Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії.
Голова правлiння
ПАТ
"КрКФ"Рошен"

Радько Сергiй Петрович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

19.04.2016

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Кременчуцька кондитерська фабрика " Рошен"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00382191
4. Місцезнаходження
Полтавська , Крюкiвський, 39600, Кременчук, Жовтнева буд. 57
5. Міжміський код, телефон та факс
(0536) 74-26-61 (0536) 74-26-61
6. Електронна поштова адреса
office@kkf.pl.ua

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

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

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

(дата)

www.kkf.pl.ua в мережі Інтернет 19.04.2016
(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

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

X

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)

X

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

X

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

X

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 власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на
кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які
відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного
року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. 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)

33. Примітки

Iнформацiя, яка не вiдмiчена, не наводиться у рiчному звiтi з наступних
причин:
п. 3. - Товариство не бере участь у створеннi юридичних осiб;
п. 4. - Посада корпоративного секретаря не передбачена Статутом Товариства;
п. 5. - У статутному капiталi Товариства немає державної частки, Товариство
не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, Товариство
не займає монопольного становища, в зв"язку з чим рейтингова оцiнка не
проводилось;
п. 10. - Рiшення про нарахування та виплату дивiдендiв за результатами
звiтного та попереднього рокiв загальними зборами акцiонерiв не приймалися.
Дивiденди протягом звiтного та попереднього рокiв не нараховувались i не
виплачувались;
п. 12.2. - Товариство не здiйснювало випуск облiгацiй;
п. 12.3. - Товариство не здiйснювало випуск iнших цiнних паперiв;
п. 12.4. - Товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв;
п. 12.5. - Товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного
перiоду;
п. 15. - Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв;
пп. з 18 по 27 включно - Товариство не випускало iпотечних облiгацiй,
iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН;
п. 32. - Товариство не здiйснювало випуск цiльових облiгацiй

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Кременчуцька кондитерська фабрика " Рошен"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01№360555
3. Дата проведення державної реєстрації
20.04.1998
4. Територія (область)
Полтавська
5. Статутний капітал (грн)
10228600
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)
474
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
10.82 Виробництво какао,шоколаду та цукрових кондитерських виробiв
46.36 Оптова торгiвля цукром, шоколадом i кондитерськими виробами
46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля
10. Органи управління підприємства
Наглядова рада Товариства, Правлiння Товариства, Ревiзiйна комiсiя Товариства
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
ПАТ "МIБ" м. Київ
2) МФО банку
380582
3) поточний рахунок
26007020300314
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
д/в
5) МФО банку
д/в
6) поточний рахунок
д/в

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

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний орган,
що видав

Дата
закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

Державне
управлiння охорони
Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 5310436500навколишнього
04.01.2013
повiтря по проммайданчику № 1 по вул. Жовтневiй, 57
115
природного
середовища в
Полтавськiй областi
Опис

Планується продовження термiну дiї дозволу

Державне
управлiння охорони
Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 5310436100навколишнього
04.01.2013
повiтря по проммайданчику № 2 по вул. Ревенка 7А
169
природного
середовища в
Полтавськiй областi
Опис

Дозвiл на спецiальне водокористування

Дозвiл на розмiщення вiдходiв

Експлуатацiйний дозвiл для потужностей (об'єктiв) з
виробництва, переробки або реалiзацiї харчових
продуктiв

Державне
управлiння охорони
навколишнього
15.06.2011
природного
середовища в
Полтавськiй областi

15.06.2016

Планується продовження термiну дiї дозволiв.

24020

Опис

04.01.2018

Планується продовження термiну дiї дозволу

2258

Опис

04.01.2018

Планується продовження термiну дiї дозволу

Державне
управлiння охорони
Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 5310436500навколишнього
04.01.2013
повiтря по проммайданчику № 3 по вул. Ярмарковiй
114
природного
середовища в
Полтавськiй областi
Опис

04.01.2018

Державне
управлiння охорони
навколишнього
01.01.2015
природного
середовища в
Полтавськiй областi

31.12.2017

Планується продовження термiну дiї дозволу.

