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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОНДЕЛIС УКРАЇНА"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00382220
4. Місцезнаходження
Сумська , Тростянецький район, 42600, м. Тростянець, вул. Набережна, буд. 28 А
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 490-13-00 (044) 490-13-10
6. Електронна поштова адреса
Tetiana.Tishchenko@mdlz.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2018
(дата)

2. Річна інформація опублікована у
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Річна інформація розміщена на
власній сторінці

http://ua.mondelezinternational.com/
(адреса сторінки)

(дата)

в мережі
Інтернет
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру
часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій
протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

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

X

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних
активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи,
які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками,
які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
34. Примітки
Емiтент є приватним акцiонерним товариством, який здiйснив приватне (закрите) розмiщення
цiнних паперiв та не здiйснював публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, в зв`язку з
чим розкриває регулярну рiчну iнформацiю за 2017 рiк у вiдповiдностi до вимог пiдпункту 2
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 року №2826 (зi змiнами та
доповненнями).
Склад регулярної рiчної iнформацiї Емiтента, який здiйснив приватне (закрите) розмiщення
цiнних паперiв та не здiйснював публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, не мiстить
наступних форм:
- iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента не надається, в

X

зв`язку з тим, що посадовi особи Емiтента акцiями Емiтента не володiють;
- iнформацiя про власникiв пакетiв, яким належить: 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй емiтента (для
акцiонерних товариств, крiм публiчних) "Фiзичнi особи" не надається, в зв`язку з тим, що такi
фiзичнi особи вiдсутнi;
- iнформацiя про випуски процентних, дисконтних, цiльових (безпроцентних) облiгацiй,
iнформацiя про iншi цiннi папери випущенi емiтентом (випуск яких пiдлягає реєстрацiї) (крiм
iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН), iнформацiя про похiднi цiннi
папери емiтента не надається, в зв`язку з тим, що Емiтентом зазначенi цiннi папери не
випускались;
- iнформацiя про викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй
протягом звiтного перiоду не надається, в зв`язку з тим, що Емiтент власних акцiй, в звiтному
перiодi, не викупав та не продавав;
- iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, iнформацiя про випуски
iпотечних облiгацiй, iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з
розмiром (сумою) зобов`язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям,
iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов`язань
за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних
активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулись протягом звiтного перiоду, iнформацiя про
замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв
до складу iпотечного покриття, вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних
облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду, вiдомостi
щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi
складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року, iнформацiя про наявнiсть
прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами
(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу
iпотечного покриття, iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, iнформацiя щодо
реєстру iпотечних активiв, рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика, гаранта), що
здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб`єктом забезпечення
окремо), не надається, в зв`язку з тим, що Емiтент не випускав iпотечнi облiгацiї, iпотечнi
сертифiкати, цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами
нерухомостi, iншi iпотечнi цiннi папери;
- основнi вiдомостi про ФОН, iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, iнформацiя про осiб,
що володiють сертифiкатами ФОН, розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, правила ФОН
вiдсутнi, в зв`язку з тим, що Емiтент не випускав сертифiкати ФОН;
- звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, в зв`язку з тим, що Емiтент не випускав
цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi;
- iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв та iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв,
щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, в зв`язку з тим, що Емiтентом зазначенi
рiшення, протягом звiтного перiоду, не приймались;
- рiчна фiнансова звiтнiсть вiдсутня, в зв`язку з тим, що Емiтент розкриває рiчну фiнансову
звiтнiсть, складену вiдповiдно до мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку;
- звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, в зв`язку з тим, що Емiтент не випускав
цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.
Крiм того, в перелiк iнформацiї, що входить до складу регулярної рiчної iнформацiї Емiтента,
який здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв та не здiйснював публiчне
(вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, не включенi наступнi загальнi форми:
- iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi;
- вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб;
- iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря;
- iнформацiя про рейтингове агентство;
- iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру
часток, паїв);

- iнформацiя про дивiденди;
- iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент;
- опис бiзнесу;
- текст аудиторського висновку.
Зазначенi форми не входять до складу регулярної рiчної iнформацiї Емiтента за 2017 рiк, в
зв`язку з тим, що склад рiчної iнформацiї емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите)
розмiщення цiнних паперiв та не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних
паперiв,у вiдповiдностi до вимог пiдпункту 2 пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд
03.12.2013 року №2826 (зi змiнами та доповненнями), не включає таку iнформацiю та не
передбачає заповнення даних форм.
Емiтент розкриває рiчну фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами бухгалтерського
облiку. Рiчна фiнансова звiтнiсть Емiтента є консолiдованою.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОНДЕЛIС УКРАЇНА"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
вiдсутнє
3. Дата проведення державної реєстрації
29.08.2001
4. Територія (область)
Сумська
5. Статутний капітал (грн)
1883322.1
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
1108
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
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
46.36 Оптова торгiвля цукром, шоколадом i кондитерськими виробами
10. Органи управління підприємства
Iнформацiя про органи управлiння не заповнюється, тому що Емiтент - акцiонерне товариство.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
ПАТ “Сiтiбанк”
2) МФО банку
300584
3) поточний рахунок
26001200009541
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
ПАТ “Сiтiбанк”
5) МФО банку
300584

6) поточний рахунок
26005200009495

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада*
голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Самусенко Андрiй Вiкторович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1972
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "Монделiс Україна" - регiональний комерцiйний менеджер, Пiвденний регiон; ПрАТ
"Монделiс Україна" - нацiональний менеджер збуту, традицiйна торгiвлi; ПрАТ "Монделiс
Україна" - нацiональний менеджер з розвитку збуту; ПрАТ "Монделiс Україна" - комерцiйний
менеджер категорiї солоних снекiв, Україна, Євразiя; ПрАТ "Монделiс Україна" - комерцiйний
менеджер, Україна та МIБ; ПрАТ "Монделiс Україна" - голова наглядової ради.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2017 3 роки
9) Опис
Самусенко Андрiй Вiкторович, обраний на посаду члена наглядової ради Емiтента, на пiдставi
рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2016 року, протокол №40, на термiн до
обрання нового складу наглядової ради. У вiдповiдностi до рiшення наглядової ради Емiтента вiд
13.05.2016 року, протокол №4, Самусенка Андрiя Вiкторовича обрано головою наглядової ради
Емiтента. Рiчними загальними зборами акцiонерiв Емiтента вiд 26.04.2017 року, протокол №42,
прийнято рiшення про припинення його повноважень, як голови наглядової ради. На пiдставi
рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2017 року, протокол №42, Самусенко
Андрiй Вiкторович, обраний на посаду члена наглядової ради Емiтента, термiном на 3 роки. У
вiдповiдностi до рiшення наглядової ради Емiтента вiд 26.04.2017 року, протокол №6, Самусенка
Андрiя Вiкторовича обрано головою наглядової ради Емiтента, на термiн повноважень
наглядової ради Емiтента, а саме: на 3 роки.
Посадова особа здiйснює повноваження та виконує обов`язки, визначенi чинним законодавством
України, статутом та положенням про наглядову раду Емiтента.
До повноважень посадової особи належить прийняття в складi наглядової ради Емiтента рiшень:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з
дiяльнiстю Емiтента; 2) прийняття рiшення про проведення рiчних (чергових) та позачергових
Загальних Зборiв, пiдготовка порядку денного та проектiв рiшень Загальних Зборiв, прийняття

рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм
скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв; 3) прийняття рiшення про продаж ранiше
викуплених Емiтентом акцiй; 4) прийняття рiшення про розмiщення Емiтентом iнших цiнних
паперiв, крiм акцiй; 5) прийняття рiшення про викуп розмiщених Емiтентом iнших, крiм акцiй,
цiнних паперiв; 6) затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках,
передбачених законодавством; 7) обрання та припинення (вiдкликання) повноважень Голови та
членiв Правлiння Емiтента; 8) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою та
членами Правлiння, встановлення розмiру їхньої винагороди; 9) прийняття рiшення про
вiдсторонення Голови або членiв Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка
тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; 10) обрання реєстрацiйної комiсiї, за
винятком випадкiв, встановлених законодавством; 11) обрання аудитора (аудиторiв) Емiтента та
визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
12) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку
та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством України;
13) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
Загальних Зборiв, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних
Зборах вiдповiдно до Статуту Емiтента та законодавства України; 14) вирiшення питань про
участь Емiтента у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про
заснування (створення) iнших юридичних осiб; 15) вирiшення питань, передбачених
законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Емiтента; 16)
прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законодавством
України; 17) визначення ймовiрностi визнання Емiтента неплатоспроможним внаслiдок
прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв
або викупу акцiй; 18) прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Емiтента та
затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його
послуг; 19) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи та затвердження умов
договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) надсилання в
порядку, передбаченому законодавством України, письмових пропозицiй акцiонерам про
придбання простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет
акцiй Емiтента; 21) призначення голови та членiв тимчасової лiчильної комiсiї, крiм випадкiв
передбачених законом.
Крiм того, голова наглядової ради: органiзовує роботу наглядової ради, скликає засiдання
наглядової ради та головує на них, вiдкриває загальнi збори акцiонерiв, органiзовує обрання
секретаря загальних зборiв акцiонерiв Емiтента. Голова наглядової ради зобов`язаний дiяти в
iнтересах Емiтента, виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою
радою Емiтента, дотримуватися встановлених правил збереження iнформацiї з обмеженим
доступом. Голова наглядової ради має право: брати участь у засiданнях правлiння Емiтента;
отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Емiтента, необхiдну для виконання
своїх функцiй та знайомитися iз документами Емiтента, отримувати їх копiї; вимагати скликання
позачергового засiдання наглядової ради Емiтента; надавати у письмовiй формi зауваження на
рiшення наглядової ради Емiтента, вимагати звiтiв та пояснень вiд Голови та членiв Правлiння,
iнших працiвникiв Емiтента, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв щодо їхньої посадової
дiяльностi, вiдмiнити рiшення або розпорядження (наказ), прийнятi Правлiнням чи Головою
Правлiння, якщо таке рiшення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного
законодавства України чи Статуту Емiтента, може заподiяти шкоду Емiтенту або суперечить метi
дiяльностi Емiтента, а також здiснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного
виконання наглядовою радою своїх завдань.
Обов`язки посадової особи: 1) дiяти в iнтересах Емiтента, добросовiсно, розумно та не
перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством
України, Статутом Емiтента, Положенням про наглядову раду Емiтента, iншими внутрiшнiми
документами Емiтента; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та
наглядовою радою Емiтента; 4) брати участь у рiчних та позачергових загальних зборах
акцiонерiв Емiтента, засiданнях наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi

у загальних зборах акцiонерiв та засiданнях наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
5) дотримуватися встановлених у Емiтента правил та процедур щодо укладання значних
правочинiв та правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть; 6) дотримуватися всiх
встановлених у Емiтента правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї
з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала
вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй голови наглядової ради, особам, якi не мають доступу
до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7)
своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про
дiяльнiсть та фiнансовий стан Емiтента.
У посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова
особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних. Загальний стаж роботи посадової особи
складає 14 рокiв. Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала посади: регiональний
комерцiйний менеджер, Пiвденний регiон; нацiональний менеджер збуту, традицiйна торгiвлi;
нацiональний менеджер з розвитку збуту; комерцiйний менеджер категорiї солоних снекiв,
Україна, Євразiя; комерцiйний менеджер, Україна та МIБ; голова наглядової ради ПрАТ
"Монделiс Україна" (мiсцезнаходження: 42600, Сумська обл., м. Тростянець, вул. Набережна, 28А). Посадова особа акцiями Емiтента не володiє. Голова наглядової ради є представником
акцiонера Емiтента - Kraft Foods Entity Holdings B.V. (мiсцезнаходження: 4903R, Нiдерланди, м.
Оостерхоут, Вiльгельмiнаканал Зюд, 110), що володiє 3 422 247 штук простих iменних акцiй
Емiтента, що дорiвнює 99,94% його статутного капiталу.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Райнхард Пухта
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1957
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "Монделiс Україна" - член наглядової ради.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.04.2016 до обрання нового складу наглядової ради
9) Опис
Райнхард Пухта, обраний на посаду члена наглядової ради Емiтента, на пiдставi рiшення
загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2016 року, протокол №40, на термiн до обрання нового
складу наглядової ради.
Посадова особа здiйснювала повноваження та виконувала обов`язки, визначенi чинним
законодавством України, статутом та положенням про наглядову раду Емiтента.
До повноважень посадової особи належить прийняття в складi наглядової ради Емiтента рiшень:

1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з
дiяльнiстю Емiтента; 2) прийняття рiшення про проведення рiчних (чергових) та позачергових
Загальних Зборiв, пiдготовка порядку денного та проектiв рiшень Загальних Зборiв, прийняття
рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм
скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв; 3) прийняття рiшення про продаж ранiше
викуплених Емiтентом акцiй; 4) прийняття рiшення про розмiщення Емiтентом iнших цiнних
паперiв, крiм акцiй; 5) прийняття рiшення про викуп розмiщених Емiтентом iнших, крiм акцiй,
цiнних паперiв; 6) затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках,
передбачених законодавством; 7) обрання та припинення (вiдкликання) повноважень Голови та
членiв Правлiння Емiтента; 8) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою та
членами Правлiння, встановлення розмiру їхньої винагороди; 9) прийняття рiшення про
вiдсторонення Голови або членiв Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка
тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; 10) обрання реєстрацiйної комiсiї, за
винятком випадкiв, встановлених законодавством; 11) обрання аудитора (аудиторiв) Емiтента та
визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
12) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку
та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством України;
13) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
Загальних Зборiв, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних
Зборах вiдповiдно до Статуту Емiтента та законодавства України; 14) вирiшення питань про
участь Емiтента у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про
заснування (створення) iнших юридичних осiб; 15) вирiшення питань, передбачених
законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Емiтента; 16)
прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законодавством
України; 17) визначення ймовiрностi визнання Емiтента неплатоспроможним внаслiдок
прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв
або викупу акцiй; 18) прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Емiтента та
затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його
послуг; 19) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи та затвердження умов
договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) надсилання в
порядку, передбаченому законодавством України, письмових пропозицiй акцiонерам про
придбання простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет
акцiй Емiтента; 21) призначення голови та членiв тимчасової лiчильної комiсiї, крiм випадкiв
передбачених законом.
Член наглядової ради має право: брати участь у засiданнях правлiння Емiтента; отримувати
повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Емiтента, необхiдну для виконання своїх
функцiй та знайомитися iз документами Емiтента, отримувати їх копiї; вимагати скликання
позачергового засiдання наглядової ради Емiтента; надавати у письмовiй формi зауваження на
рiшення наглядової ради Емiтента, вимагати звiтiв та пояснень вiд Голови та членiв Правлiння,
iнших працiвникiв Емiтента, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв щодо їхньої посадової
дiяльностi, вiдмiнити рiшення або розпорядження (наказ), прийнятi Правлiнням чи Головою
Правлiння, якщо таке рiшення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного
законодавства України чи Статуту Емiтента, може заподiяти шкоду Емiтенту або суперечить метi
дiяльностi Емiтента, а також здiснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного
виконання наглядовою радою своїх завдань.
Обов`язки посадової особи: 1) дiяти в iнтересах Емiтента, добросовiсно, розумно та не
перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством
України, Статутом Емiтента, Положенням про наглядову раду Емiтента, iншими внутрiшнiми
документами Емiтента; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та
наглядовою радою Емiтента; 4) брати участь у рiчних та позачергових загальних зборах
акцiонерiв Емiтента, засiданнях наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi
у загальних зборах акцiонерiв та засiданнях наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
5) дотримуватися встановлених у Емiтента правил та процедур щодо укладання значних

правочинiв та правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть; 6) дотримуватися всiх
встановлених у Емiтента правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї
з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала
вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до
такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7)
своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про
дiяльнiсть та фiнансовий стан Емiтента.
У посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова
особа не надала згоди на розкриття її паспортних та деяких iнших персональних даних, зокрема
щодо загального стажу роботи. Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала посади:
член наглядової ради ПрАТ "Монделiс Україна" (мiсцезнаходження: 42600, Сумська обл., м.
Тростянець, вул. Набережна, 28-А). Посадова особа акцiями Емiтента не володiє. У вiдповiдностi
до рiшення загальних зборiв акцiонерiв Емiтента вiд 26.04.2017 року, протокол №42, припинено
повноваження члена наглядової ради Емiтента - Райнхарда Пухта, в зв`язку з необхiднiстю
обрання нового складу наглядової ради Емiтента. Член наглядової ради був представником
акцiонера Емiтента - Kraft Foods Entity Holdings B.V. (мiсцезнаходження: 4903R, Нiдерланди, м.
Оостерхоут, Вiльгельмiнаканал Зюд, 110), що володiє 3 422 247 штук простих iменних акцiй
Емiтента, що дорiвнює 99,94% його статутного капiталу.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ллевеллiн Джеральдiн
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "Монделiс Україна" - член наглядової ради.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.04.2016 до обрання нового складу наглядової ради
9) Опис
ЛЛевеллiн Джеральдiн, обраний на посаду члена наглядової ради Емiтента, на пiдставi рiшення
загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2016 року, протокол №40, на термiн до обрання нового
складу наглядової ради.
Посадова особа здiйснювала повноваження та виконувала обов`язки, визначенi чинним
законодавством України, статутом та положенням про наглядову раду Емiтента.
До повноважень посадової особи належить прийняття в складi наглядової ради Емiтента рiшень:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з
дiяльнiстю Емiтента; 2) прийняття рiшення про проведення рiчних (чергових) та позачергових
Загальних Зборiв, пiдготовка порядку денного та проектiв рiшень Загальних Зборiв, прийняття

рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм
скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв; 3) прийняття рiшення про продаж ранiше
викуплених Емiтентом акцiй; 4) прийняття рiшення про розмiщення Емiтентом iнших цiнних
паперiв, крiм акцiй; 5) прийняття рiшення про викуп розмiщених Емiтентом iнших, крiм акцiй,
цiнних паперiв; 6) затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках,
передбачених законодавством; 7) обрання та припинення (вiдкликання) повноважень Голови та
членiв Правлiння Емiтента; 8) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою та
членами Правлiння, встановлення розмiру їхньої винагороди; 9) прийняття рiшення про
вiдсторонення Голови або членiв Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка
тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; 10) обрання реєстрацiйної комiсiї, за
винятком випадкiв, встановлених законодавством; 11) обрання аудитора (аудиторiв) Емiтента та
визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
12) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку
та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством України;
13) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
Загальних Зборiв, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних
Зборах вiдповiдно до Статуту Емiтента та законодавства України; 14) вирiшення питань про
участь Емiтента у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про
заснування (створення) iнших юридичних осiб; 15) вирiшення питань, передбачених
законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Емiтента; 16)
прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законодавством
України; 17) визначення ймовiрностi визнання Емiтента неплатоспроможним внаслiдок
прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв
або викупу акцiй; 18) прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Емiтента та
затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його
послуг; 19) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи та затвердження умов
договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) надсилання в
порядку, передбаченому законодавством України, письмових пропозицiй акцiонерам про
придбання простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет
акцiй Емiтента; 21) призначення голови та членiв тимчасової лiчильної комiсiї, крiм випадкiв
передбачених законом.
Член наглядової ради має право: брати участь у засiданнях правлiння Емiтента; отримувати
повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Емiтента, необхiдну для виконання своїх
функцiй та знайомитися iз документами Емiтента, отримувати їх копiї; вимагати скликання
позачергового засiдання наглядової ради Емiтента; надавати у письмовiй формi зауваження на
рiшення наглядової ради Емiтента, вимагати звiтiв та пояснень вiд Голови та членiв Правлiння,
iнших працiвникiв Емiтента, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв щодо їхньої посадової
дiяльностi, вiдмiнити рiшення або розпорядження (наказ), прийнятi Правлiнням чи Головою
Правлiння, якщо таке рiшення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного
законодавства України чи Статуту Емiтента, може заподiяти шкоду Емiтенту або суперечить метi
дiяльностi Емiтента, а також здiснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного
виконання наглядовою радою своїх завдань.
Обов`язки посадової особи: 1) дiяти в iнтересах Емiтента, добросовiсно, розумно та не
перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством
України, Статутом Емiтента, Положенням про наглядову раду Емiтента, iншими внутрiшнiми
документами Емiтента; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та
наглядовою радою Емiтента; 4) брати участь у рiчних та позачергових загальних зборах
акцiонерiв Емiтента, засiданнях наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi
у загальних зборах акцiонерiв та засiданнях наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
5) дотримуватися встановлених у Емiтента правил та процедур щодо укладання значних
правочинiв та правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть; 6) дотримуватися всiх
встановлених у Емiтента правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї
з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала

вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до
такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7)
своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про
дiяльнiсть та фiнансовий стан Емiтента.
У посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова
особа не надала згоди на розкриття її паспортних та деяких iнших персональних даних, зокрема
щодо загального стажу роботи та року народження. Протягом останнiх п`яти рокiв посадова
особа обiймала посади: член наглядової ради ПрАТ "Монделiс Україна" (мiсцезнаходження:
42600, Сумська обл., м. Тростянець, вул. Набережна, 28-А). Посадова особа акцiями Емiтента не
володiє. У вiдповiдностi до рiшення загальних зборiв акцiонерiв Емiтента вiд 26.04.2017 року,
протокол №42, припинено повноваження члена наглядової ради Емiтента - ЛЛевеллiн
Джеральдiна, в зв`язку з необхiднiстю обрання нового складу наглядової ради Емiтента. Член
наглядової ради був представником акцiонера Емiтента - Kraft Foods Entity Holdings B.V.
(мiсцезнаходження: 4903R, Нiдерланди, м. Оостерхоут, Вiльгельмiнаканал Зюд, 110), що володiє
3 422 247 штук простих iменних акцiй Емiтента, що дорiвнює 99,94% його статутного капiталу.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шопс Ксав’єр
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Mondelez International LLC - вiце-президент.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2017 3 роки
9) Опис
Шопс Ксав’єр, обраний на посаду члена наглядової ради Емiтента, на пiдставi рiшення загальних
зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2017 року, протокол №42, термiном на 3 роки.
Посадова особа здiйснює повноваження та виконує обов`язки, визначенi чинним законодавством
України, статутом та положенням про наглядову раду Емiтента.
До повноважень посадової особи належить прийняття в складi наглядової ради Емiтента рiшень:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з
дiяльнiстю Емiтента; 2) прийняття рiшення про проведення рiчних (чергових) та позачергових
Загальних Зборiв, пiдготовка порядку денного та проектiв рiшень Загальних Зборiв, прийняття
рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм
скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв; 3) прийняття рiшення про продаж ранiше
викуплених Емiтентом акцiй; 4) прийняття рiшення про розмiщення Емiтентом iнших цiнних
паперiв, крiм акцiй; 5) прийняття рiшення про викуп розмiщених Емiтентом iнших, крiм акцiй,

цiнних паперiв; 6) затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках,
передбачених законодавством; 7) обрання та припинення (вiдкликання) повноважень Голови та
членiв Правлiння Емiтента; 8) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою та
членами Правлiння, встановлення розмiру їхньої винагороди; 9) прийняття рiшення про
вiдсторонення Голови або членiв Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка
тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; 10) обрання реєстрацiйної комiсiї, за
винятком випадкiв, встановлених законодавством; 11) обрання аудитора (аудиторiв) Емiтента та
визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
12) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку
та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством України;
13) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
Загальних Зборiв, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних
Зборах вiдповiдно до Статуту Емiтента та законодавства України; 14) вирiшення питань про
участь Емiтента у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про
заснування (створення) iнших юридичних осiб; 15) вирiшення питань, передбачених
законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Емiтента; 16)
прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законодавством
України; 17) визначення ймовiрностi визнання Емiтента неплатоспроможним внаслiдок
прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв
або викупу акцiй; 18) прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Емiтента та
затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його
послуг; 19) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи та затвердження умов
договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) надсилання в
порядку, передбаченому законодавством України, письмових пропозицiй акцiонерам про
придбання простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет
акцiй Емiтента; 21) призначення голови та членiв тимчасової лiчильної комiсiї, крiм випадкiв
передбачених законом.
Член наглядової ради має право: брати участь у засiданнях правлiння Емiтента; отримувати
повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Емiтента, необхiдну для виконання своїх
функцiй та знайомитися iз документами Емiтента, отримувати їх копiї; вимагати скликання
позачергового засiдання наглядової ради Емiтента; надавати у письмовiй формi зауваження на
рiшення наглядової ради Емiтента, вимагати звiтiв та пояснень вiд Голови та членiв Правлiння,
iнших працiвникiв Емiтента, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв щодо їхньої посадової
дiяльностi, вiдмiнити рiшення або розпорядження (наказ), прийнятi Правлiнням чи Головою
Правлiння, якщо таке рiшення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного
законодавства України чи Статуту Емiтента, може заподiяти шкоду Емiтенту або суперечить метi
дiяльностi Емiтента, а також здiснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного
виконання наглядовою радою своїх завдань.
Обов`язки посадової особи: 1) дiяти в iнтересах Емiтента, добросовiсно, розумно та не
перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством
України, Статутом Емiтента, Положенням про наглядову раду Емiтента, iншими внутрiшнiми
документами Емiтента; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та
наглядовою радою Емiтента; 4) брати участь у рiчних та позачергових загальних зборах
акцiонерiв Емiтента, засiданнях наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi
у загальних зборах акцiонерiв та засiданнях наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
5) дотримуватися встановлених у Емiтента правил та процедур щодо укладання значних
правочинiв та правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть; 6) дотримуватися всiх
встановлених у Емiтента правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї
з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала
вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до
такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7)
своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про
дiяльнiсть та фiнансовий стан Емiтента.

У посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова
особа не надала згоди на розкриття її паспортних та деяких iнших персональних даних, зокрема
щодо загального стажу роботи та року народження. Протягом останнiх п`яти рокiв посадова
особа обiймала посади: вiце-президент Mondelez International LLC (мiсцезнаходження: ЛiндбергАллi 1, 8152, Глаттпарк, Швейцарiя). Посадова особа акцiями Емiтента не володiє. Член
наглядової ради є представником акцiонера Емiтента - Kraft Foods Entity Holdings B.V.
(мiсцезнаходження: 4903R, Нiдерланди, м. Оостерхоут, Вiльгельмiнаканал Зюд, 110), що володiє
3 422 247 штук простих iменних акцiй Емiтента, що дорiвнює 99,94% його статутного капiталу.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Глушкова Тетяна Вiкторiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «Монделiс Русь» - директор юридичного вiддiлу.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2017 3 роки
9) Опис
Глушкова Тетяна Вiкторiвна, обрана на посаду члена наглядової ради Емiтента, на пiдставi
рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2017 року, протокол №42, термiном на 3 роки.
Посадова особа здiйснює повноваження та виконує обов`язки, визначенi чинним законодавством
України, статутом та положенням про наглядову раду Емiтента.
До повноважень посадової особи належить прийняття в складi наглядової ради Емiтента рiшень:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з
дiяльнiстю Емiтента; 2) прийняття рiшення про проведення рiчних (чергових) та позачергових
Загальних Зборiв, пiдготовка порядку денного та проектiв рiшень Загальних Зборiв, прийняття
рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм
скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв; 3) прийняття рiшення про продаж ранiше
викуплених Емiтентом акцiй; 4) прийняття рiшення про розмiщення Емiтентом iнших цiнних
паперiв, крiм акцiй; 5) прийняття рiшення про викуп розмiщених Емiтентом iнших, крiм акцiй,
цiнних паперiв; 6) затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках,
передбачених законодавством; 7) обрання та припинення (вiдкликання) повноважень Голови та
членiв Правлiння Емiтента; 8) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою та
членами Правлiння, встановлення розмiру їхньої винагороди; 9) прийняття рiшення про
вiдсторонення Голови або членiв Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка
тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; 10) обрання реєстрацiйної комiсiї, за
винятком випадкiв, встановлених законодавством; 11) обрання аудитора (аудиторiв) Емiтента та

визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
12) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку
та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством України;
13) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
Загальних Зборiв, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних
Зборах вiдповiдно до Статуту Емiтента та законодавства України; 14) вирiшення питань про
участь Емiтента у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про
заснування (створення) iнших юридичних осiб; 15) вирiшення питань, передбачених
законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Емiтента; 16)
прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законодавством
України; 17) визначення ймовiрностi визнання Емiтента неплатоспроможним внаслiдок
прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв
або викупу акцiй; 18) прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Емiтента та
затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його
послуг; 19) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи та затвердження умов
договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) надсилання в
порядку, передбаченому законодавством України, письмових пропозицiй акцiонерам про
придбання простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет
акцiй Емiтента; 21) призначення голови та членiв тимчасової лiчильної комiсiї, крiм випадкiв
передбачених законом.
Член наглядової ради має право: брати участь у засiданнях правлiння Емiтента; отримувати
повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Емiтента, необхiдну для виконання своїх
функцiй та знайомитися iз документами Емiтента, отримувати їх копiї; вимагати скликання
позачергового засiдання наглядової ради Емiтента; надавати у письмовiй формi зауваження на
рiшення наглядової ради Емiтента, вимагати звiтiв та пояснень вiд Голови та членiв Правлiння,
iнших працiвникiв Емiтента, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв щодо їхньої посадової
дiяльностi, вiдмiнити рiшення або розпорядження (наказ), прийнятi Правлiнням чи Головою
Правлiння, якщо таке рiшення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного
законодавства України чи Статуту Емiтента, може заподiяти шкоду Емiтенту або суперечить метi
дiяльностi Емiтента, а також здiснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного
виконання наглядовою радою своїх завдань.
Обов`язки посадової особи: 1) дiяти в iнтересах Емiтента, добросовiсно, розумно та не
перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством
України, Статутом Емiтента, Положенням про наглядову раду Емiтента, iншими внутрiшнiми
документами Емiтента; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та
наглядовою радою Емiтента; 4) брати участь у рiчних та позачергових загальних зборах
акцiонерiв Емiтента, засiданнях наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi
у загальних зборах акцiонерiв та засiданнях наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
5) дотримуватися встановлених у Емiтента правил та процедур щодо укладання значних
правочинiв та правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть; 6) дотримуватися всiх
встановлених у Емiтента правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї
з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала
вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до
такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7)
своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про
дiяльнiсть та фiнансовий стан Емiтента.
У посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова
особа не надала згоди на розкриття її паспортних та деяких iнших персональних даних, зокрема
щодо загального стажу роботи та року народження. Протягом останнiх п`яти рокiв посадова
особа обiймала посади: директор юридичного вiддiлу ТОВ «Монделiс Русь» (мiсцезнаходження:
125006, Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Долгорукiвська, 7). Посадова особа акцiями
Емiтента не володiє. Член наглядової ради є представником акцiонера Емiтента - Kraft Foods
Entity Holdings B.V. (мiсцезнаходження: 4903R, Нiдерланди, м. Оостерхоут, Вiльгельмiнаканал

Зюд, 110), що володiє 3 422 247 штук простих iменних акцiй Емiтента, що дорiвнює 99,94% його
статутного капiталу.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Єфанова Вiра Миколаївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1969
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "Монделiс Україна" - старший спецiалiст з питань оподаткування; ПрАТ "Монделiс
Україна" - виконуюча обов`язки супервайзера з облiку податкiв; ПрАТ "Монделiс Україна" супервайзер з облiку податкiв; ПрАТ "Монделiс Україна" - голова ревiзiйної комiсiї.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.04.2017 безстроково
9) Опис
Єфанова Вiра Миколаївна, обрана на посаду головного бухгалтера Емiтента, на пiдставi наказу
голови правлiння Емiтента вiд 31.03.2017 року №CN068, з 01.04.2017 року, на безстроковий
термiн.
Головний бухгалтер здiйснює керiвництво колективом бухгалтерiї Емiтента, веде точний облiк
результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi Емiтента згiдно з установленими правилами,
здiйснює правильне нарахування i своєчасне перерахування податкiв i платежiв до бюджету,
внескiв на соцiальне страхування, коштiв на фiнансування капiтальних вкладень, перевiряє
органiзацiю бухгалтерського облiку i звiтностi у пiдроздiлах та на дочiрнiх пiдприємствах
Емiтента, складає бухгалтерськi звiти i баланси, iншу бухгалтерську звiтнiсть на основi
первинних документiв i бухгалтерських записiв, надає її на розгляд головi правлiння у
визначений ним термiн, а пiсля розгляду i пiдписання - також загальним зборам акцiонерiв
Емiтента i iншим вiдповiдним органам в установлений термiн. Головний бухгалтер Емiтента
зобов`язаний дiяти в iнтересах Емiтента, не перевищувати наданих повноважень, дотримуватися
всiх встановлених у Емiтента правил, пов’язаних з режимом обiгу конфiденцiйної iнформацiї, не
розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй
головного бухгалтера Емiтента, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також
використовувати її у своїх iнтересах або iнтересах третiх осiб. У посадової особи непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття
її паспортних даних. Загальний стаж роботи посадової особи складає 21 рiк. Протягом останнiх
п`яти рокiв посадова особа обiймала посади: старший спецiалiст з питань оподаткування;
виконуюча обов`язки супервайзера з облiку податкiв; супервайзер з облiку податкiв, голова

ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Монделiс Україна" (мiсцезнаходження: 42600, Сумська обл., м.
Тростянець, вул. Набережна, 28-А). Посадова особа акцiями Емiтента не володiє.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Осадчук Людмила Василiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1955
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "Монделiс Україна" - головний бухгалтер.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.11.1981 безстроково
9) Опис
Осадчук Людмила Василiвна, обрана на посаду головного бухгалтера Емiтента, на пiдставi
наказу керiвника Емiтента вiд 24.11.1981 року, №94-к, на безстроковий термiн. Останнi п'ять
рокiв працювала головним бухгалтером Емiтента. Головний бухгалтер здiйснює керiвництво
колективом бухгалтерiї Емiтента. Веде точний облiк результатiв господарсько-фiнансової
дiяльностi Емiтента згiдно з установленими правилами, здiйснює правильне нарахування i
своєчасне перерахування податкiв i платежiв до бюджету, внескiв на соцiальне страхування,
коштiв на фiнансування капiтальних вкладень, перевiряє органiзацiю бухгалтерського облiку i
звiтностi у пiдроздiлах та на дочiрнiх пiдприємствах Емiтента, складає бухгалтерськi звiти i
баланси, iншу бухгалтерську звiтнiсть на основi первинних документiв i бухгалтерських записiв,
надає її на розгляд головi правлiння у визначений ним термiн, а пiсля розгляду i пiдписання також загальним зборам акцiонерiв Емiтента i iншим вiдповiдним органам в установлений
термiн. Головний бухгалтер Емiтента зобов`язаний дiяти в iнтересах Емiтента, не перевищувати
наданих повноважень, дотримуватися всiх встановлених у Емiтента правил, пов’язаних з
режимом обiгу конфiденцiйної iнформацiї, не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка
стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй головного бухгалтера Емiтента, особам, якi не
мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або iнтересах
третiх осiб. У посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних. Загальний стаж роботи
посадової особи складає 36 рокiв. Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала
посади: головний бухгалтер ПрАТ "Монделiс Україна" (мiсцезнаходження: 42600, Сумська обл.,
м. Тростянець, вул. Набережна, 28-А). Посадова особа акцiями Емiтента не володiє. У
вiдповiдностi до наказу голови правлiння Емiтента вiд 30.03.2017 року №CN065, з 31.03.2017

року Осадчук Людмила Василiвна звiльнена з посади головного бухгалтера Емiтента, за згодою
сторiн.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Єфанова Вiра Миколаївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1969
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "Монделiс Україна" - старший спецiалiст з питань оподаткування; ПрАТ "Монделiс
Україна" - виконуюча обов`язки супервайзера з облiку податкiв; ПрАТ "Монделiс Україна" супервайзер з облiку податкiв.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.04.2016 до обрання нового складу ревiзiйної комiсiї
9) Опис
Єфанова Вiра Миколаївна, обрана на посаду голови ревiзiйної комiсiї Емiтента, на пiдставi
рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2016 року, протокол №40, на термiн до обрання
нового складу ревiзiйної комiсiї.
Посадова особа здiйснює повноваження та виконує обов`язки, визначенi чинним законодавством
України, статутом та положенням про ревiзiйну комiсiю Емiтента.
До повноважень посадової особи належить проведення перевiрок фiнансово-господарської
дiяльностi Емiтента. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Емiтента
ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: 1) пiдтвердження
достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; 2) факти порушення
законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого
порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Крiм того, голова ревiзiйної комiсiї: органiзує роботу ревiзiйної комiсiї; скликає засiдання
ревiзiйної комiсiї та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, здiйснює ведення
протоколiв засiдань ревiзiйної комiсiї; доповiдає про результати проведених ревiзiйною комiсiєю
перевiрок загальним зборам акцiонерiв та наглядовiй радi Емiтента; пiдтримує постiйнi контакти
iз iншими органами та посадовими особами Емiтента та має наступнi права: своєчасно
отримувати достовiрну iнформацiю та документацiю, необхiдну для належного виконання
покладених на неї завдань; пiд час перевiрок отримувати уснi та письмовi пояснення вiд
посадових осiб та працiвникiв Емiтента щодо питань, пов’язаних з перевiркою ревiзiйною
комiсiєю; оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти та матерiальнi цiнностi, та
перевiряти їх фактичну наявнiсть; iнiцiювати проведення засiдання наглядової ради та правлiння

Емiтента у разi виникнення суттєвої загрози iнтересам Емiтента або виявлення зловживань,
вчинених працiвниками Емiтента; бути присутнiми на загальних зборах акцiонерiв Емiтента та
брати участь в обговореннi питань порядку денного; брати участь з правом дорадчого голосу у
засiданнях наглядової ради та правлiння Емiтента; вносити пропозицiї щодо усунення виявлених
пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi
Емiтента; залучати до ревiзiй та перевiрок зовнiшнiх та внутрiшнiх експертiв i аудиторiв; вносити
пропозицiї до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв Емiтента; вимагати скликання
позачергових загальних зборiв акцiонерiв, а також здiснювати iншi дiї, якi можуть бути
необхiдними для ефективного виконання ревiзiйною комiсiєю своїх завдань.
Обов`язки посадової особи: контролювати дотримання Емiтентом чинного законодавства
України та Статуту Емiтента, в межах наданих повноважень; проводити плановi та позаплановi
перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Емiтента; своєчасно складати висновки за
пiдсумками перевiрок; доповiдати загальним зборам акцiонерiв та наглядовiй радi Емiтента про
результати проведених перевiрок та виявленi недолiки, порушення та зловживання; здiйснювати
контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень; розглядати звiти
внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готувати вiдповiднi пропозицiї загальним зборам акцiонерiв
Емiтента; раз на рiк виносити на розгляд загальних зборiв акцiонерiв Емiтента звiт та висновок
про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової
звiтностi Емiтента за пiдсумками попереднього (звiтного) року; повiдомляти у письмовiй формi
Емiтента про дострокове припинення своїх повноважень; дотримуватися всiх встановлених в
Емiтентi правил, пов’язаних з режимом обiгу конфiденцiйної iнформацiї; не розголошувати
конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй голови ревiзiйної
комiсiї Емiтента, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у
своїх iнтересах або iнтересах третiх осiб.
У посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова
особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних. Загальний стаж роботи посадової особи
складає 21 рiк. Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала посади: старший
спецiалiст з питань оподаткування; виконуюча обов`язки супервайзера з облiку податкiв;
супервайзер з облiку податкiв ПрАТ "Монделiс Україна" (мiсцезнаходження: 42600, Сумська
обл., м. Тростянець, вул. Набережна, 28-А). Посадова особа акцiями Емiтента не володiє.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Циганенко Наталiя Дмитрiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1978
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "Монделiс Україна" - контролер iнтегрованої мережi постачання.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.04.2016 до обрання нового складу ревiзiйної комiсiї
9) Опис
Циганенко Наталiя Дмитрiвна, обрана на посаду члена ревiзiйної комiсiї Емiтента, на пiдставi
рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2016 року, протокол №40, на термiн до обрання
нового складу ревiзiйної комiсiї.
Посадова особа здiйснює повноваження та виконує обов`язки, визначенi чинним законодавством
України, статутом та положенням про ревiзiйну комiсiю Емiтента.
До повноважень посадової особи належить проведення перевiрок фiнансово-господарської
дiяльностi Емiтента. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Емiтента
ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: 1) пiдтвердження
достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; 2) факти порушення
законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого
порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Член ревiзiйної комiсiї має наступнi права: своєчасно отримувати достовiрну iнформацiю та
документацiю, необхiдну для належного виконання покладених на неї завдань; пiд час перевiрок
отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Емiтента щодо питань,
пов’язаних з перевiркою ревiзiйною комiсiєю; оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi
кошти та матерiальнi цiнностi, та перевiряти їх фактичну наявнiсть; iнiцiювати проведення
засiдання наглядової ради та правлiння Емiтента у разi виникнення суттєвої загрози iнтересам
Емiтента або виявлення зловживань, вчинених працiвниками Емiтента; бути присутнiми на
загальних зборах акцiонерiв Емiтента та брати участь в обговореннi питань порядку денного;
брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях наглядової ради та правлiння Емiтента;
вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та
недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Емiтента; залучати до ревiзiй та перевiрок
зовнiшнiх та внутрiшнiх експертiв i аудиторiв; вносити пропозицiї до порядку денного загальних
зборiв акцiонерiв Емiтента; вимагати скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв, а
також здiснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання ревiзiйною
комiсiєю своїх завдань.
Обов`язки посадової особи: контролювати дотримання Емiтентом чинного законодавства
України та Статуту Емiтента, в межах наданих повноважень; проводити плановi та позаплановi
перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Емiтента; своєчасно складати висновки за
пiдсумками перевiрок; доповiдати загальним зборам акцiонерiв та наглядовiй радi Емiтента про
результати проведених перевiрок та виявленi недолiки, порушення та зловживання; здiйснювати
контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень; розглядати звiти
внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готувати вiдповiднi пропозицiї загальним зборам акцiонерiв
Емiтента; раз на рiк виносити на розгляд загальних зборiв акцiонерiв Емiтента звiт та висновок
про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової
звiтностi Емiтента за пiдсумками попереднього (звiтного) року; повiдомляти у письмовiй формi
Емiтента про дострокове припинення своїх повноважень; дотримуватися всiх встановлених в
Емiтентi правил, пов’язаних з режимом обiгу конфiденцiйної iнформацiї; не розголошувати
конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена ревiзiйної
комiсiї Емiтента, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у
своїх iнтересах або iнтересах третiх осiб.
У посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова
особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних. Загальний стаж роботи посадової особи
складає 18 рокiв. Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала посади: контролер
iнтегрованої мережi постачання ПрАТ "Монделiс Україна" (мiсцезнаходження: 42600, Сумська
обл., м. Тростянець, вул. Набережна, 28-А). Посадова особа акцiями Емiтента не володiє.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Закрасняний Олександр Юрiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1976
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "Монделiс Україна" - бiзнес-експерт, контролiнг; ПрАТ "Монделiс Україна" - менеджер iз
внутрiшньо корпоративної системи бухоблiку та вдосконалення БП; ПрАТ "Монделiс Україна" менеджер iз внутрiшньо корпоративної системи бухоблiку, Україна та Євразiя; ПрАТ "Монделiс
Україна" - фiнансовий контролер, Україна та Євразiя.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.04.2016 до обрання нового складу ревiзiйної комiсiї
9) Опис
Закрасняний Олександр Юрiйович, обраний на посаду члена ревiзiйної комiсiї Емiтента, на
пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2016 року, протокол №40, на термiн до
обрання нового складу ревiзiйної комiсiї.
Посадова особа здiйснює повноваження та виконує обов`язки, визначенi чинним законодавством
України, статутом та положенням про ревiзiйну комiсiю Емiтента.
До повноважень посадової особи належить проведення перевiрок фiнансово-господарської
дiяльностi Емiтента. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Емiтента
ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: 1) пiдтвердження
достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; 2) факти порушення
законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого
порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Член ревiзiйної комiсiї має наступнi права: своєчасно отримувати достовiрну iнформацiю та
документацiю, необхiдну для належного виконання покладених на неї завдань; пiд час перевiрок
отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Емiтента щодо питань,
пов’язаних з перевiркою ревiзiйною комiсiєю; оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi
кошти та матерiальнi цiнностi, та перевiряти їх фактичну наявнiсть; iнiцiювати проведення
засiдання наглядової ради та правлiння Емiтента у разi виникнення суттєвої загрози iнтересам
Емiтента або виявлення зловживань, вчинених працiвниками Емiтента; бути присутнiми на
загальних зборах акцiонерiв Емiтента та брати участь в обговореннi питань порядку денного;
брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях наглядової ради та правлiння Емiтента;
вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та
недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Емiтента; залучати до ревiзiй та перевiрок
зовнiшнiх та внутрiшнiх експертiв i аудиторiв; вносити пропозицiї до порядку денного загальних
зборiв акцiонерiв Емiтента; вимагати скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв, а
також здiснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання ревiзiйною
комiсiєю своїх завдань.

