують/(збiльшують) суму оподаткування
Основнi засоби 2 360 (6 222) (3 862)
Нарахування 33 084 (1 689) 31 395
Резерви зобов’язань та вiдрахувань 5 809 1 074 6 883
Iнше 979 528 1 507
Чистий вiдстрочений податковий актив 42 232 (6 309) 35 923
За умов теперiшньої структури Групи податковi збитки та поточнi податковi активи рiзних
компанiй у складi Групи не можуть зараховуватися за рахунок поточних податкових зобов’язань
та оподатковуваних прибуткiв iнших компанiй у складi Групи, i тому податки можуть
нараховуватися навiть за наявностi консолiдованого податкового збитку. Таким чином,
взаємозалiк вiдстрочених податкових активiв i зобов’язань проводиться, лише коли вони
вiдносяться до однiєї юридичної особи-платника податку.
19 Умовнi та iншi зобов’язання
Судовi процедури. В ходi нормального ведення бiзнесу Група час вiд часу одержує претензiї.
Виходячи з власної оцiнки, керiвництво вважає, що Група не зазнає суттєвих збиткiв у
результатi судових позовiв, що перевищували б резерви, створенi у цiй консолiдованiй
фiнансовiй iнформацiї.
Податкове законодавство. Податкове, валютне та митне законодавство України може
тлумачитися по-рiзному й часто змiнюється. Вiдповiднi центральнi та мiсцевi органи можуть не
погодитися з тлумаченням цього законодавства керiвництвом у зв’язку з дiяльнiстю Групи 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, якi ранiше не заперечувались, можуть бути 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.
Керiвництво вважає, що станом на звiтнi дати його тлумачення та дотримання вiдповiдного
законодавства є правильним та що податковi позицiї Групи вдасться вiдстояти.
Капiтальнi зобов’язання. Станом на 31 грудня 2012 року Група мала передбаченi договорами
зобов’язання з капiтальних витрат у сумi 34 300 тисяч гривень (на 1 сiчня 2112 року – 36 076
тисяч гривень).
Керiвництво Групи вважає, що майбутнiх чистих доходiв та фiнансування буде достатньо для
покриття цих та аналогiчних зобов’язань.
Питання, пов’язанi з охороною навколишнього середовища. Система заходiв iз дотримання
природоохоронного законодавства в Українi знаходиться на етапi розвитку, i позицiя органiв
влади щодо його виконання постiйно переглядається. Група перiодично оцiнює свої
зобов’язання згiдно з природоохоронним законодавством. У випадку виникнення зобов’язань,
вони визнаються у фiнансовiй звiтностi у тому перiодi, в якому вони виникли. Потенцiйнi
зобов’язання, якi можуть виникнути внаслiдок змiни чинних норм та законодавства, а також
судових процесiв, не пiддаються оцiнцi, проте можуть мати суттєвий вплив. За iснуючого
порядку, який забезпечує дотримання вимог чинного законодавства, керiвництво вважає, що
суттєвих зобов’язань внаслiдок забруднення навколишнього середовища не iснує.
Дотримання фiнансових показникiв. Група повинна дотримуватись певних фiнансових
показникiв, якi стосуються переважно її позикових коштiв. Недотримання цих фiнансових
показникiв може призвести до негативних наслiдкiв для Групи, серед яких пiдвищення вартостi
позикових коштiв та оголошення дефолту. Станом на 31 грудня 2012 року та 1 сiчня 2012 року
Група дотримувалася цих фiнансових показникiв.
20 Управлiння фiнансовими ризиками
У ходi своєї дiяльностi Група наражається на численнi фiнансовi ризики: ринковий ризик (у
тому числi валютний ризик, ризик справедливої вартостi процентної ставки, ризик грошових
потокiв та цiновий ризик), кредитний ризик та ризик лiквiдностi. Загальна програма управлiння
ризиками в Групi враховує непередбачуванiсть фiнансових ринкiв та спрямована на зведення до
мiнiмуму потенцiйного негативного впливу цих ризикiв на фiнансовi результати Групи. Група
не використовує похiднi фiнансовi iнструменти для хеджування певних ризикiв, оскiльки ринок
таких iнструментiв в Українi не є розвинутим.
Управлiння ризиками здiйснює керiвництво на основi загальних принципiв управлiння
фiнансовими ризиками, а також процедур, що охоплюють окремi ризики, такi як валютний
ризик, ризик процентної ставки, кредитний ризик та iнвестування надлишкової лiквiдностi.