Кременчуцьке
мiськрайонне
Управлiння
Головного
39600/03/21 18.08.2014
Необмежена
управлiння
Держсанепiдслужби
у Полтавськiй
областi

Опис дозвiл безстроковий, припинення дiї дозволу не планується.

Дозвiл на роботу iз збудниками IV груп патогенностi
Опис

Лiцензiя на придбання, зберiгання, використання
прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) "Перелiку
наркотичних засобiв, психотропних речовин та
прекурсорiв"

13-14

Дозвiл на виконання роботи та експлуатацiю
устаткування пiдвищеної небезпеки

Державний комiтет
України з питань
05.05.2011
контролю за
наркотиками

21.04.2016

Планується продовження термiну дiї лiцензiї

631.13.5310.82
Опис

06.05.2019

Планується продовження термiну дiї дозволу

АВ
№580543

Опис

Головне управлiння
держсанепiдслужби
06.05.2014
у Полтавськiй
областi

Територiальне
управлiння
09.12.2013 Держгiрпромнагляду
у Полтавськiй
областi

09.12.2018

Планується продовження термiну дiї дозволу.

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

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

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

ТОВ "ЦентральноЄвропейська Кондитерська
Компанiя"

23163839

04176Україна м. Київ вул.
Електрикiв, буд. 29-А

51.2826

ДП "Кондитерська
корпорацiя "Рошен"

25392188

04176Україна м. Київ вул.
Електрикiв, буд. 26/9

29.4370

Прізвище, ім"я, по
батькові фізичної особи

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

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

232 фiзичнi особи

19.2804

Усього

100.0

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Голова Наглядової Ради Товариства
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Центрально-Європейська Кондитерська компанiя"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
23163839
4) рік народження**

0
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/в
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.03.2013 3 роки
9) Опис
Рiчними черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ " КрКФ"Рошен" 11.03.2013 року та
засiданням Наглядової Ради прийнято рiшення про призначення (обрання) Товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю "Центрально-Європейська Кондитерська компанiя" в особi
директора Безсмертного Олександра Миколайовича. Обгрунтування змiн у персональному складi
посадових осiб: вимога акцiонера ПАТ " КрКФ "Рошен", який володiє бiльше нiж 10% у
статутному капiталi Емiтента. Iншi посади, якi обiймав Безсмертний Олександр Миколайович :
юрисконсульт,в теперiшнiй час - директор Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Центрально-Європейська Кондитерська компанiя". ТОВ "ЦЄКК" володiє 5 245 491 шт. простих
iменних акцiй емiтента, що становить 51,2826% вiд статутного капiталу ПАТ " КрКФ "Рошен" .
Безсмертний О.М. володiє 0% у статутному капiталi емiтента. Особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
член Наглядової Ради Товариства
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дочiрнє пiдприємство " Кондитерська корпорацiя "Рошен"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
25392188
4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/в
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.03.2013 3 роки
9) Опис
Рiчними черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ " КрКФ "Рошен" 11.03.2013 року
прийнято рiшення про призначення (обрання) Дочiрнього пiдприємства " Кондитерська
корпорацiя "Рошен" в особi директора Осiяненка Геннадiя Леонiдовича. Обгрунтування змiн у

персональному складi посадових осiб: вимога акцiонера ПАТ " КрКФ "Рошен", який володiє
бiльше нiж 10% у статутному капiталi Емiтента. Iншi посади, якi обiймав Осiяненко Геннадiй
Леонiдович - директор Дочiрнього пiдприємства " Кондитерська корпорацiя "Рошен". ДП "КК
"Рошен" володiє 3 010991 шт. простих iменних акцiй емiтента, що становить 29,4370% вiд
статутного капiталу ПАТ " КрКФ "Рошен". Осiяненко Г.Л. володiє 0% у статутному капiталi
емiтента. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
член Наглядової Ради Товариства
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Москалевський Вячеслав Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1967
5) освіта**
Московський iнститут сталi та сплавiв
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор ДП " Кондитерська корпорацiя "Рошен"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.03.2013 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. За виконання
обов'язкiв члена Наглядової Ради Товариства нiяка винагорода не виплачується. Змiн у
персональному складi протягом звiтного року не було. Посадова особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 21 (двадцять один)рiк. Протягом
своєї дiяльностi обiймав посаду директора, в теперiшнiй час - менеджер (управитель) з
адмiнiстративної дiяльностi ДП " Кондитерська корпорацiя "Рошен". Згоди на розкриття
паспортних даних не надано.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ананченко Олег Валерiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1968