Обов`язки посадової особи: контролювати дотримання Емiтентом чинного законодавства
України та Статуту Емiтента, в межах наданих повноважень; проводити плановi та позаплановi
перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Емiтента; своєчасно складати висновки за
пiдсумками перевiрок; доповiдати загальним зборам акцiонерiв та наглядовiй радi Емiтента про
результати проведених перевiрок та виявленi недолiки, порушення та зловживання; здiйснювати
контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень; розглядати звiти
внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готувати вiдповiднi пропозицiї загальним зборам акцiонерiв
Емiтента; раз на рiк виносити на розгляд загальних зборiв акцiонерiв Емiтента звiт та висновок
про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової
звiтностi Емiтента за пiдсумками попереднього (звiтного) року; повiдомляти у письмовiй формi
Емiтента про дострокове припинення своїх повноважень; дотримуватися всiх встановлених в
Емiтентi правил, пов’язаних з режимом обiгу конфiденцiйної iнформацiї; не розголошувати
конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена ревiзiйної
комiсiї Емiтента, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у
своїх iнтересах або iнтересах третiх осiб.
У посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова
особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних. Загальний стаж роботи посадової особи
складає 19 рокiв. Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала посади: бiзнес-експерт,
контролiнг; менеджер iз внутрiшньо корпоративної системи бухоблiку та вдосконалення БП;
менеджер iз внутрiшньо корпоративної системи бухоблiку, Україна та Євразiя; фiнансовий
контролер, Україна та Євразiя ПрАТ "Монделiс Україна" (мiсцезнаходження: 42600, Сумська
обл., м. Тростянець, вул. Набережна, 28-А). Посадова особа акцiями Емiтента не володiє.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Харченко Iгор Борисович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1968
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Крафт Фудз Україна" - директор фабрики; ПАТ "Монделiс Україна" - директор фабрики;
ПрАТ "Монделiс Україна" - директор фабрики; ПрАТ "Монделiс Україна" - член правлiння.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.04.2016 до обрання нового складу правлiння
9) Опис
Харченко Iгор Борисович, обраний на посаду голови правлiння Емiтента, на пiдставi рiшення
загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2016 року, протокол №40, на термiн до обрання нового

складу правлiння.
Голова правлiння Емiтента є першою посадовою особою Емiтента та несе вiдповiдальнiсть за всю
дiяльнiсть Емiтента. Голова правлiння здiйснює повноваження та виконує обов`язки, визначенi
чинним законодавством України, статутом та положенням про правлiння Емiтента.
Голова правлiння вправi без довiреностi здiйснювати будь-якi дiї вiд iменi Емiтента, в тому числi,
але не обмежуючись наступним: 1) представляти iнтереси Емiтента у вiдносинах з усiма
юридичними та фiзичними особами, в державних, судових, громадських, кооперативних,
господарських та iнших органах та органiзацiях (незалежно вiд форми власностi), в органах
нотарiату України, перед державними контролюючими органами з правом пiдписувати
документи за наслiдками перевiрок, надавати довiдки та iншу iнформацiю стосовно дiяльностi
Емiтента; 2) укладати будь-якi договори, контракти (включаючи зовнiшньоекономiчнi договори
/контракти та договори про придбавання та вiдчуження нерухомого майна), здiйснювати
правочини, пiдписувати будь-яку звiтнiсть, що подається Емiтентом, видавати накази стосовно
дiяльностi Емiтента; 3) здiйснювати управлiння та розпорядження активами Емiтента; 4)
користуватися правом першого пiдпису на фiнансових та банкiвських платiжних документах; 5)
здiйснювати прийняття працiвникiв на роботу та звiльнення з роботи; 6) делегувати працiвникам
Емiтента (в тому числi, але не обмежуючись, на час своєї вiдсутностi та/чи на певний перiод часу,
та/чи на постiйнiй основi) всi чи будь-яку частину своїх повноважень, крiм виключних
повноважень голови правлiння, визначених Статутом чи встановлених як виключнi загальними
зборами, наглядовою радою чи правлiнням, – спецiальними письмовими розпорядженнями,
наказами чи довiреностями; 7) призначати та звiльняти керiвникiв та головних бухгалтерiв фiлiй
Емiтента. Крiм того, голова правлiння має право: отримувати повну, достовiрну та своєчасну
iнформацiю про Емiтента, необхiдну для виконання своїх функцiй, в межах визначених
повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Емiтента,
вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на
засiданнi правлiння Емiтента, iнiцiювати скликання засiдання правлiння Емiтента, надавати у
письмовiй формi зауваження на рiшення правлiння Емiтента, вимагати скликання позачергового
засiдання наглядової ради Емiтента.
Голова правлiння Емiтента зобов`язаний керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством
України, Статутом Емiтента, Положенням про правлiння, iншими внутрiшнiми документами
Емiтента, дiяти в iнтересах Емiтента, виконувати рiшення загальних зборiв акцiонерiв та
наглядової ради Емiтента, не перевищувати наданих повноважень, дотримуватися встановлених
у Емiтента правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть
(конфлiкту iнтересiв); дотримуватися всiх встановлених у Емiтента правил, пов'язаних iз
режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати
конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням
повноважень, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у
своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; контролювати пiдготовку i своєчасне надання
матерiалiв до засiдання правлiння; своєчасно надавати наглядовiй радi, ревiзiйнiй комiсiї,
внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Емiтента повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та
фiнансовий стан Емiтента.
У посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова
особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних. Загальний стаж роботи посадової особи
складає 11 рокiв. Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала посади: директор
фабрики ПАТ "Крафт Фудз Україна" (мiсцезнаходження: 42600, Сумська обл., м. Тростянець,
вул. Набережна, 28-А), директор фабрики ПАТ "Монделiс Україна" (мiсцезнаходження: 42600,
Сумська обл., м. Тростянець, вул. Набережна, 28-А), директор фабрики ПрАТ "Монделiс
Україна" (мiсцезнаходження: 42600, Сумська обл., м. Тростянець, вул. Набережна, 28-А), член
правлiння ПрАТ "Монделiс Україна" (мiсцезнаходження: 42600, Сумська обл., м. Тростянець,
вул. Набережна, 28-А). Посадова особа акцiями Емiтента не володiє.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Корж Руслана Василiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1974
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "Монделiс Україна" - менеджер людських ресурсiв iнтегрованої мережi постачання,
Україна; ПрАТ "Монделiс Україна" - член правлiння.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.04.2016 до обрання нового складу правлiння
9) Опис
Корж Руслана Василiвна, обрана на посаду члена правлiння Емiтента, на пiдставi рiшення
загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2016 року, протокол №40, на термiн до обрання нового
складу правлiння.
Член правлiння здiйснює повноваження та виконує обов`язки, визначенi чинним законодавством
України, статутом та положенням про правлiння Емiтента.
До повноважень посадової особи належить прийняття в складi правлiння Емiтента рiшень щодо:
1) виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв Емiтента та/або наглядової ради Емiтента; 2)
затвердження правил, положень та iнших внутрiшнiх документiв Емiтента, визначення
органiзацiйної структури Емiтента; 3) визначення умов оплати працi посадових осiб Емiтента,
його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; 4) укладання договорiв про придбавання та
вiдчуження нерухомого майна Емiтента; 5) прийняття рiшень про створення чи припинення фiлiй
та представництв Емiтента та затвердження положень про їхню дiяльнiсть; 6) надання на розгляд
загальних зборiв акцiонерiв рiчних звiтiв, включаючи звiти про основнi види дiяльностi Емiтента,
фiнансовi звiти та бухгалтерський баланс на кiнець попереднього фiнансового року, звiт про
пасиви та активи, пропозицiї щодо використання та розподiлу прибутку, який можна
розподiляти; пропозицiї щодо змiн статутного фонду, дiяльностi Емiтента, про припинення
Емiтента або випуску акцiй для персоналу/працiвникiв Емiтента; 7) здiйснення iнших функцiй,
згiдно з чинним законодавством України та внутрiшнiми документами Емiтента.
Крiм того, член правлiння має право: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про
Емiтента, необхiдну для виконання своїх функцiй; в межах визначених повноважень самостiйно
та у складi правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Емiтента; вносити пропозицiї,
брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi правлiння
Емiтента; iнiцiювати скликання засiдання правлiння Емiтента; надавати у письмовiй формi
зауваження на рiшення правлiння Емiтента; вимагати скликання позачергового засiдання
наглядової ради Емiтента.
Член правлiння Емiтента зобов`язаний керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством
України, Статутом Емiтента, Положенням про правлiння, iншими внутрiшнiми документами
Емiтента, дiяти в iнтересах Емiтента, виконувати рiшення загальних зборiв акцiонерiв та

наглядової ради Емiтента, не перевищувати наданих повноважень, дотримуватися встановлених
у Емiтента правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть
(конфлiкту iнтересiв); дотримуватися всiх встановлених у Емiтента правил, пов'язаних iз
режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати
конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням
повноважень, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у
своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; своєчасно надавати наглядовiй радi, ревiзiйнiй комiсiї,
внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Емiтента повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та
фiнансовий стан Емiтента.
У посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова
особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних. Загальний стаж роботи посадової особи
складає 17 рокiв. Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала посади: менеджер
людських ресурсiв iнтегрованої мережi постачання, Україна, член правлiння ПрАТ "Монделiс
Україна" (мiсцезнаходження: 42600, Сумська обл., м. Тростянець, вул. Набережна, 28-А).
Посадова особа акцiями Емiтента не володiє.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Панчак Вiктор Iванович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1973
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "Монделiс Україна" - менеджер з безпеки, Україна та Новi ринки, СЄ та ЦА.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.04.2016 до обрання нового складу правлiння
9) Опис
Панчак Вiктор Iванович, обраний на посаду члена правлiння Емiтента, на пiдставi рiшення
загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2016 року, протокол №40, на термiн до обрання нового
складу правлiння.
Член правлiння здiйснює повноваження та виконує обов`язки, визначенi чинним законодавством
України, статутом та положенням про правлiння Емiтента.
До повноважень посадової особи належить прийняття в складi правлiння Емiтента рiшень щодо:
1) виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв Емiтента та/або наглядової ради Емiтента; 2)
затвердження правил, положень та iнших внутрiшнiх документiв Емiтента, визначення
органiзацiйної структури Емiтента; 3) визначення умов оплати працi посадових осiб Емiтента,
його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; 4) укладання договорiв про придбавання та

вiдчуження нерухомого майна Емiтента; 5) прийняття рiшень про створення чи припинення фiлiй
та представництв Емiтента та затвердження положень про їхню дiяльнiсть; 6) надання на розгляд
загальних зборiв акцiонерiв рiчних звiтiв, включаючи звiти про основнi види дiяльностi Емiтента,
фiнансовi звiти та бухгалтерський баланс на кiнець попереднього фiнансового року, звiт про
пасиви та активи, пропозицiї щодо використання та розподiлу прибутку, який можна
розподiляти; пропозицiї щодо змiн статутного фонду, дiяльностi Емiтента, про припинення
Емiтента або випуску акцiй для персоналу/працiвникiв Емiтента; 7) здiйснення iнших функцiй,
згiдно з чинним законодавством України та внутрiшнiми документами Емiтента.
Крiм того, член правлiння має право: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про
Емiтента, необхiдну для виконання своїх функцiй; в межах визначених повноважень самостiйно
та у складi правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Емiтента; вносити пропозицiї,
брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi правлiння
Емiтента; iнiцiювати скликання засiдання правлiння Емiтента; надавати у письмовiй формi
зауваження на рiшення правлiння Емiтента; вимагати скликання позачергового засiдання
наглядової ради Емiтента.
Член правлiння Емiтента зобов`язаний керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством
України, Статутом Емiтента, Положенням про правлiння, iншими внутрiшнiми документами
Емiтента, дiяти в iнтересах Емiтента, виконувати рiшення загальних зборiв акцiонерiв та
наглядової ради Емiтента, не перевищувати наданих повноважень, дотримуватися встановлених
у Емiтента правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть
(конфлiкту iнтересiв); дотримуватися всiх встановлених у Емiтента правил, пов'язаних iз
режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати
конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням
повноважень, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у
своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; своєчасно надавати наглядовiй радi, ревiзiйнiй комiсiї,
внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Емiтента повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та
фiнансовий стан Емiтента.
У посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова
особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних. Загальний стаж роботи посадової особи
складає 15 рокiв. Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала посади: менеджер з
безпеки, Україна та Новi ринки, СЄ та ЦА ПрАТ "Монделiс Україна" (мiсцезнаходження: 42600,
Сумська обл., м. Тростянець, вул. Набережна, 28-А). Посадова особа акцiями Емiтента не
володiє.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Синельник В`ячеслав Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1967
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "Монделiс Україна" - директор вiддiлу логiстики та роботи з клiєнтами, Україна та новi
ринки СЄ та ЦА; ПрАТ "Монделiс Україна" - директор вiддiлу логiстики та роботи з клiєнтами,
Україна та Євразiя; ПрАТ "Монделiс Україна" - член правлiння.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.04.2016 до обрання нового складу правлiння
9) Опис
Синельник В`ячеслав Володимирович, обраний на посаду члена правлiння Емiтента, на пiдставi
рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2016 року, протокол №40, на термiн до обрання
нового складу правлiння.
Член правлiння здiйснює повноваження та виконує обов`язки, визначенi чинним законодавством
України, статутом та положенням про правлiння Емiтента.
До повноважень посадової особи належить прийняття в складi правлiння Емiтента рiшень щодо:
1) виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв Емiтента та/або наглядової ради Емiтента; 2)
затвердження правил, положень та iнших внутрiшнiх документiв Емiтента, визначення
органiзацiйної структури Емiтента; 3) визначення умов оплати працi посадових осiб Емiтента,
його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; 4) укладання договорiв про придбавання та
вiдчуження нерухомого майна Емiтента; 5) прийняття рiшень про створення чи припинення фiлiй
та представництв Емiтента та затвердження положень про їхню дiяльнiсть; 6) надання на розгляд
загальних зборiв акцiонерiв рiчних звiтiв, включаючи звiти про основнi види дiяльностi Емiтента,
фiнансовi звiти та бухгалтерський баланс на кiнець попереднього фiнансового року, звiт про
пасиви та активи, пропозицiї щодо використання та розподiлу прибутку, який можна
розподiляти; пропозицiї щодо змiн статутного фонду, дiяльностi Емiтента, про припинення
Емiтента або випуску акцiй для персоналу/працiвникiв Емiтента; 7) здiйснення iнших функцiй,
згiдно з чинним законодавством України та внутрiшнiми документами Емiтента.
Крiм того, член правлiння має право: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про
Емiтента, необхiдну для виконання своїх функцiй; в межах визначених повноважень самостiйно
та у складi правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Емiтента; вносити пропозицiї,
брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi правлiння
Емiтента; iнiцiювати скликання засiдання правлiння Емiтента; надавати у письмовiй формi
зауваження на рiшення правлiння Емiтента; вимагати скликання позачергового засiдання
наглядової ради Емiтента.
Член правлiння Емiтента зобов`язаний керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством
України, Статутом Емiтента, Положенням про правлiння, iншими внутрiшнiми документами
Емiтента, дiяти в iнтересах Емiтента, виконувати рiшення загальних зборiв акцiонерiв та
наглядової ради Емiтента, не перевищувати наданих повноважень, дотримуватися встановлених
у Емiтента правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть
(конфлiкту iнтересiв); дотримуватися всiх встановлених у Емiтента правил, пов'язаних iз
режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати
конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням
повноважень, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у
своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; своєчасно надавати наглядовiй радi, ревiзiйнiй комiсiї,
внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Емiтента повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та
фiнансовий стан Емiтента.
У посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова
особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних. Загальний стаж роботи посадової особи
складає 21 рiк. Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала посади: директор вiддiлу
логiстики та роботи з клiєнтами, Україна та новi ринки СЄ та ЦА, директор вiддiлу логiстики та
роботи з клiєнтами, Україна та Євразiя, член правлiння ПрАТ "Монделiс Україна"
(мiсцезнаходження: 42600, Сумська обл., м. Тростянець, вул. Набережна, 28-А). Посадова особа
акцiями Емiтента не володiє. У вiдповiдностi до рiшення наглядової ради Емiтента вiд 30.11.2017

року, протокол №11, припинено повноваження члена правлiння Емiтента - Синельника
В`ячеслава Володимировича, в зв`язку з поданням ним вiдповiдної письмової заяви про
звiльнення.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних
товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента
(для публічних акціонерних товариств)
Найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний код
юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість
акцій (штук)

Від загальної кількості
акцій (у відсотках)

Kraft Foods Entity
Holdinds B.V.

850316170

4903R Нiдерланди - м. Оостерхоут
Вiльгельмiнаканал Зюд, 110

3422247

99.94

Кількість
акцій (штук)

Від загальної кількості
акцій (у відсотках)

3422247

99.94

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**
Усього

Кількість за видами акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

3422247

0

Кількість за видами акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

3422247

0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади
іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові

X
26.04.2017
100
Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулись за iнiцiативи наглядової ради Емiтента.
Перелiк питань, що розглядались на загальних зборах:
1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборiв акцiонерiв.
4. Звiт Наглядової Ради Товариства про дiяльнiсть за 2016 рiк.
5. Звiт Правлiння Товариства про дiяльнiсть Товариства за 2016 рiк.
6. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк.
7. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) товариства за 2016 рiк.
8. Прийняття рiшення щодо змiни напрямку використання прибутку Товариства, отриманого за 2014
рiк.
9. Прийняття рiшення про розподiл прибутку Товариства за 2016 рiк.
10. Прийняття рiшення щодо вчинення значних правочинiв Товариством.
11. Про затвердження нової редакцiї Статуту Товариства.
12. Про припинення повноважень голови та членiв наглядової ради Товариства.
13. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження Положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства в новiй редакцiї.
15. Затвердження Положення про наглядову раду Товариства в новiй редакцiї.
16. Затвердження Положення про правлiння Товариства в новiй редакцiї.
17. Затвердження Положення про ревiзiйну комiсiю Товариства в новiй редакцiї.
Наглядовою радою, на пiдставi пропозицiї акцiонера, що володiє бiльше нiж 5% простих акцiй
Емiтента (Kraft Foods Entity Holdinds B.V.) було прийнято рiшення про доповнення питань за №8 та
№10, якi були включенi до порядку денного чергових загальних зборах акцiонерiв новими
проектами рiшень. Порядок денний чергових загальних зборiв акцiонерiв Емiтента новими
питаннями - не доповнювався.
Результати розгляду питань порядку денного:
Питання №1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.
Результати голосування:
«За» – 3 422 247 голосiв, або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй.
«Проти» – 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та
є власниками голосуючих акцiй.
«Утрималися» – 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Рiшення прийнято.
Збори вирiшили:
Обрати лiчильну комiсiю у складi 3 (трьох) осiб, а саме: Євсюкова Юлiя Вiкторiвна - голова
лiчильної комiсiї, Феденко Тетяна Олексiївна та Садова Юлiя Олександрiвна - члени лiчильної
комiсiї.
2. Питання №2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
Результати голосування:
«За» – 3 422 247 голосiв, або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй.
«Проти» – 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та
є власниками голосуючих акцiй.
«Утрималися» – 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Рiшення прийнято.
Збори вирiшили:
Обрати головою Зборiв Сучик Олену Леонiдiвну i секретарем Булду Оксану Анатолiївну.
3. Питання №3. Затвердження регламенту проведення загальних зборiв акцiонерiв.
Результати голосування:

«За» – 3 422 247 голосiв, або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй.
«Проти» – 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та
є власниками голосуючих акцiй.
«Утрималися» – 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Рiшення прийнято.
Збори вирiшили:
Затвердити регламент проведення загальних зборiв акцiонерiв: для звiтування з кожного питання
порядку денного - до 5 хв., для виступiв – до 5 хв..
4. Питання №4. Звiт Наглядової Ради Товариства про дiяльнiсть за 2016 рiк.
Результати голосування:
«За» – 3 422 247 голосiв, або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй.
«Проти» – 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та
є власниками голосуючих акцiй.
«Утрималися» – 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Рiшення прийнято.
Збори вирiшили:
Затвердити Звiт про дiяльнiсть Наглядової ради за 2016 рiк, роботу Наглядової ради в 2016 р.
визнати задовiльною.
5. Питання №5. Звiт Правлiння Товариства про дiяльнiсть Товариства за 2016 рiк.
Результати голосування:
«За» – 3 422 247 голосiв, або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй.
«Проти» – 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та
є власниками голосуючих акцiй.
«Утрималися» – 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Рiшення прийнято.
Збори вирiшили:
Затвердити Звiт про дiяльнiсть Правлiння Товариства за 2016 рiк, визнати роботу правлiння в 2016
роцi задовiльною.
6. Питання №6. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Результати голосування:
«За» – 3 422 247 голосiв, або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй.
«Проти» – 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та
є власниками голосуючих акцiй.
«Утрималися» – 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Рiшення прийнято.
Збори вирiшили:
Затвердити Звiт про дiяльнiсть Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк та визнати роботу Ревiзiйної
комiсiї Товариства задовiльною.
7. Питання №7. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) товариства за 2016 рiк.
Результати голосування:
«За» – 3 422 247 голосiв, або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй.
«Проти» – 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та
є власниками голосуючих акцiй.
«Утрималися» – 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Рiшення прийнято.
Збори вирiшили:
Затвердити рiчний звiт (рiчну фiнансову звiтнiсть) товариства за 2016 рiк.
8. Питання №8. Прийняття рiшення щодо змiни напрямку використання прибутку Товариства,
отриманого за 2014 рiк.
Перший проект рiшення:
«Змiнити напрямок використання прибутку за 2014 рiк в сумi 159 911 167 грн 40 коп. i направити
прибуток за 2014 рiк в сумi 159 911 167 грн 40 коп. на виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства.
Виплату здiйснювати безпосередньо акцiонерам вiдповiдно до порядку i строкiв виплати

затверджених Наглядовою Радою Товариства».
Другий проект рiшення:
«Змiнити напрямок використання прибутку за 2014 рiк в сумi 159 911 167 грн 40 коп. i направити
прибуток за 2014 рiк в сумi 159 911 167 грн 40 коп. на виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства.
Виплату здiйснювати через депозитарну систему України до порядку i строкiв виплати
затверджених Наглядовою Радою Товариства».
Результати голосування:
За перший проект рiшення:
«За» – 0 голосiв, або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих акцiй.
«Проти» – 3 422 247 голосiв, або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй.
«Утрималися» – 0 голосiв, або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй.
За другий проект рiшення:
«За» – 3 422 247 голосiв, або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй.
«Проти» – 0 голосiв, або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та
є власниками голосуючих акцiй.
«Утрималися» – 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Рiшення прийнято.
Збори вирiшили:
Змiнити напрямок використання прибутку за 2014 рiк в сумi 159 911 167 грн 40 коп. i направити
прибуток за 2014 рiк в сумi 159 911 167 грн 40 коп. на виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства.
Виплату здiйснювати через депозитарну систему України до порядку i строкiв виплати
затверджених Наглядовою Радою Товариства.
9. Питання №9. Прийняття рiшення про розподiл прибутку Товариства за 2016 рiк.
Результати голосування:
«За» – 3 422 247 голосiв, або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй.
«Проти» – 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та
є власниками голосуючих акцiй.
«Утрималися» – 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Рiшення прийнято.
Збори вирiшили:
Дивiденди за результатами дiяльностi Товариства у 2016 роцi не виплачувати, а направити прибуток
Товариства в сумi 95 мiльонiв 558 тисяч грн.. на розвиток виробництва.
10. Питання №10.Прийняття рiшення щодо вчинення значних правочинiв Товариством.
Перший проект рiшення:
«Через вiдсутнiсть проектiв значних правочинiв, дане питання не розглядати».
Другий проект рiшення:
«Надати згоду на вчинення ПрАТ «Монделiс Україна» значного правочину, а саме на пiдписання
доповнення до Договору поставки товарiв №1600-2483 вiд 01.08.2016 року мiж ПрАТ «Монделiс
Україна» та ТОВ «Чiпси Люкс» стосовно збiльшення загальної вартостi цього Договору на 852 000
000,00 грн. (вiсiмсот п’ятдесят два мiльйони гривень, 00 коп). Загальна вартiсть зазначеного
Договору не повинна перевищувати 1 200 000 000,00 грн. (один мiльярд двiстi мiльйонiв гривень, 00
коп.), у тому числi ПДВ 20% - 200 000 000,00 грн».
Результати голосування:
За перший проект рiшення:
«За» – 0 голосiв, або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих акцiй.
«Проти» – 3 422 247 голосiв, або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй.
«Утрималися» – 0 голосiв, або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй.
За другий проект рiшення:
«За» – 3 422 247 голосiв, або 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй.
«Проти» – 0 голосiв, або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та
є власниками голосуючих акцiй.
«Утрималися» – 0 голосiв, або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних

зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Рiшення прийнято.
Збори вирiшили:
Надати згоду на вчинення ПрАТ «Монделiс Україна» значного правочину, а саме на пiдписання
доповнення до Договору поставки товарiв №1600-2483 вiд 01.08.2016 року мiж ПрАТ «Монделiс
Україна» та ТОВ «Чiпси Люкс» стосовно збiльшення загальної вартостi цього Договору на 852 000
000,00 грн. (вiсiмсот п’ятдесят два мiльйони гривень, 00 коп). Загальна вартiсть зазначеного
Договору не повинна перевищувати 1 200 000 000,00 грн. (один мiльярд двiстi мiльйонiв гривень, 00
коп.), у тому числi ПДВ 20% - 200 000 000,00 грн
11. Питання № 11. Про затвердження нової редакцiї Статуту Товариства.
Результати голосування:
«За» – 3 422 247 голосiв, або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй.
«Проти» – 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та
є власниками голосуючих акцiй.
«Утрималися» – 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Рiшення прийнято.
Збори вирiшили:
Затвердити проект нової редакцiї Статуту Товариства. Уповноважити Сучик Олену Леонiдiвну на
пiдписання нової редакцiї статуту та здiйснення всiх юридичних та фактичних дiй по реєстрацiї
нової редакцiї Статуту Приватного акцiонерного товариства «Монделiс Україна» в органах
державної реєстрацiї у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства з правом передачi
повноважень третiм особам на пiдставi довiреностi
12. Питання № 12. Про припинення повноважень голови та членiв наглядової ради Товариства.
Результати голосування:
«За» – 3 422 247 голосiв, або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй.
«Проти» – 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та
є власниками голосуючих акцiй.
«Утрималися» – 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Рiшення прийнято.
Збори вирiшили:
Припинити повноваження голови наглядової ради Товариства: Самусенко Андрiя Вiкторовича та
членiв наглядової ради Товариства: Ллевеллiн Джеральдiн та Райнхарда Пухту.
13. Питання № 13. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства.
Результати голосування:
№
п/п ПIБ кандидата Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi вiдданi за кандидата
1 Шопс Ксав’єр 3 422 247 голосiв
2 Глушкова Тетяна Вiкторiвна 3 422 247 голосiв
3 Самусенко Андрiй Вiкторович 3 422 247 голосiв
За результатами голосування прийнято рiшення: обрати членами наглядової ради Товариства: Шопс
Ксав’єра, Глушкову Тетяну Вiкторiвну та Самусенка Андрiя Вiкторовича, на строк передбачений
статутом Товариства, а саме на 3 роки.
14. Питання № 14. Затвердження Положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства в новiй
редакцiї.
Результати голосування:
«За» – 3 422 247 голосiв, або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй.
«Проти» – 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та
є власниками голосуючих акцiй.
«Утрималися» – 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Рiшення прийнято.
Збори вирiшили:
Затвердити Положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства в новiй редакцiї. Уповноважити
Сучик Олену Леонiдiвну на пiдписання Положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства в новiй
редакцiї.
15. Питання № 15. Затвердження Положення про наглядову раду Товариства в новiй редакцiї.
Результати голосування:
«За» – 3 422 247 голосiв, або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних

зборах та є власниками голосуючих акцiй.
«Проти» – 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та
є власниками голосуючих акцiй.
«Утрималися» – 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Рiшення прийнято.
Збори вирiшили:
Затвердити Положення про наглядову раду Товариства в новiй редакцiї. Уповноважити Сучик
Олену Леонiдiвну на пiдписання Положення про наглядову раду Товариства в новiй редакцiї.
16. Питання № 16. Затвердження Положення про правлiння Товариства в новiй редакцiї.
Результати голосування:
«За» – 3 422 247 голосiв, або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй.
«Проти» – 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та
є власниками голосуючих акцiй.
«Утрималися» – 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Рiшення прийнято.
Збори вирiшили:
Затвердити Положення про правлiння Товариства в новiй редакцiї. Уповноважити Сучик Олену
Леонiдiвну на пiдписання Положення про правлiння Товариства в новiй редакцiї
17. Питання № 17. Затвердження Положення про ревiзiйну комiсiю Товариства в новiй редакцiї
Результати голосування:
«За» – 3 422 247 голосiв, або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй.
«Проти» – 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та
є власниками голосуючих акцiй.
«Утрималися» – 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Рiшення прийнято.
Збори вирiшили:
Затвердити Положення про ревiзiйну комiсiю Товариства в новiй редакцiї. Уповноважити Сучик
Олену Леонiдiвну на пiдписання Положення про ревiзiйну комiсiю Товариства в новiй редакцiї.
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові
X
08.11.2017
100

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулись за iнiцiативи наглядової ради Емiтента.
Перелiк питань, що розглядались на загальних зборах:
1. Обрання лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
3. Затвердження регламенту проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
4. Про змiну рiшення, прийнятого черговими загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд
27.03.2015 року, протокол №38 щодо порядку розподiлу прибутку, отриманого Товариством за 2014
рiк. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв за 2014 рiк.
5. Про змiну рiшення, прийнятого рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 29.04.2016
року, протокол №40 щодо порядку розподiлу прибутку, отриманого Товариством за 2015 рiк.
Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв за 2015 рiк.
6. Про змiну рiшення, прийнятого рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 26.04.2017
року, протокол №42 щодо порядку розподiлу прибутку, отриманого Товариством за 2016 рiк.
Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв за 2016 рiк.
7. Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв.
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного вiд акцiонерiв Емiтента - не надходили.
Результати розгляду питань порядку денного:

1. Питання №1. Обрання лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Результати голосування:
- «За» – 3 422 247 голосiв, або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй.
- «Проти» – 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах
та є власниками голосуючих акцiй.
- «Утрималися» – 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Рiшення прийнято.
Збори вирiшили:
Обрати лiчильну комiсiю позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства у складi 3 (трьох)
осiб, а саме: Садову Юлiю Олександрiвну – головою лiчильної комiсiї, Клименко Наталiю
Володимирiвну та Бiлецьку Наталiю Iванiвну – членами лiчильної комiсiї.
2. Питання №2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Результати голосування:
- «За» – 3 422 247 голосiв, або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй.
- «Проти» – 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах
та є власниками голосуючих акцiй.
- «Утрималися» – 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Рiшення прийнято.
Збори вирiшили:
Обрати Приступу Наталiю Василiвну - головою позачергових загальних зборiв акцiонерiв
Товариства, Тiщенко Тетяну Володимирiвну - секретарем позачергових загальних зборiв акцiонерiв
Товариства.
3. Питання №3. Затвердження регламенту проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв
Товариства.
Результати голосування:
- «За» – 3 422 247 голосiв, або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй.
- «Проти» – 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах
та є власниками голосуючих акцiй.
- «Утрималися» – 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Рiшення прийнято.
Збори вирiшили:
Затвердити наступний регламент проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв, а саме: для
звiтування з кожного питання проекту порядку денного - до 5 хв., для виступiв - до 5 хв.
4. Питання №4. Про змiну рiшення, прийнятого черговими загальними зборами акцiонерiв
Товариства вiд 27.03.2015 року, протокол №38 щодо порядку розподiлу прибутку, отриманого
Товариством за 2014 рiк. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв за 2014 рiк.
Результати голосування:
- «За» – 3 422 247 голосiв, або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй.
- «Проти» – 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах
та є власниками голосуючих акцiй.
- «Утрималися» – 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Рiшення прийнято.
Збори вирiшили:
Змiнити рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 27.03.2015 року, протокол
№38 щодо порядку розподiлу прибутку, отриманого Товариством за 2014 рiк про його направлення
на розвиток виробництва. Направити частину прибутку, отриманого Товариством за 2014 рiк в
розмiрi 15 237 787 гривень 90 копiйок на виплату дивiдендiв. Виплату дивiдендiв здiйснити в термiн
по 29.12.2017 року. Виплату дивiдендiв здiйснювати через депозитарну систему України вiдповiдно
до порядку i строкiв виплати дивiдендiв, що будуть затвердженi наглядовою радою Товариства, з
дотриманням вимог чинного законодавства України.
5. Питання №5. Про змiну рiшення, прийнятого рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства
вiд 29.04.2016 року, протокол №40 щодо порядку розподiлу прибутку, отриманого Товариством за
2015 рiк. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв за 2015 рiк.
Результати голосування:
- «За» – 3 422 247 голосiв, або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних

зборах та є власниками голосуючих акцiй.
- «Проти» – 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах
та є власниками голосуючих акцiй.
- «Утрималися» – 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Рiшення прийнято.
Збори вирiшили:
Змiнити рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 29.04.2016 року, протокол №40
щодо порядку розподiлу прибутку, отриманого Товариством за 2015 рiк про його направлення на
розвиток виробництва. Направити частину прибутку, отриманого Товариством за 2015 рiк в розмiрi
170 218 075 гривень 62 копiйки на виплату дивiдендiв. Виплату дивiдендiв здiйснити в термiн по
29.12.2017 року. Виплату дивiдендiв здiйснювати через депозитарну систему України вiдповiдно до
порядку i строкiв виплати дивiдендiв, що будуть затвердженi наглядовою радою Товариства, з
дотриманням вимог чинного законодавства України.
6. Питання №6. Про змiну рiшення, прийнятого рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства
вiд 26.04.2017 року, протокол №42 щодо порядку розподiлу прибутку, отриманого Товариством за
2016 рiк. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв за 2016 рiк.
Результати голосування:
- «За» – 3 422 247 голосiв, або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй.
- «Проти» – 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах
та є власниками голосуючих акцiй.
- «Утрималися» – 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Рiшення прийнято.
Збори вирiшили:
Змiнити рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 26.04.2017 року, протокол №42
щодо порядку розподiлу прибутку, отриманого Товариством за 2016 рiк про його направлення на
розвиток виробництва. Прибуток, отриманий Товариством за 2016 рiк розподiлити наступним
чином: 76 074 176 гривень 82 копiйки направити на розвиток виробництва Товариства, а 19 483 823
гривнi 18 копiйок направити на виплату дивiдендiв. Виплату дивiдендiв здiйснити в термiн по
29.12.2017 року. Виплату дивiдендiв здiйснювати через депозитарну систему України вiдповiдно до
порядку i строкiв виплати дивiдендiв, що будуть затвердженi наглядовою радою Товариства, з
дотриманням вимог чинного законодавства України.
7. Питання №7. Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення Товариством значних
правочинiв.
Результати голосування:
- «За» – 3 422 247 голосiв, або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй.
- «Проти» – 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах
та є власниками голосуючих акцiй.
- «Утрималися» – 0 голосiв, або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Рiшення прийнято.
Збори вирiшили:
Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинiв, а саме:
1. Укладення Угоди про контрактне виробництво мiж ПрАТ «Монделiс Україна», юридична особа,
що зареєстрована та дiє вiдповiдно до законодавства України, з юридичною адресою: вул.
Набережна, 28 А, м. Тростянець, Сумська область, Україна, 42600, код ЄДРПОУ 00382220 та
Монделiс Юроп ГмбХ, з мiсцезнаходженням: Lindbergh-Allee 1, 8152 Glattpark (Opfikon),
Switzerland, предметом якої є контрактне виробництво, на загальну суму 40 000 000 Євро.
2. Укладення Додаткової угоди №25 вiд 02.10.2017 р. до Контракту купiвлi-продажу №192/2013 вiд
07.06.2013 року мiж ПрАТ «Монделiс Україна», юридична особа, що зареєстрована та дiє вiдповiдно
до законодавства України, з юридичною адресою: вул. Набережна, 28 А, м. Тростянець, Сумська
область, Україна, 42600, код ЄДРПОУ 00382220 та ТОВ “Мон’делiс Русь”, юридична особа, що
зареєстрована i дiє вiдповiдно до законодавства Росiйської Федерацiї, з мiсцезнаходженням за
адресою: Росiйська Федерацiя, 601123, м. Покров, Петушинський район, Володимирська обл., вул.
Франца Штольверка 10, Код ОДРН 1053300622407, предметом якої є купiвля-продаж товару на
загальну суму 200 000 000 GBP.
3. Укладення Доповнення № 21 до Контракту № RM 1600-7595 вiд 21 листопада 2016 року мiж
ПрАТ «Монделiс Україна», юридична особа, що зареєстрована та дiє вiдповiдно до законодавства
України, з юридичною адресою: вул. Набережна, 28 А, м. Тростянець, Сумська область, Україна,
42600, код ЄДРПОУ 00382220 та TOUTON S.A., юридичною особою за законодавством Францiї, з

мiсцезнаходженням за адресою: B.P 13-1, Rue Ren? Magne - Centre Commercial de Gros de bordeaux
Nord 33083 BORDEAUX NORD CEDEX, Францiя, предметом якої є поставка товару на загальну
суму 35 000 000 GBP».
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

33/1/2015

Нацiональна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового ринку

UA 4000172407

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

0.55

3424222

1883322.1

100

10.04.2015

Опис

Емiтент є приватним акцiонерним товариством. В звiтному перiодi акцiї Емiтента на фондових бiржах не покупались та не продавались. Акцiї
Емiтента у лiстингу фондових бiрж не перебували. В звiтному перiодi Емiтент додаткових емiсїй акцiй та iнших цiнних паперiв - не
здiйснював. Випуск акцiй Емiтента зареєстровано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, про що видано свiдоцтво про
реєстрацiю випуску акцiй за №33/1/2015, дата реєстрацiї 10.04.2015 року, дата видачi 10.04.2015 року. Вiдповiдно до ч. 4 Прикiнцевих та
перехiдних положень Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо спрощення ведення бiзнесу та
залучення iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв" вiд 16.11.2017 року №2210-VIII, Емiтент вважається таким, що не здiйснював публiчної
пропозицiї цiнних паперiв.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

1233908

1365277

173450

45568

1407358

1410845

будівлі та
споруди

232634

252052

163125

38115

395759

290167

машини та
обладнання

955055

1067599

3802

155

958857

1067754

транспортні
засоби

4970

11452

0

0

4970

11452

0

0

6523

7296

6523

7296

інші

41249

34174

0

2

41249

34176

2. Невиробничого
призначення:

4524

4226

0

0

4524

4226

будівлі та
споруди

3670

3545

0

0

3670

3545

машини та
обладнання

53

24

0

0

53

24

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна
нерухомість

0

0

0

0

0

0

801

657

0

0

801

657

1238432

1369503

173450

45568

1411882

1415071

Найменування
основних засобів

земельні ділянки

інші
Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю за мiнусом накопиченого зносу та резерву
на знецiнення, якщо необхiдно.
Витрати на ремонт та технiчне обслуговування визнаються витратами по мiрi їх виникнення.
Витрати на замiну значних компонентiв основних засобiв капiталiзуються iз наступним
списанням вартостi замiненого компоненту.
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
Опис
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 прямолiнiйним 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.
Основнi засоби та незавершенi капiтальнi iнвестицiї
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 2016 р. 286 197 1 117 817 86 637 92 237 1 582 888
Накопичений знос (53 116) (269 007) (57 823) - (379 946)
Балансова вартiсть на 1 сiчня 2016 р. 233 081 848 810 28 814 92 237 1 202 942
Придбання/Переведення в iншу категорiю 18 215 214 342 30 384 88 971 351 912
Вибуття (1 124) (49 706) (1 694) - (52 524)
Амортизацiйнi вiдрахування (13 866) (58 338) (10 485) - (82 689)
Залишкова вартiсть на 31 грудня 2016 р. 236 306 955 108 47 019 181 208 1 419 641
Первiсна вартiсть на 31 грудня 2016 р. 303 108 1 264 302 104 176 181 208 1 852 794
Накопичений знос (66 802) (309 194) (57 157) - (433 153)
Балансова вартiсть на 31 грудня 2016 р. 236 306 955 108 47 019 181 208 1 419 641
Придбання/Переведення в iншу категорiю 30 778 201 990 15 369 70 675 318 812
Вибуття (79) (4 792) (742) - (5 613)
Знецiнення (78) (12 280) (193) (5 469) (18 020)
Амортизацiйнi вiдрахування (11 330) (72 403) (15 170) - (98 903)
Залишкова вартiсть на 31 грудня 2017 р. 255 597 1 067 623 46 283 246 414 1 615 917
Первiсна вартiсть на 31 грудня 2017 р. 333 062 1 432 947 110 522 246 414 2 122 945
Накопичений знос (77 465) (365 324) (64 239) - (507 028)
Залишкова вартiсть на 31 грудня 2017 р. 255 597 1 067 623 46 283 246 414 1 615 917
Обмежень на використання майна Емiтента - немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

1757007

1844121

Статутний капітал (тис.
грн.)

1883

1883

Скоригований
статутний капітал (тис.
грн)

1883

1883

Опис

Вартiсть чистих активiв розрахована як рiзниця вартостi активiв та всiх видiв зобов`язань i
забезпечень. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацiй щодо
визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням
ДКЦПФР вiд 17.11.2004 року №485.

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв Емiтента бiльше його статутного капiталу. Вимоги
частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань
Кредити банку

Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за
користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

0

X

X

X

0

X

X

у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

за облігаціями (за кожним
випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами
(за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у
тому числі за похідними цінними
паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

1385

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов’язання та забезпечення

X

1519509

X

X

Усього зобов’язань та забезпечень

X

1520894

X

X

Iншi зобов`язання складаються iз договiрних зобов`язань перед
постачальниками, працiвниками та iз обов`язкових вiдрахувань до Державного
бюджету.

Опис:

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
Обсяг виробництва
у натуральній
у грошовій
формі
формі
(фізична од.
(тис.грн.)
вим.**)

Обсяг реалізованої продукції

у відсотках
до всієї
виробленої
продукції

у натуральній
у
у відсотках до
формі
грошовій
всієї
(фізична од. формі (тіс. реалізованої
вим.**)
грн.)
продукції

№
з/п

Основний вид
продукції*

1

2

3

4

5

6

7

8

1

сухарi та
печиво, вироби
кондитерськi
борошнянi

19566

1584514.08

33.2

19534

1288167

30.9

2

какао, шоколад
та кондитерськi
вироби

20190.06

2590478.56

54.3

19573

2240797

53.7

3

чiпси
картоплянi

11075.15

597394.65

12.5

11066.33

646592.27

15.5

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в
грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої
продукції (у відсотках)

1

2

3

1

матерiальнi витрати

77.1

витрати на оплату працi та вiдрахування на
соцiальнi заходи

2

6.9

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних
правочинів

Вартість
Ринкова
активів
вартість
Найменування
емітента
майна або
Дата
уповноваженого
за даними
№
послуг, що
прийняття
органу, що
останньої
з/п
є
рішення
прийняв
річної
предметом
рішення
фінансової
правочину
звітності
(тис. грн)
(тис. грн)

1

1

2

12.01.2017

3

Наглядова рада

4

542263.98

5

3476601

Співвідношення
ринкової
вартості майна
або послуг, що є
предметом
правочину, до
вартості
активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

Предмет
правочину

6

7

8

15.6

Купiвля-продаж
товару, визначеного
специфiкацiями до
ДОПОВНЕННЯ
№43 до контракту
№1400-5843 вiд 04
лютого 2014 року.

13.01.2017

Дата розміщення
особливої
інформації в
Веб
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

http:

Опис:

У вiдповiдностi до протоколу наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Монделiс Україна» (надалi – Товариств
прийнято рiшення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину (надалi – правочин), а саме на укладенн
контракту №1400-5843 вiд 04 лютого 2014 року з ТОВ «AZTRADE» щодо купiвлi-продажу товару, визначеного специфiкацiями
542 263 980 (п’ятсот сорок два мiльйони двiстi шiстдесят три тисячi дев’ятсот вiсiмдесят гривень). Ринкова вартiсть майна аб
правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, складає 542 263.98 тис.грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 3 476 601 тис.грн
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останнь
(у вiдсотках): 15,6%.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством вiдповiдно до статуту П
вiдсутнi.

2

12.01.2017

Наглядова рада

379584.786

3476601

10.9

Купiвля-продаж
товару, визначеного
специфiкацiями до
ДОПОВНЕННЯ
№36 до контракту
№1300-5696 вiд 29
листопада 2013
року.

13.01.2017

http:

Опис:

У вiдповiдностi до протоколу наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Монделiс Україна» (надалi – Товариств
прийнято рiшення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину (надалi – правочин), а саме на укладенн
контракту №1300-5696 вiд 29 листопада 2013 року з ТОВ «Марсерал» щодо купiвлi-продажу товару, визначеного специфiкац
вартiсть 379 584 786 (триста сiмдесят дев’ять мiльйонiв п’ятсот вiсiмдесят чотири тисячi сiмсот вiсiмдесят шiс
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, складає 379
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 3 476 601 тис.грн
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останнь

Вартість
Ринкова
активів
вартість
Найменування
емітента
майна або
Дата
уповноваженого
за даними
№
послуг, що
прийняття
органу, що
останньої
з/п
є
рішення
прийняв
річної
предметом
рішення
фінансової
правочину
звітності
(тис. грн)
(тис. грн)

1

2

3

4

5

Співвідношення
ринкової
вартості майна
або послуг, що є
предметом
правочину, до
вартості
активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

Предмет
правочину

6

7

Дата розміщення
особливої
інформації в
Веб
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

8

(у вiдсотках): 10,9%.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством вiдповiдно до статуту П
вiдсутнi.

3

06.02.2017

Наглядова рада

504360

3476601

14.5

Купiвляпродажутовару,
визначеного
специфiкацiями до
ДОПОВНЕННЯ
№62 до контракту
№1300-5751 вiд 20
грудня 2013 року.

07.02.2017

http:

Опис:

У вiдповiдностi до протоколу наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Монделiс Україна» (надалi – Товариств
прийнято рiшення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину (надалi – правочин), а саме на укладенн
контракту №1300-5751 вiд 20 грудня 2013 року з компанiєю «CHOCOLUX» S.R.L. щодо купiвлi-продажу товару, визначеного
загальну вартiсть 504 360 тис.грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до зак
тис.грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 3 476 601 тис.грн
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останнь
(у вiдсотках): 14,5%.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством вiдповiдно до статуту П
вiдсутнi.

4

06.02.2017

Наглядова рада

864000

3476601

24.85

Поставка товару,
визначеного
специфiкацiями до
Дистриб’юторського
договору №SL 17007700 вiд 06 лютого
2017 року.