Кредитний ризик. Група наражається на кредитний ризик, який виникає тодi, коли одна сторона
фiнансового iнструменту спричинить фiнансовi збитки другiй сторонi внаслiдок невиконання
взятих на себе зобов'язань. Кредитний ризик виникає в результатi реалiзацiї Групою продукцiї
на кредитних умовах та iнших операцiй з контрагентами, внаслiдок яких виникають фiнансовi
активи.
21 Управлiння фiнансовими ризиками (продовження)
Максимальна сума кредитного ризику, на який наражається Група, показана нижче за
категорiями активiв:
У тисячах гривень 31 грудня 2012 р. 1 сiчня 2012 р.
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiсть та iнша дебiторська заборгованiсть
(Примiтка 11)
- Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю 593 798 442 640
- Iнша фiнансова дебiторська заборгованiсть 2 273 4 422
Грошовi кошти та їх еквiваленти (Примiтка 12)

- Поточнi рахунки 80 127 31 384
- Банкiвськi депозити з первiсним строком розмiщення до 3 мiсяцiв 162 767 64 063
Загальна максимальна сума, яка зазнає кредитного ризику 838 965 542 509
Група структурує рiвнi кредитного ризику, на який вона наражається, 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 принаймнi щороку або частiше.
Керiвництво Групи аналiзує непогашену дебiторську заборгованiсть за строками погашення та у
подальшому контролює простроченi залишки. Отже, керiвництво вважає доцiльним надавати
данi про строки заборгованостi та iншу iнформацiю про кредитний ризик, як показано у
Примiтцi 11.
В Групi впровадженi процедури, що забезпечують реалiзацiю товарiв i послуг клiєнтам з
вiдповiдною кредитною iсторiєю. Монiторинг та аналiз кредитного ризику Групи здiйснюється
окремо за кожним випадком. Кредитнi оцiнки виконуються щодо всiх клiєнтiв, якi хочуть
отримати кредит понад встановлений лiмiт.
Концентрацiя кредитного ризику. У Групи iснує концентрацiя кредитного ризику. У таблицi
нижче показанi залишки за операцiями з основними контрагентами станом на звiтну дату:
У тисячах гривень Класифiкацiя у консолiдованому звiтi про фiнансовий стан 31 грудня 2012 р.
1 сiчня 2012 р.
Український банк з рейтингом В за оцiнкою Fitch Грошовi кошти та їх еквiваленти 162 899 15
073
Український банк без рейтингу Грошовi кошти та їх еквiваленти 41 283 28 149
Український банк без рейтингу Грошовi кошти та їх еквiваленти 38 704 52 147
Компанiя А (Україна) Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська
заборгованiсть 85 151 67 531
Компанiя Б (Україна) Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська
заборгованiсть 73 286 57 090
Група Mondelēz International Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша
дебiторська заборгованiсть 71 252 46 344
Компанiя В (Україна) Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська
заборгованiсть 57 605 56 502
Компанiя Г (Україна) Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська
заборгованiсть 46 065 25 287
Ринковий ризик. Група наражається на ринковi ризики. Ринковi ризики пов’язанi з вiдкритими
позицiями за iноземними валютами, а також процентними активами i зобов’язаннями.
Керiвництво встановлює лiмiти сум ризику, що може бути прийнятий Компанiєю, дотримання
яких контролюється щоденно. Проте застосування такого пiдходу не запобiгає виникненню
збиткiв за межами цих лiмiтiв у випадку бiльш суттєвих ринкових змiн.
Як показано далi, вразливiсть до ринкових ризикiв є наслiдком змiни одного фактору при
незмiнностi всiх iнших факторiв. На практицi таке трапляється дуже рiдко, i змiни деяких

факторiв можуть корелювати – наприклад, змiни процентних ставок та змiни курсiв обмiну.
Валютний ризик. Валютний ризик для Групи пов’язаний з монетарними активами та
зобов’язаннями, деномiнованими в iноземних валютах, а також iз загальною нестабiльною
ситуацiєю на валютних ринках. Такий ризик виникає у результатi закупiвель, якi здiйснюються
Групою у валютах, вiдмiнних вiд її функцiональної валюти. Керiвництво впровадило полiтику,
згiдно з якою Група повинна управляти валютним ризиком стосовно валют, що вiдрiзняються
вiд її функцiональної валюти. Керiвництво встановлює рiвень прийнятного ризику окремо по
кожнiй валютi та сукупний рiвень ризику. Група не укладала угод з метою хеджування цих
валютних ризикiв.