5) освіта**
Днiпропетровський гiрничий iнститут
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
головний iнженер ЗАТ "Кременчуцька кондитерська фабрика"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.04.2015 1 рiк
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Винагорода в
натуральнiй формi не виплачувалась. Стаж керiвної роботи - 14 (чотирнадцять) рокiв. Протягом
своєї дiяльностi обiймав посаду головного енергетика, головного iнженера, голови правлiння.
9 червня 2015 р. Наглядовою радою ПАТ «КрКФ «Рошен» прийняте рiшення про звiльнення
Ананченка Олега Валерiйовича з посади голови Правлiння ПАТ «КрКФ «Рошен». Пiдстава такого
рiшення: заява особи про звiльнення з посади 9 червня 2015 р. Обґрунтування змiн у
персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення Наглядовою радою Товариства.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на
розкриття паспортних даних та заробiтної плати не надано.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Смирнова Свiтлана Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1960
5) освіта**
Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi
6) стаж роботи (років)**
24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
начальник вiддiлу кадрiв ПАТ "КрКФ "Рошен"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.04.2015 1 рiк
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. За виконання
обов'язкiв члена Правлiння нiяка винагорода не виплачується. Стаж керiвної роботи – 24(двадцять
чотири) роки. Протягом своєї дiяльностi обiймала посаду iнженер з пiдготовки кадрiв, начальник
вiддiлу кадрiв, начальник загального вiддiлу ПАТ " КрКФ "Рошен". Наглядовою радою ПАТ
«КрКФ «Рошен» 15 червня 2015 р. прийняте рiшення про звiльнення Смирнової Свiтлани
Василiвни з посади члена Правлiння ПАТ «КрКФ «Рошен». Пiдстава такого рiшення: заява особи

про звiльнення. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення
Наглядовою радою Товариства. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бондарчук Володимир Сергiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1966
5) освіта**
Харькiвський державний полiтехнiчний унiверситет
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ СУРП "ОРМА-ОЛIМП ", заступник директора з виробництва
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.04.2015 1 рiк
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. За виконання
обов'язкiв члена Правлiння нiяка винагорода не виплачується. Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи – 20(двадцять) рокiв.
Протягом своєї дiяльностi обiймав посаду заступника директора з виробництва ТОВ СУРП
"ОРМА-ОЛIМП" , в теперiшнiй час - головний iнженер ПАТ "КрКФ "Рошен". Згоди на розкриття
паспортних даних не надано.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рудницька Лариса Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1963
5) освіта**
Харкiвський будiвельний технiкум
6) стаж роботи (років)**