07.02.2017

http:

Опис:

У вiдповiдностi до протоколу наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Монделiс Україна» (надалi – Товариств
прийнято рiшення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину (надалi – правочин), а саме на укладення Д
№SL 1700-7700 вiд 06 лютого 2017 року з ТОВ «СПРИНТЕР ЦЕНТР» щодо поставки товару, визначеного специфiкацiями до н
000 тис.грн.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, складає 8
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 3 476 601 тис.грн
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останнь
(у вiдсотках): 24,85%.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством вiдповiдно до статуту П
вiдсутнi
5

14.03.2017

Наглядова рада

860000

3476601

24.74

Поставка товару,
визначеного
специфiкацiями до

16.03.2017

http:

Вартість
Ринкова
активів
вартість
Найменування
емітента
майна або
Дата
уповноваженого
за даними
№
послуг, що
прийняття
органу, що
останньої
з/п
є
рішення
прийняв
річної
предметом
рішення
фінансової
правочину
звітності
(тис. грн)
(тис. грн)

1

2

3

4

5

Співвідношення
ринкової
вартості майна
або послуг, що є
предметом
правочину, до
вартості
активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

Предмет
правочину

6

7

Дата розміщення
особливої
інформації в
Веб
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

8

Додатку №32 до
Дистриб’юторського
договору №SL 14006437 вiд 29 жовтня
2014 року.
Опис:

У вiдповiдностi до протоколу наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Монделiс Україна» (надалi – емiтент) вiд 1
рiшення про надання згоди на вчинення емiтентом значного правочину (надалi – правочин), а саме на укладення Додатку №3
договору №SL 1400-6437 вiд 29 жовтня 2014 року з ТОВ „НОВИЙ IМПУЛЬС” щодо поставки товару, визначеного специфiка
вартiсть 860 000 тис.грн. (з урахуванням ПДВ по ставкам, вiдповiдно до дiючих на момент вiдвантаження вимог з
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, складає 8
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає: 3 476 601 тис.грн
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останнь
(у вiдсотках): 24,74%.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством вiдповiдно до статуту П
вiдсутнi.

6

14.03.2017

Наглядова рада

850000

3476601

24.45

Поставка товару,
визначеного
специфiкацiями до
Додатку №34 до
Дистриб’юторського
договору № SL
1400-5882 вiд 07
лютого 2014 року.

16.03.2017

http:

Опис:

У вiдповiдностi до протоколу наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Монделiс Україна» (надалi – емiтент) вiд 1
рiшення про надання згоди на вчинення емiтентом значного правочину (надалi – правочин), а саме на укладення Додатку №3
договору № SL 1400-5882 вiд 07 лютого 2014 року з ТОВ «ДП СПРИНТЕР» щодо поставки товару, визначеного специфiкацi
вартiсть 850 000 тис.грн. (з урахуванням ПДВ по ставкам, вiдповiдно до дiючих на момент вiдвантаження вимог з
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, складає 8
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає: 3 476 601 тис.грн. Спiввiдношення ринкової в
є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотк
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством вiдповiдно до статуту П
вiдсутнi.

7

14.03.2017

Опис:

Наглядова рада

756000

3476601

21.74

Поставка товару,
визначеного
специфiкацiями до
Дистриб’юторського
договору № SL
1700-7724 вiд 22
лютого 2017 року.

16.03.2017

http:

Вартість
Ринкова
активів
вартість
Найменування
емітента
майна або
Дата
уповноваженого
за даними
№
послуг, що
прийняття
органу, що
останньої
з/п
є
рішення
прийняв
річної
предметом
рішення
фінансової
правочину
звітності
(тис. грн)
(тис. грн)

1

2

3

4

5

Співвідношення
ринкової
вартості майна
або послуг, що є
предметом
правочину, до
вартості
активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

Предмет
правочину

6

7

Дата розміщення
особливої
інформації в
Веб
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

8

У вiдповiдностi до протоколу наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Монделiс Україна» (надалi – емiтент) вiд 1
рiшення про надання згоди на вчинення емiтентом значного правочину (надалi – правочин), а саме на укладення Дистриб’ютор
7724 вiд 22 лютого 2017 року з ТОВ «IМПУЛЬС СХIД» щодо поставки товару, визначеного специфiкацiями до нього, на загальн
урахуванням ПДВ по ставкам, вiдповiдно до дiючих на момент вiдвантаження вимог законодавства
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, складає 7
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає: 3 476 601 тис.грн
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останнь
(у вiдсотках): 21,74%.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством вiдповiдно до статуту П
вiдсутнi.

8

14.03.2017

Наглядова рада

756000

3476601

21.74

Поставка товару,
визначеного
специфiкацiями до
Дистриб’юторського
договору № SL
1700-7720 вiд 22
лютого 2017 року.

16.03.2017

http:

Опис:

У вiдповiдностi до протоколу наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Монделiс Україна» (надалi – емiтент) вiд 1
рiшення про надання згоди на вчинення емiтентом значного правочину (надалi – правочин), а саме на укладення Дистриб’ютор
7720 вiд 22 лютого 2017 року з ПП "IМПУЛЬС - ПIВДЕНЬ" щодо поставки товару, визначеного специфiкацiями до нього, на
тис.грн. (з урахуванням ПДВ по ставкам, вiдповiдно до дiючих на момент вiдвантаження вимог законода
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, складає 7
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає: 3 476 601 тис.грн
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останнь
(у вiдсотках): 21,74%.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством вiдповiдно до статуту П
вiдсутнi.

9

14.03.2017

Наглядова рада

828000

3476601

23.82

Поставка товару,
визначеного
специфiкацiями до
Дистриб’юторського
договору № SL
1700-7719 вiд 22
лютого 2017 року.

16.03.2017

http:

Опис:

У вiдповiдностi до протоколу наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Монделiс Україна» (надалi – емiтент) вiд 1
рiшення про надання згоди на вчинення емiтентом значного правочину (надалi – правочин), а саме на укладення Дистриб’ютор
7719 вiд 22 лютого 2017 року з ТОВ "СПРИНТЕР СХIД" щодо поставки товару, визначеного специфiкацiями до нього, на загал
(з урахуванням ПДВ по ставкам, вiдповiдно до дiючих на момент вiдвантаження вимог законодавств
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, складає 8
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає: 3 476 601 тис.грн
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останнь
(у вiдсотках): 23,82%.

Вартість
Ринкова
активів
вартість
Найменування
емітента
майна або
Дата
уповноваженого
за даними
№
послуг, що
прийняття
органу, що
останньої
з/п
є
рішення
прийняв
річної
предметом
рішення
фінансової
правочину
звітності
(тис. грн)
(тис. грн)

1

2

3

4

5

Співвідношення
ринкової
вартості майна
або послуг, що є
предметом
правочину, до
вартості
активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

Предмет
правочину

6

7

Дата розміщення
особливої
інформації в
Веб
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

8

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством вiдповiдно до статуту П
вiдсутнi

10 14.03.2017

Наглядова рада

504000

3476601

14.5

Поставка товару,
визначеного
специфiкацiями до
Дистриб’юторського
договору № SL
1700-7721 вiд 22
лютого 2017 року.

16.03.2017

http:

Опис:

У вiдповiдностi до протоколу наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Монделiс Україна» (надалi – емiтент) вiд 1
рiшення про надання згоди на вчинення емiтентом значного правочину (надалi – правочин), а саме на укладення Дистриб’ютор
7721 вiд 22 лютого 2017 року з ТОВ „ГРУПА IМПУЛЬС” щодо поставки товару, визначеного специфiкацiями до нього, на загал
(з урахуванням ПДВ по ставкам, вiдповiдно до дiючих на момент вiдвантаження вимог законодавств
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, складає 5
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає: 3 476 601 тис.грн. Спiввiдношення ринкової в
є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсот
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством вiдповiдно до статуту П
вiдсутнi.

11 14.03.2017

Наглядова рада

648000

3476601

18.64

Поставка товару,
визначеного
специфiкацiями до
Дистриб’юторського
договору № SL
1700-7722 вiд 22
лютого 2017 року.

16.03.2017

http:

Опис:

У вiдповiдностi до протоколу наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Монделiс Україна» (надалi – емiтент) вiд 1
рiшення про надання згоди на вчинення емiтентом значного правочину (надалi – правочин), а саме на укладення Дистриб’ютор
7722 вiд 22 лютого 2017 року з ТОВ „НОВИЙ IМПУЛЬС” щодо поставки товару, визначеного специфiкацiями до нього, на зага
(з урахуванням ПДВ по ставкам, вiдповiдно до дiючих на момент вiдвантаження вимог законодавств
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, складає 6
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає: 3 476 601 тис.грн
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останнь
(у вiдсотках): 18,64%.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством вiдповiдно до статуту П
вiдсутнi

12 26.04.2017

Опис:

Рiчнi загальнi
збори акцiонерiв

1200000

3306489

36.29

Поставка товару,
визначеного
Договором поставки
товарiв №1600-2483
вiд 01.08.2016 року.

27.04.2017

http:

Вартість
Ринкова
активів
вартість
Найменування
емітента
майна або
Дата
уповноваженого
за даними
№
послуг, що
прийняття
органу, що
останньої
з/п
є
рішення
прийняв
річної
предметом
рішення
фінансової
правочину
звітності
(тис. грн)
(тис. грн)

1

2

3

4

5

Співвідношення
ринкової
вартості майна
або послуг, що є
предметом
правочину, до
вартості
активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

Предмет
правочину

6

7

Дата розміщення
особливої
інформації в
Веб
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

8

У вiдповiдностi до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Монделiс Україна» (над
року (протокол №42 вiд 26.04.2017 року), прийнято рiшення про надання згоди на вчинення емiтентом значного правочину, а са
до Договору поставки товарiв №1600-2483 вiд 01.08.2016 року з ТОВ «Чiпси Люкс» стосовно збiльшення загальної вартостi
вартiсть зазначеного Договору не повинна перевищувати 1 200 000 тис.грн.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, складає 1
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає: 3 306 489 тис.грн
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останнь
(у вiдсотках): 36,29%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 3 422 247 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi в рiчних загальн
247 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення: «за» - 3 422 247 штук,
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством вiдповiдно до статуту П
вiдсутнi.

13 26.04.2017

Наглядова рада

682267

3306489

20.63

Поставка товару,
визначеного
специфiкацiями до
Додатку №1 до
Контракту №RM
1600-7595.

27.04.2017

http:

Опис:

У вiдповiдностi до протоколу наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Монделiс Україна» (надалi – емiтент) вiд 2
рiшення про надання згоди на вчинення емiтентом значного правочину, а саме на укладення Додатку №1 до Контракту №RM
юридична особа, що заснована та дiє згiдно з законодавством Францiї, щодо поставки товару, визначеного специфiкацiями до н
000 000 (двадцять мiльйонiв) GBR, що дорiвнює 682 267 тис.грн.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, складає 20 000 000 (дв
дорiвнює 682 267 тис.грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає: 3 306 489 тис.грн
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останнь
(у вiдсотках): 20,63%.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством вiдповiдно до статуту П
вiдсутнi.
14 08.11.2017

Позачерговi
загальнi збори
акцiонерiв

1237200

3269519

37.84

Контрактне
виробництво
продукцiї.

08.11.2017

http:

Опис:

У вiдповiдностi до рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Монделiс Укра
08.11.2017 року (протокол №43 вiд 08.11.2017 року), прийнято рiшення про надання згоди на вчинення емiтентом значного пра
Угоди про контрактне виробництво мiж емiтентом та Mondelez Europe GmbH, з мiсцезнаходженням: Lindbergh-Allee 1, 8152 Gl
предметом якої є контрактне виробництво продукцiї, на загальну суму 40 000 000 Євро, що на день прийняття зазначеного рiш
Нацiонального банку України, еквiвалентно 1 237 200 тис.грн.
Предметом зазначеного правочину є контрактне виробництво продукцiї.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, складає 1
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає: 3 269 519 тис.грн
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останнь
(у вiдсотках): 37,84%.

Вартість
Ринкова
активів
вартість
Найменування
емітента
майна або
Дата
уповноваженого
за даними
№
послуг, що
прийняття
органу, що
останньої
з/п
є
рішення
прийняв
річної
предметом
рішення
фінансової
правочину
звітності
(тис. грн)
(тис. грн)

1

2

3

4

5

Співвідношення
ринкової
вартості майна
або послуг, що є
предметом
правочину, до
вартості
активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

Предмет
правочину

6

7

Дата розміщення
особливої
інформації в
Веб
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

8

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 3 422 247 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi в позачергових з
3 422 247 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення: «за» - 3 422 247 шт
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством вiдповiдно до статуту П
вiдсутнi.

15 08.11.2017

Позачерговi
загальнi збори
акцiонерiв

7026000

3269519

214.89

Купiвля-продаж
товару, згiдно
специфiкацiї до
Додаткової угоди
№25 вiд 02.10.2017
року до Контракту
купiвлi-продажу
№192/2013 вiд
07.06.2013 року.

08.11.2017

http:

Опис:

У вiдповiдностi до рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Монделiс Укра
08.11.2017 року (протокол №43 вiд 08.11.2017 року), прийнято рiшення про надання згоди на вчинення емiтентом значного пра
Додаткової угоди №25 вiд 02.10.2017 року до Контракту купiвлi-продажу №192/2013 вiд 07.06.2013 року мiж емiтентом та ТОВ
особа, що зареєстрована i дiє вiдповiдно до законодавства Росiйської Федерацiї, з мiсцезнаходженням за адресою: Росiйська Ф
Петушинський район, Володимирська обл., вул. Франца Штольверка 10, Код ОДРН 1053300622407, предметом якої є купiв
специфiкацiї на загальну суму 200 000 000 GBP, що на день прийняття зазначеного рiшення, за офiцiйним курсом Нацiонального
7 026 000 тис.грн.
Предметом зазначеного правочину є купiвля-продаж товару.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, складає 7
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає: 3 269 519 тис.грн
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останнь
(у вiдсотках): 214,89%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 3 422 247 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi в позачергових з
3 422 247 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення: «за» - 3 422 247 шт
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством вiдповiдно до статуту П
вiдсутнi.

16 08.11.2017

Позачерговi
загальнi збори
акцiонерiв

1229550

3269519

37.61

Поставка товару,
згiдно специфiкацiї
до Доповнення №21
до Контракту № RM
1600-7595 вiд 21
листопада 2016
року.

08.11.2017

http:

Опис:

У вiдповiдностi до рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Монделiс Укра
08.11.2017 року (протокол №43 вiд 08.11.2017 року), прийнято рiшення про надання згоди на вчинення емiтентом значного пра
Доповнення №21 до Контракту № RM 1600-7595 вiд 21 листопада 2016 року мiж емiтентом та TOUTON S.A., юридичною особо
з мiсцезнаходженням за адресою: B.P 13-1, Rue Ren? Magne - Centre Commercial de Gros de bordeaux Nord 33083 BORDEAUX
предметом якої є поставка товару, згiдно специфiкацiї на загальну суму 35 000 000 GBP, що на день прийняття зазначеного рiш
Нацiонального банку України, еквiвалентно 1 229 550 тис.грн.

Вартість
Ринкова
активів
вартість
Найменування
емітента
майна або
Дата
уповноваженого
за даними
№
послуг, що
прийняття
органу, що
останньої
з/п
є
рішення
прийняв
річної
предметом
рішення
фінансової
правочину
звітності
(тис. грн)
(тис. грн)

1

2

3

4

5

Співвідношення
ринкової
вартості майна
або послуг, що є
предметом
правочину, до
вартості
активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

Предмет
правочину

6

7

Дата розміщення
особливої
інформації в
Веб
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

8

Предметом зазначеного правочину є поставка товару.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, складає 1
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає: 3 269 519 тис.грн
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останнь
(у вiдсотках): 37,61%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 3 422 247 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi в позачергових з
3 422 247 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення: «за» - 3 422 247 шт
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством вiдповiдно до статуту П
вiдсутнi

17 30.11.2017

Наглядова рада

405209

3269519

12.39

Постачання
продукцiї, згiдно
специфiкацiй до
Додаткової угоди
№6 до Контракту
№1700-7750 вiд 15
березня 2017 року.

30.11.2017

http:

Опис:

У вiдповiдностi до рiшення наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Монделiс Україна» (надалi – емiтент) вiд 30
вiд 30.11.2017 року) надано згоду на вчинення емiтентом значного правочину (надалi – правочин), а саме: на укладення Додатк
№1700-7750 вiд 15 березня 2017 року з Mondelez Global LLC (юридична особа, що зареєстрована та дiє вiдповiдно до закон
знаходження за адресою: Трi Парквей Нос, Дiрфiлд, IL 60015, США) предметом якої є постачання продукцiї, згiдно специфiка
000 доларiв США, що на день прийняття зазначеного рiшення, за офiцiйним курсом Нацiонального банку України, еквiвал
Предметом зазначеного правочину є постачання продукцiї.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, складає 4
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає: 3 269 519 тис.грн
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останнь
(у вiдсотках): 12,39%.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством вiдповiдно до статуту П
вiдсутнi.

18 30.11.2017

Наглядова рада

351181

3269519

10.74

Постачання
продукцiї, згiдно
специфiкацiй до
Дистриб’юторської
угоди №SL16007618.

30.11.2017

http:

Опис:

У вiдповiдностi до рiшення наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Монделiс Україна» (надалi – емiтент) вiд 30
вiд 30.11.2017 року) надано згоду на вчинення емiтентом значного правочину (надалi – правочин), а саме: на укладання Дистри
7618 з LLC Mondelez Georgia (юридична особа, що зареєстрована та дiє вiдповiдно до законодавства Грузiї, з мiсцем знаходже
Абулдзе 21, Тбiлiсi, Грузiя, 0179) предметом якої є постачання продукцiї, згiдно специфiкацiй, на загальну суму 13 000 000
прийняття зазначеного рiшення, за офiцiйним курсом Нацiонального банку України, еквiвалентно 351 181
Предметом зазначеного правочину є постачання продукцiї.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, складає 3
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає: 3 269 519 тис.грн

Вартість
Ринкова
активів
вартість
Найменування
емітента
майна або
Дата
уповноваженого
за даними
№
послуг, що
прийняття
органу, що
останньої
з/п
є
рішення
прийняв
річної
предметом
рішення
фінансової
правочину
звітності
(тис. грн)
(тис. грн)

1

2

3

4

5

Співвідношення
ринкової
вартості майна
або послуг, що є
предметом
правочину, до
вартості
активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

Предмет
правочину

6

7

Дата розміщення
особливої
інформації в
Веб
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

8

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останнь
(у вiдсотках): 10,74%.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством вiдповiдно до статуту П
вiдсутнi.

19 30.11.2017

Наглядова рада

351181

3269519

10.74

Постачання
продукцiї, згiдно
специфiкацiй до
Дистриб’юторської
угоди.

30.11.2017

http:

Опис:

У вiдповiдностi до рiшення наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Монделiс Україна» (надалi – емiтент) вiд 30
вiд 30.11.2017 року) надано згоду на вчинення емiтентом значного правочину (надалi – правочин), а саме: на укладання Дистриб
Kazakhstan LLP (юридична особа, що зареєстрована та дiє вiдповiдно до законодавства Республiки Казахстан, з мiсцем знаходж
Алмати, вул. Толе Бi, буд. 101) предметом якої є постачання продукцiї, згiдно специфiкацiй, на загальну суму 13 000 000 доларiв
зазначеного рiшення, за офiцiйним курсом Нацiонального банку України, еквiвалентно 351 181 тис. г
Предметом зазначеного правочину є постачання продукцiї.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, складає 3
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає: 3 269 519 тис.грн
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останнь
(у вiдсотках): 10,74%.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством вiдповiдно до статуту П
вiдсутнi.

20 30.11.2017

Наглядова рада

351181

3269519

10.74

Постачання
продукцiї, згiдно
специфiкацiй до
Дистриб’юторської
угоди №SL16007616.

30.11.2017

http:

Опис:

У вiдповiдностi до рiшення наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Монделiс Україна» (надалi – емiтент) вiд 30
вiд 30.11.2017 року) надано згоду на вчинення емiтентом значного правочину (надалi – правочин), а саме: на укладання Дистри
7616 з Mond?lez International Bel (юридична особа, що зареєстрована та дiє вiдповiдно до законодавства Республiки Бiлорусь
адресою: Республiка Бiлорусь, м. Мiнськ, вул. Бiрюзова, буд. 10А, пом. 18Н, оф. 305) предметом якої є постачання продукцi
загальну суму 13 000 000 доларiв США, що на день прийняття зазначеного рiшення, за офiцiйним курсом Нацiонального банку У
тис. грн.
Предметом зазначеного правочину є постачання продукцiї.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, складає 3
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає: 3 269 519 тис.грн
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останнь
(у вiдсотках): 10,74%.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством вiдповiдно до статуту П
вiдсутнi.

Вартість
Ринкова
активів
вартість
Найменування
емітента
майна або
Дата
уповноваженого
за даними
№
послуг, що
прийняття
органу, що
останньої
з/п
є
рішення
прийняв
річної
предметом
рішення
фінансової
правочину
звітності
(тис. грн)
(тис. грн)

1

2

21 30.11.2017

3

Наглядова рада

4

750000

5

3269519

Співвідношення
ринкової
вартості майна
або послуг, що є
предметом
правочину, до
вартості
активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

Предмет
правочину

6

7

8

22.94

Постачання
продукцiї, згiдно
специфiкацiй до
Додаткової угоди
№4 до
Дистриб’юторського
договору №SL 17007721 вiд 22 лютого
2017 року.

30.11.2017

Дата розміщення
особливої
інформації в
Веб
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

http:

Опис:

У вiдповiдностi до рiшення наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Монделiс Україна» (надалi – емiтент) вiд 30
вiд 30.11.2017 року) надано згоду на вчинення емiтентом значного правочину (надалi – правочин), а саме: на укладання Д
Дистриб’юторського договору №SL 1700-7721 вiд 22 лютого 2017 року з ТОВ «ГРУПА IМПУЛЬС» (юридична особа, що зареє
законодавства України, мiсцезнаходження: Україна, 79024, Львiвська обл., м. Львiв, Личакiвський р-н, вул. Олiйна, 26а) пре
продукцiї, згiдно специфiкацiй, на загальну суму 750 000 тис. грн.
Предметом зазначеного правочину є постачання продукцiї.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, складає 7
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає: 3 269 519 тис.грн
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останнь
(у вiдсотках): 22,94%.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством вiдповiдно до статуту П
вiдсутнi.

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

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про
інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

12.01.2017

13.01.2017

Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних
правочинів

06.02.2017

07.02.2017

Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних
правочинів

14.03.2017

16.03.2017

Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних
правочинів

26.04.2017

27.04.2017

Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних
правочинів

26.04.2017

27.04.2017

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

05.05.2017

11.05.2017

Відомості про прийняття рішення про
виплату дивідендів

08.11.2017

08.11.2017

Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних
правочинів

08.11.2017

08.11.2017

Відомості про прийняття рішення про
виплату дивідендів

30.11.2017

30.11.2017

Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних
правочинів

30.11.2017

30.11.2017

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки*
платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською
палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії
свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які
можуть проводити аудиторські перевірки професійних
учасників ринку цінних паперів**
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи
контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА
"ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС (АУДИТ)"
21603903
01032, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 75
0152 26.01.2001

----

Звітний період, за який проведений аудит фінансової
звітності
Думка аудитора***
Пояснювальний параграф (у разі наявності)

01.01.2017
31.12.2017
із застереженням
-

Номер та дата договору на проведення аудиту

б/н
01.11.2017

Дата початку та дата закінчення аудиту

06.11.2017
04.04.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

04.04.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

2621595

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий
орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

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

2017

2

1

2

2016

2

1

3

2015

2

1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): -

Ні

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

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так

Ні

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): -

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Основною причиною скликання позачергових загальних зборiв
акцiонерiв Емiтента, в звiтному перiодi, були питання про надання згоди на
вчинення Емiтентом значних правочинiв та про виплату дивiдендiв за
результатами дiяльностi за 2014, 2015 та 2016 роки.

Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного
голосування? (так/ні)
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Ні

Так
Наглядова рада

Ні

X

Виконавчий орган

X

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і
більше відсотків простих акцій товариства

-

Інше (зазначити)

-

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх
непроведення

-

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається
причина їх непроведення

-

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

3

членів наглядової ради - акціонерів

0

членів наглядової ради - представників акціонерів

3

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

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

0

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

0

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

3

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

0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

Наглядова рада Емiтента
самооцiнки не проводила.

Наглядова рада Емiтента самооцiнки не проводила.
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?

6

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

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради
Емiтента комiтети не
створювались.

Інші (запишіть)

-

У складi наглядової ради Емiтента комiтети не створювались.
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні)
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

-

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

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Ні

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): -

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

Ні

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової
ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було
обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

-

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або
введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено
посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

так, створено
ревізійну комісію

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?
Не належить
Загальні
до
Наглядова Виконавчий
збори
компетенції
рада
орган
акціонерів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Так

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Ні

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

-

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

Так

Ні

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх
проведення

Так

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди
посадових осіб акціонерного
товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

-

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох
років? (так/ні) Ні
З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Емiтент не змiнював зовнiшнього
аудитора.

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

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

-

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

-

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)
Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Не визначились.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Так
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: 26.04.2012 ; яким органом управління
прийнятий: Загальними зборами акцiонерiв Емiтента вiд 26.04.2012 року, протокол №30.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його
оприлюднено: Кодекс корпоративного управлiння не оприлюднено.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Випадкiв недотримання Кодексу корпоративного управлiння не було.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "МОНДЕЛIС УКРАЇНА"

Підприємство
Територія

за ЄДРПОУ

00382220

за КОАТУУ 5925010100

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

230

10.82

1108

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
42600, Україна, Сумська обл., м.
Тростянець, вул. Набережна, 28 А

Адреса

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

0

0

0

первісна вартість

1001

0

0

0

накопичена амортизація

1002

0

0

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

0

0

0

первісна вартість

1011

0

0

0

знос

1012

0

0

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

I. Необоротні активи

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

0

0

0

Запаси

1100

0

0

0

Виробничі запаси

1101

0

0

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

0

0

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0

з бюджетом

1135

0

0

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

0

0

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

0

0

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

0

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

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

II. Оборотні активи

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

0

0

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

0

0

0

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

0

0

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

0

0

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

0

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок
звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на
початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного
періоду)

1534

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

0

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

0

0

0

за розрахунками з бюджетом

1620

0

0

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

0

0

0

за розрахунками з оплати праці

1630

0

0

0

за одержаними авансами

1635

0

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

0

0

0

Усього за розділом IІІ

1695

0

0

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та
групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

0

0

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

Баланс (Звiт про фiнансовий стан) (Актив) та (Пасив)
наведено в роздiлi "Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського
облiку".

Керівник

Харченко Iгор Борисович

Головний бухгалтер

Єфанова Вiра Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "МОНДЕЛIС УКРАЇНА"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00382220

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

2000

0

0

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

(0)

(0)

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

0

0

збиток

2095

(0)

(0)

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

0

0

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

(0)

(0)

Витрати на збут

2150

(0)

(0)

Інші операційні витрати

2180

(0)

(0)

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Стаття

Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182

(0)

(0)

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

0

0

збиток

2195

(0)

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

(0)

(0)

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

(0)

(0)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні
статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

0

0

збиток

2295

(0)

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

0

0

збиток

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

0

0

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

0

0

Витрати на оплату праці

2505

0

0

Відрахування на соціальні заходи

2510

0

0

Амортизація

2515

0

0

Інші операційні витрати

2520

0

0

Разом

2550

0

0

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)
наведено в роздiлi "Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського
облiку".

Керівник

Харченко Iгор Борисович

Головний бухгалтер

Єфанова Вiра Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "МОНДЕЛIС УКРАЇНА"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00382220

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

0

0

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських
винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

0

0

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

(0)

(0)

Праці

3105

(0)

(0)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(0)

(0)

Зобов'язань з податків і зборів

3115

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

(0)

(0)

Витрачання на оплату авансів

3135

(0)

(0)

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

(0)

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

(0)

(0)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

(0)

(0)

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

0

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

Примітки

Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
наведено в роздiлi "Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського
облiку".

Керівник

Харченко Iгор Борисович

Головний бухгалтер

Єфанова Вiра Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "МОНДЕЛIС УКРАЇНА"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00382220

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та
інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які
оцінюються за справедливою
вартістю, та дохід (витрати) від
первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів,
утримуваних для продажу та груп
вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточної кредиторської
заборгованості за товари, роботи,
послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточної кредиторської
заборгованості за розрахунками з
бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточної кредиторської
заборгованості за розрахунками зі
страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточної кредиторської
заборгованості за розрахунками з
оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення
позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

(0)

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки

"Звiт про рух грошових коштiв" (за непрямим методом)
Емiтентом не складається.

Керівник

Харченко Iгор Борисович

Головний бухгалтер

Єфанова Вiра Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОНДЕЛIС
УКРАЇНА"

Підприємство

2018 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

00382220

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

0

0

0

0

0

0

0

0

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

0

0

0

0

0

0

0

0

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання
(продаж)

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

неконтрольованої
частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

0

0

0

0

0

0

0

Залишок на
кінець року

4300

0

0

0

0

0

0

0

0

Примітки

"Звiт про власний капiтал" наведено в роздiлi "Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку".

Керівник

Харченко Iгор Борисович

Головний бухгалтер

Єфанова Вiра Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "МОНДЕЛIС УКРАЇНА"

Підприємство
Територія

за ЄДРПОУ

00382220

за КОАТУУ 5925010100

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

230

10.82

1108

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
42600, Україна, Сумська обл., м.
Тростянець, вул. Набережна, 28 А

Адреса

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

V

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

3803

2378

0

первісна вартість

1001

12601

12022

0

накопичена амортизація

1002

-8798

-9644

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

181208

246414

0

Основні засоби:

1010

1238433

1369503

0

первісна вартість

1011

1671586

1876531

0

знос

1012

-433153

-507028

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

I. Необоротні активи

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

69566

60828

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Гудвіл при консолідації

1055

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

76490

42463

0

Усього за розділом I

1095

1569500

1721586

0

Запаси

1100

505275

529269

0

Виробничі запаси

1101

355233

283793

0

Незавершене виробництво

1102

31784

43052

0

Готова продукція

1103

99452

158816

0

Товари

1104

18806

43608

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

508877

249048

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

42619

31050

0

з бюджетом

1135

150368

159564

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

57218

51140

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

245133

384320

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

14867

19870

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

239197

168018

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

239197

168018

0

Витрати майбутніх періодів

1170

6012

5093

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

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

II. Оборотні активи

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

24484

7276

0

Усього за розділом II

1195

1736832

1553508

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття

1200

5624

2807

0

Баланс

1300

3311956

3277901

0

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

1883

1883

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

11509

11509

0

Емісійний дохід

1411

83546

83546

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

8347

10207

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

1738836

1649862

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Неконтрольована частка

1490

0

0

0

Усього за розділом I

1495

1844121

1757007

0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат

1532

0

0

0

резерв незароблених премій

1533

0

0

0

інші страхові резерви

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

0

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

685479

1126205

0

за розрахунками з бюджетом

1620

3381

1385

0

у тому числі з податку на прибуток

1621

0

501

0

за розрахунками зі страхування

1625

630

896

0

за розрахунками з оплати праці

1630

4624

5554

0

за одержаними авансами

1635

192

51

0

за розрахунками з учасниками

1640

60

60

0

із внутрішніх розрахунків

1645

357323

95312

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

410664

287523

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

5482

3908

0

Усього за розділом IІІ

1695

1467835

1520894

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та
групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

3311956

3277901

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

Одиниця вимiру: тис.грн. без десятого знака (окрiм
роздiлу IV Звiту про фiнансовi результати (Звiту про
сукупний дохiд) (форма №2), грошовi показники якого
наводяться в гривнях з копiйками).
Консолiдований баланс (Звiт про фiнансовий стан)
(Актив) та (Пасив) складено вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв бухгалтерського облiку" з Примiтками, що є
невiд'ємною частиною цiєї консолiдованої фiнансової
звiтностi.

Керівник

Харченко Iгор Борисович

Головний бухгалтер

Єфанова Вiра Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "МОНДЕЛIС УКРАЇНА"

за ЄДРПОУ

00382220

(найменування)

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

2000

4801280

4022962

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

-3620134

-3054886

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

0

0

Валовий:
прибуток

2090

1181146

968076

збиток

2095

0

0

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

52276

21592

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( -170129 )

( -276167 )

Витрати на збут

2150

( -663569 )

( -592344 )

Інші операційні витрати

2180

( -53302 )

( -63219 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Стаття

Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182

(0)

(0)

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

346422

57938

збиток

2195

(0)

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

29157

23804

Інші доходи

2240

114

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

(0)

(0)

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

( -27994 )

( -9307 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні
статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

347699

72435

збиток

2295

(0)

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-69962

7588

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

277737

64847

збиток

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

277737

64847

Чистий прибуток (збиток), що належить:
власникам материнської компанії

2470

0

0

неконтрольованій частці

2475

0

0

Сукупний дохід, що належить:
власникам материнської компанії

2480

0

0

неконтрольованій частці

2485

0

0

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

2793182

2678846

Витрати на оплату праці

2505

214570

225950

Відрахування на соціальні заходи

2510

36078

33678

Амортизація

2515

97728

83676

Інші операційні витрати

2520

1087698

955880

Разом

2550

4229256

3978030

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

3424222

3424222

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

3424222

3424222

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

81.11

18.94

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

81.11

18.94

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

Консолiдований звiт про фiнансовi результати (Звiт про
сукупний дохiд) складено вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв бухгалтерського облiку з Примiтками, що є
невiд'ємною частиною цiєї консолiдованої фiнансової
звiтностi.

Керівник

Харченко Iгор Борисович

Головний бухгалтер

Єфанова Вiра Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "МОНДЕЛIС УКРАЇНА"

за ЄДРПОУ

00382220

(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

5513311

6249720

Повернення податків і зборів

3005

349797

338692

у тому числі податку на додану вартість

3006

349797

338692

Цільового фінансування

3010

2974

1740

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

2974

1740

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

51

192

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

25002

21864

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

10

0

Надходження від операційної оренди

3040

1584

1299

Надходження від отримання роялті, авторських
винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

130260

67256

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( -4713236 )

( -5603126 )

Праці

3105

( -179631 )

( -162808 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( -38488 )

( -37382 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( -498280 )

( -474675 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( -21119 )

( -4345 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

( -417076 )

( -382762 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

( -60085 )

( -87568 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( -35234 )

( -48146 )

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

(0)

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( -16168 )

( -42188 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

541952

312438

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

4238

50350

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

( -276123 )

( -300092 )

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-271885

-249742

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

( -346605 )

( -94744 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-346605

-94744

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-76538

-32048

Залишок коштів на початок року

3405

239197

264044

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

5359

7201

Залишок коштів на кінець року

3415

168018

239197

Примітки

"Звiт про рух грошових коштiв" (за прямим методом)
складений вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку з Примiтками, що є невiд'ємною
частиною цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi.

Керівник

Харченко Iгор Борисович

Головний бухгалтер

Єфанова Вiра Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "МОНДЕЛIС УКРАЇНА"

за ЄДРПОУ

00382220

(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних
активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та
інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які
оцінюються за справедливою
вартістю, та дохід (витрати) від
первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів,
утримуваних для продажу та груп
вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

0

0

0

0

3561

0

0

0

0

за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

за розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточної кредиторської
заборгованості:
за товари, роботи, послуги

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення
позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

(0)

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки

"Консолiдований звiт про рух грошових коштiв" (за
непрямим методом) Емiтентом не складається.

Керівник

Харченко Iгор Борисович

Головний бухгалтер

Єфанова Вiра Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОНДЕЛIС
УКРАЇНА"

Підприємство

за ЄДРПОУ

2018 | 01 | 01
00382220

(найменування)

Консолідований звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.
Належить власникам материнської компанії
Стаття

1

Код
рядка зареєстрований капітал у додатковий резервний
капітал
дооцінках
капітал
капітал

нерозподілений
прибуток
(непокритий
збиток)

неоплачений вилучений
всього
капітал
капітал

Неконтрольована
Разом
частка

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Залишок на
початок року

4000

1883

0

95055

8347

1738836

0

0

1844121

0

0

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

1883

0

95055

8347

1738836

0

0

1844121

0

0

Чистий прибуток
(збиток) за звітний
період

4100

0

0

0

0

277737

0

0

277737

0

0

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові
різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

-364851

0

0

-364851

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного капіталу

4210

0

0

0

1860

-1860

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку, належна
до бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на
створення

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в
капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої
частки в
дочірньому
підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у
капіталі

4295

0

0

0

1860

-88974

0

0

-87114

0

0

Залишок на кінець
року

4300

1883

0

95055

10207

1649862

0

0

1757007

0

0

Примітки

"Консолiдований звiт про власний капiтал" складений вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв бухгалтерського облiку з Примiтками, що є невiд'ємною частиною цiєї
консолiдованої фiнансової звiтностi.

Керівник

Харченко Iгор Борисович

Головний бухгалтер

Єфанова Вiра Миколаївна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
1 ПрАТ «Монделiс Україна» та його дiяльнiсть
ПрАТ «Монделiс Україна» (далi – Компанiя) була заснована 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% станом на 31 грудня 2017 року (31 грудня 2016 року – 100%). Компанiя та її дочiрнє
пiдприємство (далi – Група) були створенi вiдповiдно до вимог законодавства України.
Станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року безпосередньою материнською компанiєю
Групи був Kraft Foods Entity Holdings B.V., що веде свою дiяльнiсть у сегментi виробництва снекiв
Mondel?z International Inc, що є кiнцевою материнською компанiєю.
Основна дiяльнiсть. Основною дiяльнiстю Групи є виробництво та реалiзацiя 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 звiтнiсть 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
Нестабiльнiсть полiтичної та економiчної ситуацiї, що почалась у 2013 роцi та триває, призвела до
погiршення стану державних фiнансiв, волатильностi фiнансових ринкiв, нелiквiдностi ринкiв
капiталу, пiдвищення темпiв iнфляцiї та девальвацiї нацiональної валюти по вiдношенню до
основних iноземних валют та продовжувалася у 2016 та 2017 роцi, хоча й в меншiй мiрi нiж в
2014-2015 роках.
Банкiвська система залишається нестабiльною через слабкий рiвень капiталу, низьку якiсть
активiв, спричинену економiчною ситуацiєю, девальвацiю валюти, змiну регулювання та iншi
фактори. Обмеження валютного контролю були введенi в 2014-2015 роках i залишаються в силi,
хоч i менш суворими порiвняно з 2014-2015 роками.
Вiдносини мiж Україною та Росiйською Федерацiєю залишаються напруженими. 1 сiчня 2016 року
набула чинностi угода про зону вiльної торгiвлi мiж Україною та ЄС. Вiдразу пiсля цього
Росiйський уряд запровадив торговельний ембарго на багато ключових українських експортних
продуктiв. У вiдповiдь Український уряд запровадив аналогiчнi заходи проти росiйських товарiв.
Конфлiкт у частинах Схiдної України, який розпочався навеснi 2014 року, досi не вирiшено.
Незважаючи на певнi полiпшення в 2016 та 2017 роках, остаточне рiшення та поточнi наслiдки
полiтичної та економiчної ситуацiї важко передбачити, але вони можуть мати серйознi наслiдки
для української економiки та бiзнесу Компанiї.
3 Основнi принципи облiкової полiтики
Основа пiдготовки. Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть станом на 31 грудня 2017 року та за 2017
фiнансовий рiк пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ)
за принципом iсторичної вартостi, за виключенням первiсного визнання фiнансових iнструментiв
за справедливою вартiстю.
Нижче наведено основнi положення облiкової полiтики, якi використовувалися пiд час пiдготовки
цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi. Цi принципи застосовувались послiдовно вiдносно всiх
перiодiв, поданих у звiтностi, якщо не зазначено iнше.
Консолiдована фiнансова звiтнiсть. Дочiрнi пiдприємства представляють собою такi об’єкти
iнвестицiй, у тому числi структурованi пiдприємства, якi Група контролює, оскiльки Група (i)
володiє повноваженнями, якi надають їй можливiсть управляти значущою дiяльнiстю, що суттєво
впливає на дохiд об’єкта iнвестицiй, (ii) наражається на ризики, пов’язанi зi змiнним доходом вiд
участi в об’єктi iнвестицiй, або має право на одержання такого доходу, та (iii) має можливiсть

скористатися своїми повноваженнями щодо об’єкта iнвестицiй з метою здiйснення впливу на
величину доходу iнвестора. Пiд час оцiнки наявностi у Групи повноважень щодо iншого
пiдприємства необхiдно розглянути наявнiсть та вплив реальних прав, включаючи реальнi
потенцiйнi права голосу. Право є реальним, якщо власник має практичну можливiсть реалiзувати
це право при прийняттi рiшення щодо управлiння значущою дiяльнiстю об’єкта iнвестицiй. Група
може володiти повноваженнями щодо об’єкта iнвестицiй, навiть якщо вона не має бiльшостi прав
голосу в об’єктi iнвестицiй. У подiбних випадках для визначення наявностi реальних повноважень
щодо об’єкта iнвестицiй Група має оцiнити розмiр пакета своїх прав голосу по вiдношенню до
розмiру та ступеня розосередження пакетiв iнших власникiв прав голосу.
3 Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
Права захисту iнших iнвесторiв, такi як пов’язанi з внесенням корiнних змiн у дiяльнiсть об’єкта
iнвестицiй або тi, що застосовуються у виключних обставинах, не перешкоджають можливостi
Групи контролювати об’єкт iнвестицiй. Консолiдацiя дочiрнiх пiдприємств починається з дати
переходу до Групи контролю над ними i припиняється з дати втрати контролю над їх дiяльнiстю.
Дочiрнi пiдприємства включаються до консолiдованої фiнансової звiтностi за методом придбання.
Придбанi iдентифiкованi активи, а також зобов’язання та умовнi зобов’язання, одержанi при
об’єднаннi бiзнесу, облiковуються за справедливою вартiстю на дату придбання незалежно вiд
розмiру частки не контролюючих учасникiв.
Всi внутрiшньогруповi операцiї, а також залишки та нереалiзований прибуток за цими операцiями
повнiстю виключаються. Нереалiзованi збитки також виключаються, окрiм тих випадкiв, коли
затрати не можуть бути вiдшкодованi. ПрАТ «Монделiс Україана» та її дочiрня компанiя
застосовують єдинi принципи облiкової полiтики у вiдповiднiсть до облiкової полiтики 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 факторiв, якi не
змiнюються залежно вiд ринкових ставок. Такi премiї або дисконти амортизуються протягом
всього очiкуваного термiну дiї iнструмента. Розрахунок поточної вартостi включає всi комiсiйнi та
виплати, сплаченi або отриманi сторонами договору, що є невiд’ємною частиною ефективної
процентної ставки.
Класифiкацiя фiнансових активiв. 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 поточної
кредиторської заборгованостi, 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.
Справедлива вартiсть – це цiна, яка була б отримана вiд продажу активу або сплачена за
зобов’язанням при звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Найкращим
свiдченням справедливої вартостi є цiна на активному ринку. Активний ринок – це ринок, на
якому операцiї щодо активiв i зобов’язань мають мiсце iз достатньою частотою та в достатнiх
обсягах для того, щоб забезпечити iнформацiю щодо цiноутворення на поточнiй основi.
3 Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
Витрати на проведення операцiї – це додатковi витрати, що безпосередньо пов’язанi iз
придбанням, випуском або вибуттям фiнансового iнструмента. Додатковi витрати – це витрати, що
не були б понесенi, якби операцiя не здiйснювалась. Витрати на проведення операцiї включають
виплати та комiсiйнi, сплаченi агентам (у тому числi працiвникам, якi виступають у якостi
торгових агентiв), консультантам, брокерам та дилерам; збори, якi сплачуються регулюючим
органам та фондовим бiржам, а також податки та збори, що стягуються при перереєстрацiї права
власностi. Витрати на проведення операцiї не включають премiй або дисконтiв за борговими
зобов’язаннями, витрат на фiнансування, внутрiшнiх адмiнiстративних витрат чи витрат на
зберiгання.
Припинення визнання фiнансових активiв. 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.
Припинення визнання фiнансових зобов’язань. Група припиняє визнання фiнансових зобов’язань
тодi, i тiльки тодi, коли зобов’язання Групи згортаються, погашаються або спливає термiн вимоги
оплати.
Основнi засоби. Основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю за мiнусом накопиченого
зносу та резерву на знецiнення, якщо необхiдно.
Витрати на ремонт та технiчне обслуговування визнаються витратами по мiрi їх виникнення.
Витрати на замiну значних компонентiв основних засобiв капiталiзуються iз наступним списанням
вартостi замiненого компоненту.
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 прямолiнiйним 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 у 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.?
3 Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
Поточний податок – це сума, що, як очiкується, має бути сплачена податковим органам або ними
вiдшкодована стосовно оподатковуваного прибутку чи збиткiв за поточний та попереднi перiоди.
Оподатковуваний прибуток або збиток базується на оцiночних показниках, якщо фiнансова
звiтнiсть ухвалюється до моменту подання вiдповiдних податкових декларацiй. Iншi податки, за
винятком податку на прибуток, облiковуються у складi операцiйних витрат.
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов’язань вiдносно
перенесених податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою
активiв та зобов’язань та їхньою балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Вiдповiдно
до виключення при початковому визнаннi, вiдстрочений податок не визнається для тимчасових
рiзниць, що виникають при початковому визнаннi активу або зобов’язання, яке не впливає на
бухгалтерський або оподатковуваний прибуток у результатi операцiї, яка не є об’єднанням
компанiй. Активи та зобов’язання з вiдстроченого оподаткування визначаються iз використанням
ставок оподаткування, якi введенi в дiю або практично були введенi в дiю станом на кiнець
звiтного перiоду i якi, як очiкується, застосовуватимуться у перiодi, коли будуть сторнованi
тимчасовi рiзницi або зарахованi перенесенi податковi збитки. Вiдстроченi податковi активи по
тимчасових рiзницях, що зменшують оподатковувану базу, та перенесенi податковi збитки
вiдображаються лише в тому обсязi, в якому iснує ймовiрнiсть отримання оподатковуваного
прибутку, вiдносно якого можна буде реалiзувати тимчасовi рiзницi.
Запаси. Товарно-матерiальнi запаси облiковуються за первiсною вартiстю або чистою вартiстю
реалiзацiї, залежно вiд того, яка з них менша. Вартiсть запасiв визначається за методом
середньозваженої собiвартостi. 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.
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари,
роботи, послуги, дебiторська заборгованiсть за розрахунками, дебiторська заборгованiсть за
розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв та iнша поточна дебiторська заборгованiсть спочатку
облiковується за справедливою вартiстю, а в подальшому оцiнюється за амортизованою вартiстю
iз використанням методу ефективної процентної ставки за мiнусом резервiв на знецiнення. Резерв
пiд знецiнення дебiторської заборгованостi створюється у тому випадку, коли iснує об’єктивне
свiдчення того, що Група не зможе отримати всю суму заборгованостi вiдповiдно до її первинних
або переглянутих умов. Суттєвi фiнансовi труднощi дебiтора, ймовiрнiсть того, що до дебiтора
будуть застосованi процедури банкрутства або фiнансової реорганiзацiї, а також непогашення або
недотримання строкiв погашення дебiторської заборгованостi свiдчать про те, що дебiторська
заборгованiсть за основною дiяльнiстю є знецiненою. Сума резерву являє собою рiзницю мiж
балансовою вартiстю активу та поточною вартiстю оцiночних майбутнiх грошових потокiв,
дисконтованих за первiсною ефективною процентною ставкою.
Балансова вартiсть активу зменшується за рахунок вiдповiдного резерву, а сума збитку визнається
у прибутку чи збитку у складi iнших операцiйних витрат. Якщо дебiторська заборгованiсть за
основною дiяльнiстю є такою, що не може бути повернута, вона списується за рахунок резерву пiд
дебiторську заборгованiсть за основною дiяльнiстю. Повернення ранiше списаних сум
кредитується у складi прибутку чи збитку за рахунок загальних та адмiнiстративних витрат.
Виданi аванси. Виданi аванси 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.
3 Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
Iншi оборотнi активи. Iншi оборотнi активи включають суму дебiторської заборгованостi по ПДВ,
на яку ще не було отримано податковi накладнi, та гарантiйнi депозити за акредитивами,
використання яких обмежено. Iншi оборотнi активи облiковуються за амортизованою вартiстю з
використанням методу ефективної процентної ставки.
Грошi 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.
Зареєстрований (пайовий) капiтал. Простi акцiї 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.
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 реєстрацiї накладної з ПДВ у Єдиному реєстрi податкових накладних, яка
видається в момент надходження оплати постачальнику або в момент отримання товарiв або
послуг, залежно вiд того, що вiдбувається ранiше, або право на кредит iз вхiдного ПДВ при