На 31 грудня 2012 р. На 31 грудня 2011 р.
У тисячах гривень Монетарнi фiнансовi активи Монетарнi фiнансовi зобов’язання Чиста
балансова позицiя Монетарнi фiнансовi активи Монетарнi фiнансовi зобов’язання Чиста
балансова позицiя
Гривнi 640 063 390 074 249 989 426 897 409 151 17 746
Євро 75 706 277 842 (202 136) 70 829 350 802 (279 973)
Долари США 123 196 88 630 34 566 44 784 56 278 (11 494)
Англiйськi фунти - 66 482 (66 482) - 111 889 (111 889)
Iншi валюти - 6 867 (6 867) - 2 825 (2 825)
Всього 838 965 829 895 9 070 542 510 930 945 (388 435)
Наведений вище аналiз включає лише монетарнi активи та зобов’язання. Iнвестицiї в
iнструменти капiталу та монетарнi активи не призводять до суттєвого валютного ризику.
Нижче в таблицi показано змiну прибутку чи збитку (пiсля оподаткування) внаслiдок
обґрунтовано можливих змiн курсiв обмiну валют, що використовувались станом на звiтну дату,
при незмiнностi всiх iнших змiнних характеристик.
31 грудня 2012 р. 1 сiчня 2012 р.
У тисячах гривень Вплив на прибуток чи збиток та капiтал Вплив на прибуток чи збиток та
капiтал
Змiцнення/послаблення євро на 15% (30 320) / 30 320 (41 996) / 41 996
Змiцнення/послаблення долара США на 15% 5 185 / (5 185) (1 724) / 1 724
Змiцнення/послаблення англiйського фунта на 15% (9 972) / 9 972 (16 783) / 16 783
Ризик процентної ставки. Група наражається на ризик у зв’язку з впливом коливань домiнуючих
рiвнiв ринкової процентної ставки на її фiнансовий стан та грошовi потоки. У поданiй нижче
таблицi наведено концентрацiю ризику процентної ставки Групи. Далi у таблицi показано
активи та зобов’язання Групи станом за балансовою вартiстю, розподiленi за строками
перегляду процентної ставки за контрактом або за строками погашення, залежно вiд того, що
вiдбудеться ранiше.
У тисячах гривень До запитання та до 3 мiсяцiв Вiд 3 до 12 мiсяцiв Всього
31 грудня 2012 р.
Всього фiнансових активiв 837 063 1 902 838 965
Всього фiнансових зобов’язань 775 785 54 110 829 895
Чиста невiдповiднiсть процентних ставок на 31 грудня 2012 р. 61 278 (52 208) 9 070
1 сiчня 2012 р.

Всього фiнансових активiв 542 510 - 542 510
Всього фiнансових зобов’язань 889 460 41 485 930 945
Чиста невiдповiднiсть процентних ставок на 1 сiчня 2012 р. (346 950) (41 485) (388 435)
Якби станом на 31 грудня 2012 року процентнi ставки були на 200 базисних пунктiв нижче або
вище при незмiнностi всiх iнших змiнних факторiв, прибуток за рiк був би бiльше або менше на
107 тисяч гривень, переважно внаслiдок збiльшення/зменшення процентних витрат за
зобов’язаннями зi змiнною процентною ставкою.
Ризик лiквiдностi. Обачнiсть при управлiннi ризиком лiквiдностi передбачає наявнiсть
достатньої суми грошових коштiв та наявнiсть достатнiх фiнансових ресурсiв завдяки
використанню позикових коштiв. Внаслiдок динамiчного характеру основної дiяльностi Групи
керiвництво прагне досягти гнучкостi фiнансування через забезпечення вiдкритих кредитних
лiнiй.
У поданiй нижче таблицi показанi зобов’язання Групи за визначеними в угодах строками
погашення, що залишилися. Суми у таблицi аналiзу за строками – це недисконтованi грошовi
потоки за угодами. Цi недисконтованi грошовi потоки вiдрiзняються вiд сум, вiдображених у
звiтi про фiнансовий стан, оскiльки суми у звiтi про фiнансовий стан базуються на
дисконтованих грошових потоках.