10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
старший бухгалтер ПАТ " КрКФ "Рошен"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.12.2011 безстроковий трудовий договiр
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в
натуральнiй формi не виплачувалась. Стаж керiвної роботи – 10(десять) рокiв. Протягом своєї
дiяльностi обiймала посаду бухгалтера, старшого бухгалтера, заступника головного бухгалтера ,
головного бухгалтера ПАТ "КрКФ "Рошен". Згiдно Наказу Голови Правлiння ПАТ «КрКФ
«Рошен» № 210-К вiд 15 червня 2015 р. звiльнено Рудницьку Ларису Миколаївну з посади
головного бухгалтера ПАТ «КрКФ «Рошен». Пiдстава такого рiшення: заява особи про звiльнення.
Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: Наказ Голови Правлiння ПАТ «КрКФ
«Рошен» № 210-К вiд 15 червня 2015 р. Особа перебувала на данiй посадi три роки п'ять місяців.
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття
паспортних даних та заробiтної плати не надано.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Радько Сергiй Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1985
5) освіта**
Сумський Державний унiверситет
6) стаж роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
начальник вiддiлу планування виробництва виробничого департаменту ДП «Кондитерська
корпорацiя «Рошен»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.06.2015 1 рiк
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Винагорода в
натуральнiй формi не виплачувалась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Наглядовою радою ПАТ «КрКФ «Рошен» 9 червня 2015 р. прийняте
рiшення про призначення Радька Сергiя Петровича на посаду голови Правлiння ПАТ «КрКФ
«Рошен» термiном на 1 (один) рiк. Пiдстава такого рiшення: заява особи про призначення на
посаду з 10 червня 2015 р. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття
рiшення Наглядовою радою Товариства. Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти
рокiв: iнженер з органiзацiї керування виробництвом вiддiлу планування виробництва ДП

«Кондитерська корпорацiя «Рошен», провiдний iнженер з органiзацiї керування виробництвом
виробничо-аналiтичного вiддiлу ДП «Кондитерська корпорацiя «Рошен», начальник вiддiлу
планування виробництва ДП «Кондитерська корпорацiя «Рошен», начальник вiддiлу планування
виробництва виробничого департаменту ДП «Кондитерська корпорацiя «Рошен», в теперешнiй
час - голова Правлiння ПАТ "КрКФ "Рошен". Стаж керiвної роботи 3(три) роки. Посади на будь
яких iнших прiдприємствах не обiймає. Згоди на розкриття паспортних даних та заробiтної плати
не надано.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Солодовник Лiлiя Петрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1964
5) освіта**
Київський iнститут харчової промисловостi
6) стаж роботи (років)**
30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
бухгалтер Кременчуцької кондитерської фабрики
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.06.2015 1 рiк
9) Опис
Повноваження та обов"язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. За виконання
обов’язкiв члена Правлiння нiяка винагорода не виплачується. Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи на пiдприємствi 30(тридцять)
рокiв. Протягом своєї дiяльностi обiймала посаду бухгалтера-фiнансиста, бухгалтера, секретарядiловода, в теперешнiй час - референт адмiнiстативно-управлiнського апарату ПАТ "КрКФ
"Рошен". Наглядовою радою ПАТ «КрКФ «Рошен» 15 червня 2015 р. прийняте рiшення про
призначення Солодовник Лiлiї Петрiвни на посаду члена Правлiння ПАТ «КрКФ «Рошен»
термiном на 1 (один) рiк. Пiдстава такого рiшення: необхiднiсть обрання нового члена Правлiння.
Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення Наглядовою
радою Товариства. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мельниченко Оксана Вiталiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**
1973
5) освіта**
Київський унiверситет iменi Тараса Шевченко
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ Агрофiрма «Весна -2011», головний бухгалтер; ПАТ «Пиво-безалкогольний комбiнат
«Радомишль», головний бухгалтер.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.07.2015 безстроковий трудовий договiр
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в
натуральнiй формi не виплачувалась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. На посаду головного бухгалтера ПАТ «КрКФ «Рошен» призначено
згiдно Наказу Голови Правлiння ПАТ «КрКФ «Рошен» № 280-К вiд 27 липня 2015 р. Пiдстава
такого рiшення: заява Мельниченко О. В. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових
осiб: Наказ Голови Правлiння № 280-К вiд 27 липня 2015 р. Стаж роботи – 18(вісімнадцять) рокiв.
Протягом своєї дiяльностi обiймала посади: ТОВ Агрофiрма «Весна -2011», головний бухгалтер;
ПАТ «Пиво-безалкогольний комбiнат «Радомишль», головний бухгалтер, в теперешнiй час
головний бухгалтер ПАТ "КрКФ "Рошен". Посади на будь-яких iнших пiпрємствах не обiймає.
Згоди на розкриття паспортних даних та заробiтної плати не надано.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мiрошниченко Юлiя Петрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1962
5) освіта**
Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
головний економiст ДП ЗАТ "Агротехiнвест "Кондитерпромторг"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.04.2014 1
9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. За виконання
обов'язкiв голови Ревiзiйної комiсiї нiяка винагорода не виплачується. Посадова особа
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи –
23(двадцять три) роки. Протягом своєї дiяльностi обiймала посаду головного економiста ДП
"Кондитерська корпорацiя Рошен". 15 квiтня 2015 року загальними зборами акцiонерiв ПАТ
"КрКФ "Рошен" було припинено повноваження у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мартинович Тетяна Петрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1980
5) освіта**
Київський нацiональний економiчний унiверситет
6) стаж роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник фiнансового директора ДП "Кондитерська корпорацiя "Рошен"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.04.2015 1 рiк
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. За виконання
обов'язкiв голови Ревiзiйної комiсiї нiяка винагорода не виплачується.15 квiтня 2015 р. Ревiзiйною
комiсiєю ПАТ «КрКФ «Рошен» прийняте рiшення про призначення Мартинович Тетяни Петрiвни
на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ «КрКФ «Рошен» термiном до дати наступних рiчних
загальних зборiв. Пiдстава такого рiшення: необхiднiсть обрання членами Ревiзiйної комiсiї
Голови Ревiзiйної комiсiї, зi складу Ревiзiйної комiсiї, обраного загальними зборами акцiонерiв
Емiтента. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення
Ревiзiйною комiсiєю ПАТ «КрКФ «Рошен». Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи – 10(десять) рокiв. Iншi посади, якi особа
обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Директор ТОВ «Логiстичний центр «Кондитер»,
заступник фiнансового директора ДП «Кондитерська корпорацiя «Рошен». Згоди на розкриття
паспортних даних не надано.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Паспортні дані фізичної
Прізвище, ім'я, по батькові
особи (серія, номер, дата
посадової особи або повне
видачі, орган, який видав)*
найменування юридичної
або код за ЄДРПОУ
особи
юридичної особи