iмпортi товарiв чи послуг виникає у момент сплати податку.
Передоплати постачальникам та аванси вiд замовникiв показанi у цiй фiнансовiй звiтностi за
вирахуванням ПДВ, оскiльки очiкується, що розрахунок за такими сумами буде здiйснений
шляхом постачання вiдповiдних товарiв або послуг.
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги та поточна кредиторська
заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв. Поточна кредиторська заборгованiсть визнається, якщо
контрагент виконав свої зобов’язання за угодою, i облiковується за амортизованою вартiстю iз
використанням методу ефективної процентної ставки.
Поточнi забезпечення. Поточнi забезпечення являють собою резерви зобов’язань та вiдрахувань i є
зобов’язаннями нефiнансового характеру iз невизначеним строком або сумою. Резерви
вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, коли 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.
Класифiкацiя нарахувань та забезпечень. Зобов'язання класифiкуються як нарахування, коли
товари або послуги були отриманi, але ще не були оплаченi, та за якими не були отриманi
рахунки, чи досягнуто iнших формальних домовленостей з постачальником, i, хоча iснує
необхiднiсть оцiнювати суми i очiкуваний строк погашення, невизначенiсть, як правило, набагато
менша, нiж за забезпеченнями.
Нарахування вiдображаються як частина поточної кредиторської заборгованостi за товари, роботи
та послуги, або як частина кредиторської заборгованостi iз внутрiшнiх розрахункiв, тодi як
забезпечення вiдображаються окремо в складi поточних забезпечень.
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.?
3 Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
Гривня не є вiльно конвертованою валютою за межами України. Нижче поданi офiцiйнi обмiннi
курси, встановленi НБУ:
Валюта 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р.
1 євро 33,50 28,42
1 долар США 28,07 27,19
1 фунт стерлiнгiв 37,73 33,32
Визнання доходiв. Виручка вiд продажу готової продукцiї та 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. Виручка вiд продажу показана без
урахування ПДВ та знижок. Доходи оцiнюються за справедливою вартiстю отриманої винагороди
або коштiв, що повиннi бути отриманi.
Визнання витрат. Витрати облiковуються за методом нарахування. Собiвартiсть реалiзованої
продукцiї включає закупочнi цiни, транспортнi витрати, комiсiйнi, пов’язанi з договорами
поставки, та iншi вiдповiднi витрати.
Винагороди працiвникам. Група робить на користь своїх працiвникiв передбаченi законодавством
єдинi соцiальнi внески до Пенсiйного фонду України. Внески розраховуються як процент вiд

поточної валової суми заробiтної плати та вiдносяться на витрати по мiрi їх здiйснення. До складу
витрат на оплату працi у звiтi про фiнансовi результати включено пенсiї, що виплачуються на
розсуд Групи, та iншi пенсiйнi пiльги.
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 Перегляд ранiше випущеної консолiдованої фiнансової звiтностi
Пiсля випуску консолiдованої фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року,
керiвництво Групи виявило суттєвi помилки, якi вимагали вiдповiдних коригувань. Вiдповiдно,
порiвняльна iнформацiя за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року, та початковий залишок на 1
сiчня 2016 року були скоригованi, щоб вiдобразити вплив коригування.
Пiдсумок та ефект вiдповiдних змiн наведено в таблицях нижче. Виправлення були зробленi з
огляду на неправильно визначенi нарахування та резерви на консультацiйнi послуги та
перекласифiкацiю нарахувань до забезпеченнь та вiдповiднi податковi наслiдки. Коригування,
описанi вище, призвели до вiдповiдних змiн у балансах та нарахуваннях поточного i вiдстроченого
податкiв.
Вплив на показники консолiдованого балансу станом на 1 сiчня 2016 року наступний:
У тисячах гривень 1 сiчня 2016
(у попереднiй звiтностi) Вплив коригувань 1 сiчня 2016
(вiдкориговано)
Вiдстроченi податковi активи 20 561 (3 427) 17 134
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з податку на прибуток 58 176 533 58 709
Поточна кредиторська заборгованiсть за внутрiшнiми розрахунками 536 089 (16 081) 520 008
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1 762 336 13 187 1 775 523
Вплив на показники консолiдованого балансу станом на 31 грудня 2016 року наступнийi:
У тисячах гривень 31 грудня 2016
(у попереднiй звiтностi) Вплив коригувань 31 грудня 2016
(вiдкориговано)
Вiдстроченi податковi активи 66 176 3 390 69 566
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з податку на прибуток 55 141 2 077 57 218
Поточна кредиторська заборгованiсть за внутрiшнiми розрахунками 385 423 (28 100) 357 323
Поточнi забезпечення 350 475 60 189 410 664
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1 759 896 (21 060) 1 738 836
4 Перегляд ранiше випущеної фiнансової звiтностi (продовження)
Нижче розкорито вплив перегляду показникiв звiту про фiнансовi результати за 2016 рiк:
У тисячах гривень 2016 рiк
(у попереднiй звiтностi) Вплив коригувань 2016 рiк
(вiдкориговано)
Адмiнiстративнi витрати (238 398) (37 769) (276 167)
Iншi операцiйнi витрати (58 960) (4 259) (63 219)
Витрати з податку на прибуток (15 950) 8 362 (7 588)
Перегляд ранiше випущеної фiнансової звiтностi не мав впливу на показники Звiту про рух
грошових коштiв за 2016 рiк.
5 Запровадження нових або переглянутих стандартiв та iнтерпретацiй
Наступнi змiненi стандарти набули чинностi з 1 сiчня 2017 року, але не мали суттєвого впливу на
Групу.
• Iнiцiатива з покращення якостi розкриття iнформацiї – змiни МСБО 7 (опублiкованi 29 сiчня
2016 року i вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2017 року або пiсля
цiєї дати). Новi розкриття iнформацiї наведенi у Примiтцi 28.

• Визнання вiдстрочених податкових активiв за нереалiзованими збитками – змiни МСБО 12
(опублiкованi 19 сiчня 2016 року i вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня
2017 року або пiсля цiєї дати).
• Змiни МСФЗ 12, включенi до щорiчних удосконалень МСФЗ 2014-2016 року (опублiкованi 8
грудня 2016 року i вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2017 року або
пiсля цiєї дати);
6 Новi положення бухгалтерського облiку
Були опублiкованi окремi новi стандарти та iнтерпретацiї, що будуть обов’язковими для
застосування Групою у рiчних перiодах, починаючи з 1 сiчня 2018 року та пiзнiших перiодах.
Група не застосовувала цi стандарти та iнтерпретацiї до початку їх обов’язкового застосування.
МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» (змiнений у липнi 2014 року i вступає в силу для рiчних
перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати). Нижче описанi основнi
особливостi нового стандарту:
• Фiнансовi активи вимагається вiдносити до трьох категорiй оцiнки: фiнансовi активи, якi у
подальшому оцiнюються за амортизованою вартiстю, фiнансовi активи, якi у подальшому
оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на iнший сукупний дохiд, та
фiнансовi активи, якi у подальшому оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться
на фiнансовий результат.
• Класифiкацiя боргових iнструментiв залежить вiд бiзнес-моделi органiзацiї, що використовується
для управлiння фiнансовими активами, i результатiв аналiзу того факту, чи договiрнi грошовi
потоки є виключно виплатами основної суми боргу та процентiв. Якщо борговий iнструмент
утримується для отримання грошових потокiв, вiн може облiковуватись за амортизованою
вартiстю, якщо вiн також вiдповiдає критерiю виключно виплат основної суми боргу та процентiв.
Борговi iнструменти, якi вiдповiдають критерiю виключно виплат основної суми боргу та
процентiв i утримуються в портфелi, коли пiдприємство одночасно утримує потоки грошових
коштiв активiв i продає активи, можуть вiдноситись у категорiю за справедливою вартiстю, змiни
якої вiдносяться на iнший сукупний дохiд. Фiнансовi активи, що не мiстять грошових потокiв, якi
є виключно виплатами основної суми боргу та процентiв, слiд оцiнювати за справедливою
вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат (наприклад, похiднi фiнансовi
iнструменти). Вбудованi похiднi фiнансовi iнструменти бiльше не вiдокремлюються вiд
фiнансових активiв, а враховуються при оцiнцi вiдповiдностi критерiю виключно виплат основної
суми боргу та процентiв.
• Iнвестицiї в iнструменти капiталу завжди оцiнюються за справедливою вартiстю. Проте
керiвництво може зробити остаточний вибiр представляти змiни справедливої вартостi в iншому
сукупному доходi за умови, що iнструмент не утримується для торгiвлi. Якщо iнструмент капiталу
утримується для торгiвлi, змiни справедливої вартостi вiдображаються у складi прибутку чи
збитку.
?
6 Новi положення бухгалтерського облiку (продовження)
• Бiльшiсть вимог МСБО 39 щодо класифiкацiї та оцiнки фiнансових зобов’язань були перенесенi
до МСФЗ 9 без змiн. Основна вiдмiннiсть полягає у тому, що суб’єкт господарювання буде
зобов’язаний показувати у складi iнших сукупних доходiв вплив змiн у власному кредитному
ризику фiнансових зобов’язань, вiднесених до категорiї за справедливою вартiстю, змiни якої
вiдносяться на фiнансовий результат.
• МСФЗ 9 вводить нову модель для визнання збиткiв вiд знецiнення – модель очiкуваних
кредитних збиткiв. В основi цiєї моделi лежить триетапний пiдхiд, в межах якого аналiзується
змiна кредитної якостi фiнансових активiв пiсля їх початкового визнання. На практицi новi
правила означають, що органiзацiї будуть зобов’язанi негайно облiковувати збиток у сумi
очiкуваного кредитного збитку за 12 мiсяцiв при початковому визнаннi фiнансових активiв, якi не
мають кредитного знецiнення (чи для дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю – у сумi
очiкуваного кредитного збитку за весь строк дiї такої заборгованостi). У разi суттєвого зростання
кредитного ризику, знецiнення оцiнюється iз використанням очiкуваного кредитного збитку за
весь строк дiї фiнансового активу, а не очiкуваного кредитного збитку за 12 мiсяцiв. Ця модель

передбачає спрощенi методи для дебiторської заборгованостi за орендою та дебiторської
заборгованостi за основною дiяльнiстю.
• Вимоги до облiку хеджування були змiненi для досягнення бiльшої вiдповiдностi мiж
бухгалтерським облiком та стратегiєю управлiння ризиками. Цей стандарт надає пiдприємствам
можливiсть вибору облiкової полiтики: вони можуть застосовувати облiк хеджування вiдповiдно
до МСФЗ 9 чи продовжувати застосовувати до всiх вiдносин хеджування МСБО 39, оскiльки у
стандартi не розглядається облiк макрохеджування.
За результатами аналiзу фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань Групи станом на 31 грудня
2017 року i на основi фактiв та обставин, якi iснують на цю дату, керiвництво Групи не очiкує
суттєвого впливу вiд прийняття нового стандарту на її консолiдовану фiнансову звiтнiсть з 1 сiчня
2018 року.
МСФЗ 15 «Виручка по договорах iз клiєнтами» (випущений 28 травня 2014 року i вступає в силу
для перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати). Цей новий стандарт вводить
основний принцип визнання виручки за цiною операцiї у випадку передачi товарiв чи послуг
замовнику. Окремi партiї товарiв чи пакети послуг, якi чiтко iдентифiкованi, повиннi визнаватись
окремо, а будь-якi знижки та ретроспективнi знижки з цiни контракту, як правило, мають
вiдноситись на окремi елементи. Якщо сума винагороди з будь-яких причин змiнюється, слiд
визнавати мiнiмальнi суми за умови вiдсутностi значного ризику перегляду. Витрати, понесенi у
зв’язку з гарантiями за контрактами iз клiєнтами, необхiдно капiталiзувати та амортизувати
протягом перiоду надходження вигод вiд контракту.
Змiни МСФЗ 15 «Виручка по договорах iз клiєнтами» (випущений 12 квiтня 2016 року i вступає у
силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати). Нова редакцiя
стандарту не змiнює його базовi принципи, але роз'яснює порядок їх застосування. Змiнений
МСФЗ 15 роз'яснює принципи визначення зобов'язання (обiцянка передати замовнику товар чи
послугу), що пiдлягає виконанню за контрактом, визначення, виступає компанiя принципалом
(особою, що надає товар чи послугу) або агентом (особою, вiдповiдальною за органiзацiю надання
товару чи послуги), а також принципи визначення необхiдностi визнання доходу вiд надання
лiцензiї на певний момент часу або протягом перiоду. Крiм цих роз'яснень, змiненим стандартом
передбаченi два додатковi спрощення, що дозволяють компанiї зменшити витрати та складнiсть
при першому застосуваннi нового стандарту.
Запровадження МСФЗ 15 не призведе до змiн в облiковiй полiтицi та коригувань, що будуть
визнанi у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. За результатами аналiзу джерел доходiв Групи за
2017 фiнансовий рiк та умов окремих договорiв i на основi фактiв та обставин, якi iснують на цю
дату, а також з огляду на повномасштабне застосування ретроспективного методу, керiвництво
Групи не очiкує суттєвого впливу вiд прийняття цього нового стандарту на її консолiдовану
фiнансову звiтнiсть станом на 1 сiчня 2017 року.
МСФЗ 16 "Оренда" (опублiкований 13 сiчня 2016 року i вступає в силу для рiчних перiодiв, якi
починаються з 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати). Новий стандарт визначає принципи
визнання, оцiнки та розкриття iнформацiї у звiтностi щодо операцiй оренди. Всi договори оренди
призводять до отримання орендарем права користування активом з моменту початку дiї договору
оренди, а також до отримання фiнансування, якщо оренднi платежi здiйснюються протягом
певного перiоду часу. Вiдповiдно, МСФЗ 16 скасовує класифiкацiю оренди як операцiйної чи
фiнансової, як це передбачено МСБО 17, натомiсть, вводить єдину модель облiку операцiй оренди
для орендарiв. Орендарi повиннi будуть визнавати: (а) активи i зобов’язання щодо всiх договорiв
оренди з термiном дiї понад 12 мiсяцiв, за винятком випадкiв, коли вартiсть об’єкта оренди є
незначною; i (б) амортизацiю об’єктiв оренди окремо вiд процентiв за орендними зобов’язаннями
у звiтi про прибуток чи збиток та iнший сукупний дохiд. Щодо облiку оренди в орендодавця,
МСФЗ 16, по сутi, зберiгає вимоги до облiку, передбаченi МСБО 17.
?
6 Новi положення бухгалтерського облiку (продовження)
Таким чином, орендодавець продовжує класифiкувати договори оренди в якостi операцiйної чи
фiнансової оренди i, вiдповiдно, по-рiзному вiдображати їх у звiтностi. Група наразi оцiнює вплив
цього нового стандарту на її консолiдовану фiнансову звiтнiсть.

Наступнi новi положення бухгалтерського облiку, як очiкується, не матимуть суттєвого впливу на
Групу пiсля їх запровадження:
• Продаж чи внесок активiв в асоцiйовану компанiю або спiльне пiдприємство iнвестором – змiни
МСФЗ 10 та МСБО 28 (опублiкованi 11 вересня 2014 року i вступають у силу для рiчних перiодiв,
якi починаються з дати, яка буде встановлена РМСБО, або пiсля цiєї дати).
• Змiни МСФЗ 2 «Платежi на основi акцiй» (опублiкованi 20 червня 2016 року i вступають в силу
для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати).
• Застосування МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" з МСФЗ 4 "Договори страхування" – змiни
МСФЗ 4 (опублiкованi 12 вересня 2016 року i вступають в силу, залежно вiд пiдходу, для рiчних
перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати, для органiзацiй, що прийняли
рiшення застосовувати варiант тимчасового звiльнення, або при першому застосуваннi
органiзацiєю МСФЗ 9 для органiзацiй, що прийняли рiшення застосовувати пiдхiд накладання).
• Щорiчнi удосконалення МСФЗ 2014-2016 рокiв – змiни МСФЗ 1 та МСБО 28 (опублiкованi 8
грудня 2016 року i вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або
пiсля цiєї дати).
• КIМФЗ 22 "Операцiї в iноземнiй валютi i попередня оплата" (опублiкована 8 грудня 2016 року i
вступає у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати).
• Переведення iнвестицiйної нерухомостi в iншу категорiю – змiни МСБО 40 (опублiкованi 8
грудня 2016 року i вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або
пiсля цiєї дати).
• МСФЗ 17 "Договори страхування" (опублiкований 18 травня 2017 року i вступає в силу для
рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2021 року або пiсля цiєї дати).
• КIМФЗ 23 "Невизначенiсть при облiку податку на прибуток" (опублiкована 7 червня 2017 року i
вступає в силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати).
Якщо iнше не зазначено вище, не очiкується суттєвого впливу цих нових стандартiв та
iнтерпретацiй на консолiдовану фiнансову звiтнiсть Групи.
7 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:
31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р.
У тисячах гривень Компанiї пiд спiльним контролем Iншi пов’язанi сторони Компанiї пiд спiльним
контролем Iншi пов’язанi сторони
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв 384 320 - 245 133 Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги - 7 221 - 211 789
Поточна кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв 95 312 - 357 323 Поточнi забезпечення 59 300 - 216 567 Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - - - 163 340
7 Залишки та операцiї з пов’язаними сторонами (продовження)
Нижче наведено доходи та витрати по операцiях з пов’язаними сторонами за 2017 та 2016 роки:
2017 рiк 2016 рiк
У тисячах гривень Компанiї пiд спiльним контролем Iншi пов’язанi сторони Компанiї пiд спiльним
контролем Iншi пов’язанi сторони
Реалiзацiя продукцiї 2 267 475 - 1 785 582 1 791
Закупка сировини, компонентiв та послуг 778 974 - 1 390 031 Iншi операцiйнi доходи 26 320 35 415 77 536 15 059
Винагороди ключовому управлiнському персоналу. Загальна сума винагороди ключовому
управлiнському персоналу та соцiальнi внески в 2017 роцi складали 17 300 тисяч гривень та 663
тисячi гривень вiдповiдно (у 2016 роцi: 27 893 тисячi гривень та 560 тисяч гривень вiдповiдно).
Довгостроковi програми винагород / премiальних виплат не передбаченi.