Нижче в таблицi поданий аналiз фiнансових зобов’язань за строками погашення станом на 31
грудня 2012 року:
У тисячах гривень До запитання та до 3 мiсяцiв Вiд 3 до 12 мiсяцiв Всього
Зобов’язання
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть 775
785 54 110 829 895
Всього 775 785 54 110 829 895
Нижче в таблицi поданий аналiз фiнансових зобов’язань за строками погашення станом на 1
сiчня 2012 року:
У тисячах гривень До запитання та до 3 мiсяцiв Вiд 3 до 12 мiсяцiв Всього
Зобов’язання
Позиковi кошти 73 496 - 73 496
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть 819
960 41 485 861 445
Всього 893 456 41 485 934 941
Якщо сума, що пiдлягає виплатi, не є фiксованою, сума в таблицi визначається виходячи з умов,
iснуючих станом на звiтну дату. Валютнi виплати перераховуються iз використанням обмiнного
курсу спот станом на звiтну дату.
21 Управлiння капiталом
Мета Групи при управлiннi капiталом полягає у забезпеченнi подальшої роботи як безперервно
дiючого пiдприємства, щоб приносити прибуток акцiонерам та вигоди iншим зацiкавленим
сторонам, а також пiдтримувати оптимальну структуру капiталу для зменшення його вартостi.
Для пiдтримування або коригування структури капiталу Група може коригувати суму
дивiдендiв, що виплачуються акцiонерам, повертати капiтал акцiонерам, випускати новi акцiї
або продавати активи для зменшення суми боргу.

Керiвництво Групи здiйснює монiторинг структури капiталу шляхом контролю спiввiдношення
власних та позикових коштiв, як показано далi:
У тисячах гривень 31 грудня 2012 р. 1 сiчня 2012 р.
Всього зобов’язань 928 862 988 279
Мiнус: грошовi кошти та їх еквiваленти 242 894 95 448
Чистий борг 685 968 892 831
Всього капiталу 1 315 783 986 057
Спiввiдношення власних та позикових коштiв 52% 91%
Основним джерелом лiквiдностi Групи були грошовi кошти, отриманi вiд основної дiяльностi.
22 Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
23 Справедлива вартiсть – це сума, на яку можна обмiняти фiнансовий iнструмент при
здiйсненнi поточної операцiї мiж двома непов'язаними зацiкавленими сторонами, за винятком
випадкiв примусового продажу або лiквiдацiї. Найкращим пiдтвердженням справедливої
вартостi є цiна фiнансового iнструмента, що котирується на ринку.
Фiнансовi активи, облiкованi за амортизованою вартiстю. Справедливою вартiстю iнструментiв
з плаваючою процентною ставкою зазвичай є їхня балансова вартiсть. Розрахункова
справедлива вартiсть iнструментiв з фiксованою процентною ставкою базується на
розрахункових майбутнiх очiкуваних грошових потоках, що мають бути отриманi,
дисконтованих iз застосуванням поточних процентних ставок для нових iнструментiв, що мають
подiбний кредитний ризик та строк до погашення, який залишився. Ставки дисконтування, що
використовуються, залежать вiд кредитного ризику контрагента. Балансова вартiсть
дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю приблизно дорiвнює її справедливiй
вартостi. Грошовi кошти та їх еквiваленти облiковуються за амортизованою вартiстю, яка
приблизно дорiвнює їхнiй поточнiй справедливiй вартостi.
Зобов’язання, облiкованi за амортизованою вартiстю. Справедлива вартiсть основана на
ринкових процентних ставках, за їх наявностi. Розрахункова справедлива вартiсть iнструментiв з
фiксованою процентною ставкою та визначеним строком погашення, для яких вiдсутнi ринковi
процентнi ставки, базується на очiкуваних грошових потоках, дисконтованих iз застосуванням
поточних процентних ставок для нових iнструментiв, що мають подiбний кредитний ризик та
строк до погашення, який залишився. Справедлива вартiсть зобов’язань, що погашаються за
вимогою або пiсля завчасного повiдомлення («зобов’язання, що погашаються за вимогою»),
розраховується як сума до погашення за вимогою, дисконтована з першої дати подання вимоги
про погашення зобов’язання.