Кількість за видами акцій
Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова
Наглядової
Ради

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "
Центрально-Європейська
Кондитерська Компанiя"

23163839 д/в

5245491

51.2826

5245491

0

0

0

член
Наглядової
Ради

Дочiрнє пiдприємство "
Кондитерська Корпорацiя
"Рошен"

25392188 д/в

3010991

29.4370

3010991

0

0

0

член
Наглядової
Ради
Товариства

Москалевський Вячеслав
Олександрович

100

0.0010

100

0

0

0

Голова
Правлiння

Ананченко Олег Валерiйович

0

0

0

0

0

0

член Правлiнн Смирнова Свiтлана Василiвна

0

0

0

0

0

0

член
Правлiння

Бондарчук Володимир
Сергiйович

0

0

0

0

0

0

Голова
правлiння

Радько Сергiй Петрович

0

0

0

0

0

0

Член
правлiння

Солодовник Лiлiя Петрiвна

0

0

0

0

0

0

Голова
Ревiзiйної
комiсiї

Мiрошниченко Юлiя
Петрiвна

100

0.0010

100

0

0

0

Голова
Ревiзiйної
комiсiї

Мартинович Тетяна Петрiвна

0

0

0

0

0

0

Усього

8256682

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

80.7216

8256682

0

0

0

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

Місцезнаходження

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

23163839

04176 Україна м. Київ
Подiльський м. Київ
вул.Електрикiв буд.29-А

5245491

51.2826

5245491

0

0

0

Дочiрнє пiдприємство " Кондитерська
корпорацiя "Рошен"

25392188

04176 Україна м. Київ
Подiльський м. Київ вул.
Електрикiв, буд.26/9

3010991

29.4370

3010991

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи*

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

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

8256482

80.7196

8256482

0

0

0

Найменування юридичної особи

Код за
ЄДРПОУ

Товариство з обмеженою
вiдровiдальнiстю"ЦентральноЄвропейська Кондитерська компанiя"
(Україна)