8 Основнi засоби та незавершенi капiтальнi iнвестицiї
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 2016 р. 286 197 1 117 817 86 637 92 237 1 582 888
Накопичений знос (53 116) (269 007) (57 823) - (379 946)
Балансова вартiсть на 1 сiчня 2016 р. 233 081 848 810 28 814 92 237 1 202 942
Придбання/Переведення в iншу категорiю 18 215 214 342 30 384 88 971 351 912
Вибуття (1 124) (49 706) (1 694) - (52 524)
Амортизацiйнi вiдрахування (13 866) (58 338) (10 485) - (82 689)
Залишкова вартiсть на 31 грудня 2016 р. 236 306 955 108 47 019 181 208 1 419 641
Первiсна вартiсть на 31 грудня 2016 р. 303 108 1 264 302 104 176 181 208 1 852 794
Накопичений знос (66 802) (309 194) (57 157) - (433 153)
Балансова вартiсть на 31 грудня 2016 р. 236 306 955 108 47 019 181 208 1 419 641
Придбання/Переведення в iншу категорiю 30 778 201 990 15 369 70 675 318 812
Вибуття (79) (4 792) (742) - (5 613)
Знецiнення (78) (12 280) (193) (5 469) (18 020)
Амортизацiйнi вiдрахування (11 330) (72 403) (15 170) - (98 903)
Залишкова вартiсть на 31 грудня 2017 р. 255 597 1 067 623 46 283 246 414 1 615 917
Первiсна вартiсть на 31 грудня 2017 р. 333 062 1 432 947 110 522 246 414 2 122 945
Накопичений знос (77 465) (365 324) (64 239) - (507 028)
Залишкова вартiсть на 31 грудня 2017 р. 255 597 1 067 623 46 283 246 414 1 615 917
9 Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть
У тисячах гривень 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р.
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 267 944 524 230
Мiнус: резерв на покриття збиткiв вiд знецiнення (18 896) (15 353)
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв 387 847 245 133
Мiнус: резерв на покриття збиткiв вiд знецiнення (3 527) (-)
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 21 173 14 867
Мiнус: резерв на покриття збиткiв вiд знецiнення (1 303) (-)
Всього фiнансових активiв у складi торгової та iншої дебiторської заборгованостi 653 238 768 877
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом, окрiм податку на прибуток 108 424 93
150
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами 33 828 45 370
Мiнус: резерв на покриття збиткiв вiд знецiнення дебiторської заборгованостi за розрахунками за
виданими авансами (2 778) (2 751)
Витрати майбутнiх перiодiв 5 093 6 012
Всього дебiторської заборгованостi 797 805 910 658
?
9 Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть (продовження)
Iз суми фiнансових активiв у складi дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи,
послуги, дебiторської заборгованостi за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв, дебiторської
заборгованостi за розрахунками та iншої поточної дебiторської заборгованостi, 403 110 тисяч
гривень (на 31 грудня 2016 року – 270 495 тисяч гривень) за вирахуванням резервiв на покриття
збиткiв вiд знецiнення деномiнована в iноземних валютах, а саме: 29% в євро, 48% у доларах
США та 23% у англiйських фунтах стерлiнгiв (на 31 грудня 2016 року: 22% в євро, 48% у доларах
США та 30% у англiйських фунтах стерлiнгiв).
Нижче поданий аналiз фiнансових активiв у складi дебiторської заборгованостi за продукцiю,
товари, роботи, послуги, дебiторської заборгованостi за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв
та iншої поточної дебiторської заборгованостi за кредитною якiстю:

У тисячах гривень 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р.
Не прострочена та не знецiнена заборгованiсть
- Українських клiєнтiв – дистриб’юторiв 155 709 412 120
- Iноземних клiєнтiв – компанiй Групи 239 994 168 406
- Українських клiєнтiв – прямi продажi 68 440 61 804
- Iноземних клiєнтiв – третiх сторiн 16 154 24 447
- Iнших клiєнтiв 23 638 18 024
Всього не простроченої та не знецiненої заборгованостi 503 935 684 801
Суми, iндивiдуально визначенi як знецiненi (загальна сума)
- прострочена менше нiж 30 днiв 150 651 76 488
- прострочена вiд 30 до 90 днiв 12 142 15 632
- прострочена вiд 91 до 180 днiв 5 292 6 264
- прострочена вiд 181 до 360 днiв 2 553 405
- прострочена бiльше 360 днiв 2 392 640
Всього сум, iндивiдуально визначених як знецiненi 173 030 99 429
Мiнус: резерв на знецiнення (23 727) (15 353)
Всього 653 238 768 877
Далi показанi змiни у сумi резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi за продукцiю,
товари, роботи, послуги:
У тисячах гривень 2017 рiк 2016 рiк
Резерв пiд знецiнення на 1 сiчня 18 104 26 051
Вiдрахування до/(розформування) резерву пiд знецiнення протягом року 8 494 859
Суми, списанi протягом року як безнадiйнi (94) (8 806)
Резерв пiд знецiнення на 31 грудня 26 504 18 104
10 Грошi та їх еквiваленти
У тисячах гривень 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р.
Поточнi рахунки 162 728 239 197
Банкiвськi депозити з первiсним строком розмiщення до 3 мiсяцiв 5 290 Всього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 168 018 239 197
Нижче подано аналiз кредитної якостi фiнансових iнституцiй, в яких Група розмiстила грошовi
коштiв та їх еквiваленти на пiдставi рейтингiв мiжнародної рейтингової агенцiї Fitch станом на 31
грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року:
10 Грошi та їх еквiваленти (продовження)
У тисячах гривень 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р.
Кошти на банкiвських рахунках до запитання Банкiвськi депозити з первiсним строком
розмiщення до 3 мiсяцiв Кошти на банкiвських рахунках до запитання Банкiвськi депозити з
первiсним строком розмiщення до 3 мiсяцiв
Не простроченi та не знецiненi
- рейтинг В- 60 5 290 8 231 - без рейтингу 162 668 - 230 966 Всього 162 728 5 290 239 197 Фiнансовi iнституцiї, що не мають рейтингу, є дочiрнiми банками великих мiжнародних банкiв, якi
ведуть дiяльнiсть в Українi.
Нижче подано аналiз грошових коштiв та їх еквiвалентiв по валютах:
У тисячах гривень 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р.
UAH 147 847 214 328
USD 6 908 8 406
GBP 7 771 2 873
EUR 5 492 13 590
Всього 168 018 239 197
11 Iншi оборотнi активи
В складi iнших необоротних активiв станом на 31 грудня 2017 року вiдображено 7 276 тисяч

гривень податкового кредиту, по якому ще не отриманi податковi накладнi (на 31 грудня 2016
року - нуль).
На 31 грудня 2016 року у складi iнших необоротних активiв Група мала 24 484 тисяч гривень
грошових коштiв, використання яких було обмежено. Обмеження полягало в тому що грошовi
кошти могли бути використанi виключно для погашення кредиторської заборгованостi за
основною дiяльнiстю з визначеним контрагентом. Ця сума була використана у 2017 роцi. Цi
грошовi кошти були виключенi зi складу грошей та їх еквiвалентiв для цiлей Звiту про рух
грошових коштiв за 2016 рiк.
Справедлива вартiсть iнших оборотних активiв приблизно дорiвнювала їх балансовiй вартостi на
31 грудня 2016 року. Станом на 31 грудня 2017 року iншi оборотнi активи представленi
нефiнансовими активами.
12 Зареєстрований (пайовий) капiтал
Станом на 31 грудня 2017 року загальна кiлькiсть затверджених до випуску та випущених простих
акцiй в оборотi становила 3 424 222 акцiї (31 грудня 2016 року: 3 424 222 акцiї) номiнальною
вартiстю 0.55 гривнi за акцiю (31 грудня 2016 року: 0,55 гривнi за акцiю). Усi випущенi простi
акцiї повнiстю оплаченi. Кожна проста акцiя має один голос при голосуваннi.
Емiсiйний дохiд представлений як перевищення внескiв отриманих за акцiї над номiнальною
вартiстю випущених акцiй.
В 2017 роцi Група оголосила дивiденди в сумi 364 851 тисяч гривень, що були виплаченi протягом
року.
13 Поточна кредиторська заборгованiсть та поточна кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх
розрахункiв
На 31 грудня 2017 року кредиторська заборгованiсть у сумi 742 242 тисяч гривень (на 31 грудня
2016 року – 428 961 тисяч гривень) деномiнована в iноземних валютах, в основному 12% у
доларах США, 54% у англiйських фунтах, 34% в євро (на 31 грудня 2016 року – 9% у доларах
США, 58% у англiйських фунтах, 32% в євро).
14 Поточнi забезпечення
Змiни в поточних зобов’язаннях були наступними:
У тисячах гривень Забезпечення витрат на меркетинговi послуги та операцiї з пов'язаними
стононами Резерви щодо невизначених податкови позицiй Забезпечення виплат працiвникам Iншi
резерви Всього
Балансова вартiсть на 1 сiчня 2016 - 43 000 47 586 9 439 100 025
Нараховано (сторновано)до прибуткiв та збиткiв 329 675 3 036 41 900 (3 151) 371 460
Використання резерву - - (55 769) (5 052) (60 821)
Балансова вартiсть на 31 грудня 2016 329 675 46 036 33 717 1 236 410 664
Балансова вартiсть на 01 сiчня 2017 329 675 46 036 33 717 1 236 410 664
Нараховано (сторновано) до прибуткiв та збиткiв 590 437 - 22 070 (1 219) 611 288
Використання резерву (712 533) - (21 896) - (734 429)
Балансова вартiсть на 31 грудня 2017 207 579 46 036 33 891 17 287 523
Всi резерви наведенi вище класифiковано як поточнi зобов’язання.
Забезпечення витрат на маркетинговi послуги та операцiї з пов’язаними сторонами. Забезпечення
витрат на маркетинговi послуги та операцiї з пов’язаними сторонами являє собою визнанi
зобов’язання за послуги що отриманi в 2017 роцi вiд третiх та пов’язаних сторiн, щодо яких сума
витрат або термiн сплати можуть змiнюватись. Суму резерву було визначено базуючись на
очiкуваннях керiвництва щодо обсягу отриманих послуг та погоджених цiн.
Резерв щодо невизначених податкових позицiй. Керiвництво оцiнило, що базуючись на
iнтерпретацiї податкового законодавства що була застосована, ймовiрно що Група не зможе
аргументувати деякi податковi позицiї Групи, якщо вони будуть оскарженi податковими органами.
Вiдповiдно, Група нарахувала резерв пов’язаний з такими позицiями. Очiкується, що балансова
сума на 31 грудня 2017 року або буде повнiстю використана, якщо податковi органи оскаржать
вiдповiднi податковi позицiї або вiдсторнована оскiльки строк давностi щодо можливостi
оскарження по таким позицiя спливає в березнi 2018 року.
Iнформацiя щодо залишкiв по операцiях з пов’язаними сторонами наведена в Примiтцi 7.

15 Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
Нижче подана iнформацiя щодо реалiзацiї за видами продукцiї:
У тисячах гривень 2017 рiк 2016 рiк
Кондитерськi вироби 1 629 203 1 387 809
Печиво 1 287 696 924 384
Солонi закуски 862 255 772 923
Какао-продукцiя 838 356 702 947
Жувальна гумка 183 770 233 446
Кава - 1 453
Всього доходу 4 801 280 4 022 962
Нижче подана iнформацiя щодо реалiзацiї продукцiї Компанiї за географiчними регiонами:
У тисячах гривень 2017 рiк 2016 рiк
Реалiзацiя на експорт 2 522 554 2 018 252
Реалiзацiя на внутрiшньому ринку 2 278 726 2 004 710
Всього доходу 4 801 280 4 022 962
Операцiї з повязаними сторонами розкритi в Примiтцi 7.
16 Витрати за видами
У тисячах гривень 2017 рiк 2016 рiк
Товарно-матерiальнi запаси 3 188 552 2 628 803
Рекламнi витрати та iншi витрати з просування продукцiї 478 270 440 631
Заробiтна плата та нарахування до фондiв соцiального страхування 204 183 212 381
Послуги з управлiння 148 701 190 904
Амортизацiя основних засобiв 80 129 68 619
Роялтi 62 751 55 691
Електроенергiя та газ 59 398 51 816
Витрати на мерчандайзинг 58 213 55 797
Витрати на транспортнi, вантажно-розвантажувальнi послуги та послуги складського зберiгання
46 700 50 521
Виробничi втрати та списання запасiв 2 177 16 260
Iнше 124 758 151 974
Всього операцiйних витрат 4 453 832 3 923 397
Включенi до таких категорiй:
- Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 3 620 134 3 054 886
- Витрати на збут 663 569 592 344
- Загальнi та адмiнiстративнi витрати 170 129 276 167
Всього операцiйних витрат 4 453 832 3 923 397
17 Iншi операцiйнi доходи
У тисячах гривень 2017 рiк 2016 рiк
Дохiд мiнус витрати вiд реалiзацiї послуг 28 449 9 059
Прибутки мiнус збитки вiд реалiзацiї запасiв 14 264 7 796
Прибутки мiнус збитки вiд вибуття основних засобiв 3 573 3 408
дохiд вiд списання прострокованої кредиторської заборгованостi 1 486 5
iнше 4 504 1 324
Всього iнших операцiйних доходiв 52 276 21 592
18 Iншi операцiйнi витрати
У тисячах гривень 2017 рiк 2016 рiк
Збитки вiд курсових рiзниць, чиста сума 22 275 49 445
Втрати псування запасiв 14 024 Резерв сумнiвних боргiв 8 494 859
Витрати на персонал 4 731 9 200
Амортизацiя 2 242 Резерв пiд податки 505 3 036
Iнше 1 031 679

Всього iнших операцiйних витрат 53 302 63 219
19 Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток складаються з таких компонентiв:
У тисячах гривень 2017 рiк 2016 рiк
Поточний податок 61 224 60 020
Вiдстрочений податок 8 738 (52 432)
Витрати з податку на прибуток за рiк 69 962 7 588
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:
19 Податок на прибуток (продовження)
У тисячах гривень 2017 рiк 2016 рiк
Прибуток до оподаткування 347 699 72 435
Номiнальна сума оподаткування за ставкою, встановленою законодавством України – 18% 62 586
13 038
Податковий ефект статей, якi не вираховуються для цiлей оподаткування або не включаються до
оподатковуваної суми:
- Неоподатковуванi доходи - (1 208)
- Витрати, що не включаються до тих що пiдлягають вирахуванню 7 376 - Змiна у визнаннi вiдстроченого податкового активу - (4 242)
Витрати з податку на прибуток за рiк 69 962 7 588
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, з використанням ставки податку 18%. З 1 сiчня 2015 року
вступили в дiю змiненi правила розрахунку податку на прибуток, згiдно яких базою для
розрахунку податку на прибуток є скоригований прибуток до оподаткування згiдно
бухгалтерського облiку, а не окремо розрахованi оподатоковуваний дохiд за вирахуванням витрат.
Податковий ефект змiн тимчасових рiзниць за 2017 рiк, був таким:
У тисячах гривень 1 сiчня 2017 р. (Вiднесено)/ кредитовано на прибуток чи збиток 31 грудня 2017
р.
Податковий ефект тимчасових рiзниць, якi зменшують/(збiльшують) суму оподаткування
Основнi засоби 9 945 5 283 15 228
Резерв на запаси 3 508 (43) 3 465
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги 3 446 1 325 4 771
Поточнi забезпечення 52 667 (15 303) 37 364
Вiдстрочений податковий актив 69 566 (8 738) 60 828
Податковий ефект змiн тимчасових рiзниць за 2016 рiк, був таким:
У тисячах гривень 1 сiчня 2016 р. (Вiднесено)/ кредитовано на прибуток чи збиток 31 грудня 2016
р.
Податковий ефект тимчасових рiзниць, якi зменшують/(збiльшують) суму оподаткування
Основнi засоби 17 277 (7 331) 9 945
Запаси - 3 508 3 508
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 3 446 3 446
Поточнi забезпечення (143) 52 810 52 667
Вiдстрочений податковий актив 17 134 52 432 69 566
20 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 звiтностi.

Податкове законодавство. Податкове, валютне та митне законодавство України може тлумачитися
по-рiзному й часто змiнюється. Вiдповiднi органи можуть не погодитися з тлумаченням цього
законодавства керiвництвом Групи 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 Групи, якi ранiше не оскаржувались, будуть оскарженi. У результатi можуть бути
нарахованi додатковi суттєвi суми податкiв, штрафiв та пенi. Податковi органи можуть перевiряти
податковi питання у фiнансових перiодах протягом трьох календарних рокiв пiсля їх закiнчення.
За певних обставин перевiрка може стосуватися довших перiодiв.
З огляду на той факт, що практика дотримання нових правил трансфертного цiноутворення в
Українi ще повнiстю не сформувалась, вплив оскарження трансфертних цiн Групи достовiрно
оцiнити неможливо. Проте вiн може виявитись значним стосовно фiнансового стану та/чи
дiяльностi Групи в цiлому залежно вiд того, яким чином мiсцевi податковi органи керуватимуться
остаточними правилами.
20 Умовнi та iншi зобов’язання (продовження)
Група проводить операцiї, якi пiдлягають контролю згiдно з законодавством України про
трансфертне цiноутворення, зокрема, протягом 2017 року контрольованi операцiї як з пов’язаними
так i з непов’язаними сторонами стосувалися закупiвлi какао бобiв та iншої сировини i матерiалiв
та консультацiйних послуг, а також продажу готової продукцiї та товарiв. Цiни на такi операцiї
встановлюються за приципом «простягнутої руки». Керiвництво вживає заходiв для забезпечення
постiйного дотримання законодавства про трансфертне цiноутворення. У Групi були впровадженi
процедури контролю для визначення, аналiзу та документального пiдтвердження контрольованих
операцiй на забезпечення дотримання нового закондавства про трансфертне цiноутворення.
З огляду на суть та складнiсть операцiй Групи, якi пiдлягають контролю згiдно з законодавством
України про трансфертне цiноутворення та той факт, що практика застовування нових правил
трансфертного цiноутворення в Україiнi ще не сформувалася, вплив оскарження трансфертних цiн
Групи неможливо достовiрно оцiнити, проте з рештою вiн може виявитися суттєвим для
фiнансового стану та/чи операцiй Групи в цiлому, залежно вiд того, як мiсцевi податковi органи
застосовуватимуть осаточнi правила. Крiм того, неможливо спрогнозувати, якi рiшення
прийматимуть українськi суди за спорами мiж податковими органами та керiвництвом.
Керiвництво Компанiї вважає, що станом на звiтнi дати його тлумачення та дотримання
вiдповiдного законодавства є обґрунтованим, та готове вiдстоювати позицiю Групи з податкових
питань, в тiм не виключено, що податковi органи можуть не погоджуватися з таким тлумаченням.
Керiвництво Групи належним чином вiдобразило нарахування та зобов'язання, що виникли
внаслiдок дiяльностi Групи, з урахуванням як ризикiв, так i можливостей, що випливають з
вiдповiдного бухгалтерського та податкового законодавства. Група дотримується таких позицiй:
• Стосовно витрат, пов'язаних з органiзацiєю та проведенням рекламних заходiв, Група вважає, що
цi витрати вiдповiдають критерiям визнання витрат для цiлей оподаткування, i можуть бути
пiдтвердженi первинними документами;
• Керiвництво Групи пiдтверджує, що платежi, здiйсненi на користь iноземних юридичних осiб,
були проаналiзованi в частинi застосування правил бенефiцiарного володiння та процедури
пiльгового оподаткування, передбаченi вiдповiдними договорами про уникнення подвiйного
оподаткування, були належним чином застосованi. У разi необхiдностi Група зможе надати
документальнi докази для обґрунтування свого пiдходу вiдповiдно до вимог податкового
законодавства та iснуючої судової та адмiнiстративної практики.
Капiтальнi зобов’язання. Станом на 31 грудня 2017 року Група мала передбаченi договорами
зобов’язання з капiтальних витрат у сумi 88 474 тисяч гривень (на 31 грудня 2016 року – 56 820
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.
21 Управлiння фiнансовими ризиками
Функцiя управлiння ризиками у Компанiї включає в себе управлiння фiнансовими ризиками, а
також операцiйними та юридичними ризиками. Фiнансовi ризики складаються з ринкового ризику
(який включає валютний ризик та iнший цiновий ризик), кредитного ризику та ризику лiквiдностi.
Основними цiлями управлiння фiнансовими ризиками є мiнiмiзацiя пов’язаних iз ними втрат, що
досягається за рахунок постiйного монiторингу, визначення лiмiтiв ризику й нагляду за тим, щоб
цi лiмiти не перевищувалися. Управлiння операцiйними та юридичними ризиками має на метi
забезпечення належного функцiонування внутрiшнiх процедур та полiтики, що спрямованi на
мiнiмiзацiю цих ризикiв.
Управлiння ризиками здiйснює керiвництво на основi загальних принципiв управлiння
фiнансовими ризиками, а також процедур, що охоплюють окремi ризики, такi як валютний ризик,
ризик процентної ставки, кредитний ризик та iнвестування надлишкової лiквiдностi.
21 Управлiння фiнансовими ризиками (продовження)
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.
Максимальна сума кредитного ризику, на який наражається Група, показана нижче за категорiями
активiв:
У тисячах гривень 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р.
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги та дебiторська заборгованiсть
за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв (Примiтка 9) 653 238 768 877
Iншi оборотнi активи (Примiтка 11) 24 484
Грошi та їх еквiваленти (Примiтка 10)
- Поточнi рахунки 162 728 239 197
- Банкiвськi депозити з первiсним строком розмiщення до 3 мiсяцiв 5 290 Загальна максимальна сума, яка зазнає кредитного ризику 821 256 1 032 558
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 9 та
21.
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. Окреме затвердження керiвництва надається для 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 2017 р. 31
грудня 2016 р.
Український дочiрнiй банк мiжнародного банку з рейтингом B- за оцiнкою Fitch Грошовi кошти та
їх еквiваленти 5 350 8 231

Український дочiрнiй банк мiжнародного банку без рейтингу Грошовi кошти та їх еквiваленти 162
668 230 966
Iншi оборотнi активи 24 484
Група Mondel?z International Дебiторська заборгованiсть за розрахунками iз внутрiшнiх
розрахункiв 384 320 245 133
Компанiя А (Україна) Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги та iнша
поточна дебiторська заборгованiсть 59 009 211 848
Компанiя Б (Україна) Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги та iнша
поточна дебiторська заборгованiсть 44 989 59 279
Компанiя В (Україна) Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги та iнша
поточна дебiторська заборгованiсть 39 087 50 801
Компанiя Г (Україна) Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги та iнша
поточна дебiторська заборгованiсть 21 617 40 448
Компанiя Д (Україна) Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги та iнша
поточна дебiторська заборгованiсть 21 349 32 995
21 Управлiння фiнансовими ризиками (продовження)
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 Групою, дотримання яких
контролюється щоденно. Проте застосування такого пiдходу не запобiгає виникненню збиткiв за
межами цих лiмiтiв у випадку бiльш суттєвих ринкових змiн.
На 31 грудня 2017 р. На 31 грудня 2016 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 395 169 476 266 (81 097) 702 505 647 379 55 126
Долари США 199 420 109 452 89 968 145 913 33 896 112 017
Євро 122 333 231 644 (109 311) 75 461 127 566 (52 105)
Англiйськi фунти 104 334 402 172 (297 838) 108 679 230 042 (121 363)
Iншi валюти - 1 983 (1 983) - 3 919 (3 919)
Всього 821 256 1 221 517 (400 261) 1 032 558 1 042 802 (10 244)
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.
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 2017 р. 31 грудня 2016 р.
У тисячах гривень Вплив на прибуток чи збиток та капiтал Вплив на прибуток чи збиток та
капiтал
Змiцнення/послаблення євро на 15% (2016: 15%) (16,397) / 16,397 (7,816) / 7,816
Змiцнення/послаблення долара США на 15% (2016: 15%) 13,495 / (13,495) 16,803 / (16,803)
Змiцнення/послаблення англiйського фунта на 15% (2016: 15%) (44,676) / 44,676 (18,204) / 18,204

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.
На 31 грудня 2017 року фiнансовi зобов’язання в сумi 1 126 289 тисяч гривень мали строк
погашення за вимогою або менше 3 мiсяцiв та 95 228 тисяч гривень - впродовж 3-12 мiсяцiв (31
грудня 2016 року фiнансовi зобов’язання мали строк погашення за вимогою або менше 3х
мiсяцiв).
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.
22 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 2017 р. 31 грудня 2016 р.
Всього зобов’язань 1 520 894 1 467 835
Мiнус: грошовi кошти та їх еквiваленти 168 018 239 197
Чистий борг 1 352 876 1 228 638
Всього капiталу 1,757,007 1,844,121
Спiввiдношення власних та позикових коштiв 77 % 67 %
Основним джерелом лiквiдностi Групи були грошовi кошти, отриманi вiд основної дiяльностi.
Для акцiонерних товариств законодавством України (на пiдставi фiнансової звiтостi Компанiї)
встановлено наступнi вимоги щодо капiталу:
- статутний капiтал на дату реєстрацiї суб'єкта господарювання не може бути нижчим за 1250
мiнiмальних заробiтних плат;
- якщо вартiсть чистих активiв пiдприємства на кiнець другого або кожного наступного
фiнансового року є меншою, нiж його статутний капiтал, пiдприємство має зменшити свiй
статутний капiтал та внести вiдповiднi змiни до свого Статуту. Якщо вартiсть чистих активiв
становить менше, нiж мiнiмальний статутний капiтал, пiдприємство пiдлягає лiквiдацiї.
Керiвництво вважає, що Компанiя вiдповiдає зазначеним вимогам щодо капiталу протягом усiх
поданих перiодiв.
23 Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
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 продукцiю,
товари, роботи, послуги, дебiторської заборгованостi за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв
та iншої поточної дебiторської заборгованостi 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
класифiкацiю фiнансових активiв за категорiями їх оцiнки станом на 31 грудня 2017 року та 31
грудня 2016 року:
Кредити та дебiторська заборгованiсть
У тисячах гривень 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р.
АКТИВИ
Грошi та їх еквiваленти (Примiтка 10)
- Поточнi рахунки 162 728 239 197
- Банкiвськi депозити з первiсним строком розмiщення до 3 мiсяцiв 5 290 Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги, дебiторська заборгованiсть за
розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв та iнша поточна дебiторська заборгованiсть (Примiтка 9)
- Дебiторська заборгованiсть продукцiю, товари, роботи, послуги та дебiторська заборгованiсть за
розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв 653 238 768 877
Iншi оборотнi активи (Примiтка 11) - 24 484
ВСЬОГО ФIНАНСОВИХ АКТИВIВ 821 256 1 032 558
Продовження тексту приміток
Продовження тексту приміток
Продовження тексту приміток
-