24 Подання фiнансових iнструментiв за категорiями оцiнки
Для цiлей оцiнки МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» встановлює такi
категорiї фiнансових активiв: (а) кредити та дебiторська заборгованiсть; (б) фiнансовi активи для
подальшого продажу; (в) фiнансовi активи, що утримуються до погашення та (г) фiнансовi
активи, що облiковуються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий
результат. Фiнансовi активи за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий
результат, подiляються на двi пiд-категорiї: (i) активи, включенi до цiєї категорiї при
початковому визнаннi, та (ii) активи, вiднесенi до категорiї призначених для торгiвлi. Нижче в
таблицi показано вивiрення фiнансових активiв з категорiями їх оцiнки станом на 31 грудня
2012 року:

У тисячах гривень Кредити та дебiторська заборгованiсть Всього
АКТИВИ
Грошовi кошти та їх еквiваленти (Примiтка 13)
- Поточнi рахунки 80 127 80 127
- Банкiвськi депозити з первiсним строком розмiщення до 3 мiсяцiв 162 767 162 767
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiсть та iнша дебiторська заборгованiсть
(Примiтка 12)
- Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю 593 798 593 798
- Iнша фiнансова дебiторська заборгованiсть 2 273 2 273
ВСЬОГО ФIНАНСОВИХ АКТИВIВ 838 965 838 965
Нижче в таблицi показано вивiрення фiнансових активiв з категорiями їх оцiнки станом на 1
сiчня 2012 року:
У тисячах гривень Кредити та дебiторська заборгованiсть Всього
АКТИВИ
Грошовi кошти та їх еквiваленти (Примiтка 13)
- Грошовi кошти в касi 1 1
- Поточнi рахунки 31 384 31 384
- Банкiвськi депозити з первiсним строком розмiщення до 3 мiсяцiв 64 063 64 063
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiсть та iнша дебiторська заборгованiсть
(Примiтка 12)
- Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю 442 640 442 640
- Iнша фiнансова дебiторська заборгованiсть 4 422 4 422
ВСЬОГО ФIНАНСОВИХ АКТИВIВ 542 510 542 510

Продовження тексту приміток
5. Iнформацiя про змiну особи, яка веде облiк прав власностi на цiннi папери емiтента у
депозитарнiй системi України
Емiтент у описовiй формi розкриває iнформацiю про всi випадки змiни особи, яка веде облiк
прав власностi на цiннi папери емiтента у депозитарнiй системi. Вказуються найменування та
iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ реєстратора, з яким розiрвано договiр на ведення реєстру
власникiв iменних цiнних паперiв, найменування та iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ
реєстратора, якому передано ведення системи реєстру. Вказуються дата прийняття рiшення про
передачу ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, орган, що прийняв рiшення, та
причини прийняття цього рiшення. Зазначаються дата i номер розiрваного та укладеного
договору, дата i номер акта прийому-передачi системи реєстру.
Рiшенням зборiв акцiонерiв вiд 08 лютого 2011 року ухвалено припинення дiї договору №
156/10 вiд 04 червня 2010 р. iз реєстратором власникiв цiнних паперiв Товариства ТОВ "IНГ

Реєстратор Україна" (код ЄДРПОУ 31355165, лiцензiя на право здiйснення дiяльностi щодо
ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв серiя АВ № 362284 вiд 04/09/2007)
затвердити умови нового договору з УАП ТОВ "Скринька- регiстр" (код ЄДРПОУ 24574674,
лiцензiя на право здiйснення дiяльностi щодо ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
серiя АГ № 399483 вiд 13.12.2010 р.) на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв,
укладено договiр по веденню реєстру власникiв цiнних паперiв№127 вiд 24 сiчня 2011 року ,
обрати депозитарiй, який буде обслуговувати переведення акцiй товариства у бездокументарну
форму: Приватне акцiонерне товариство «Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв»,
ЄДРПОУ 35917889, укладено Договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв № Е532/11 вiд
29 березня 2011 року, визначити зберiгача, у якого емiтентом будуть вiдкритi рахунки в цiнних
паперах власникам акцiй, якi не будуть знерухомленi на дату припинення операцiй: Публiчне
акцiонерне товариство «ОТП Банк», ЄДРПОУ 21685166, договiр про вiдкриття рахункiв у
цiнних паперах власникiв iменних цiнних паперiв 3ДЕМ-4 вiд 31.03.2011 р. Глобальний
сертифiкат акцiй передано до Всеукраїнського депозитарiю з цiнних паперiв за актом
приймання-передавання вiд 28 липня 2011 року.
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