Усього

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

Кількість за видами акцій

Кількість за видами акцій

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

Опис

чергові

позачергові

X
15.04.2015
81.13
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
(перелiк питань, що виносяться на голосування):
1.Розгляд процедурного питання про обрання Лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.
2.Розгляд процедурного питання про обрання Секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
3.Розгляд питання про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй
редакцiї та про затвердження нової редакцiї Статуту Товариства.
4.Розгляд питання про затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 р. Прийняття рiшення про
наслiдки розгляду звiту.
5.Звiт Наглядової ради Товариства за 2014 р. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту.
6.Звiт Правлiння Товариства за 2014 р. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту.
7.Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2014 р. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї по звiтах та балансу
Товариства за 2014 р. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту.
8.Затвердження результатiв дiяльностi, рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2014 р. Визначення
порядку розподiлу збиткiв за 2014 р., з урахуванням вимог чинного законодавства.
9. Розгляд питання про припинення повноважень (вiдкликання) членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
10. Розгляд питання про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
По першому питанню порядку денного вирiшили:
Лiчильну комiсiю зборiв обрати у наступному складi:
1. Спiвак О. I. – член Лiчильної комiсiї.
2. Дранiк Н. В. – член Лiчильної комiсiї.
3. Осипенко Л. В. – член Лiчильної комiсiї.
По другому питанню порядку денного вирiшили:
Секретарем зборiв обрати Смирнову С. В.
По третьому питанню порядку денного вирiшили:
Не вносити змiни та доповнення до Статуту Товариства. Не затверджувати нову редакцiю Статуту
Товариства.
По четвертому питанню порядку денного вирiшили:
Затвердити рiчний звiт ПАТ «КрКФ «Рошен» за 2014 р.
По п'ятому питанню порядку денного вирiшили:
Звiт Наглядової ради ПАТ «КрКФ «Рошен» за 2014 р. затвердити.
По шостому питанню порядку денного вирiшили:
Звiт Правлiння ПАТ «КрКФ «Рошен» за 2014 р. затвердити.
По сьомому питанню порядку денного вирiшили:
Звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ «КрКФ «Рошен» за 2014 р. затвердити.
Висновки Ревiзiйної комiсiї по звiтах та балансу ПАТ «КрКФ «Рошен» за 2014 р. затвердити.
По восьмому питанню порядку денного вирiшили:
Затвердити фiнансовi результати дiяльностi ПАТ «КрКФ «Рошен» 2014 р. Затвердити рiчну
фiнансову звiтнiсть ПАТ «КрКФ «Рошен» за 2014 р. Розподiлити збитки Товариства, отриманi у
2014 р., за рахунок доходiв майбутнiх перiодiв.
По дев'ятому питанню порядку денного вирiшили:
У зв’язку iз закiнченням термiну повноважень, вiдкликати (припинити повноваження) наступного
складу Ревiзiйної комiсiї Товариства:
1. Мiрошниченко Ю. П. – голова Ревiзiйної комiсiї.
2. Єфiменко Н. В. – член Ревiзiйної комiсiї.
3. Шойму К. М. – член Ревiзiйної комiсiї.
По десятому питанню порядку денного вирiшили:
Обрати Ревiзiйну комiсiю Товариства, на перiод до дати наступних рiчних загальних зборiв
акцiонерiв Товариства, у наступному персональному складi:
1. Мартинович Тетяна Петрiвна - член Ревiзiйної комiсiї
2. Валiулiн Олексiй Валентинович – член Ревiзiйної комiсiї
3. Шойму Катерина Миколаївна - член Ревiзiйної комiсiї

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товаристо "Нацiональний депозитарiй України"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна м. Київ д/в м. Київ вул. Нижнiй Вал,буд.17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ № 189650
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-04

Факс

(044) 482-07-08

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю

Опис

Лiцензiя чинна по 19.09.2016 р.

Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Укргазпромбанк"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

24262992

Місцезнаходження

02098 Україна м. Київ д/в м. Київ вул. Днiпровська Набережна буд.13

Номер ліцензії або іншого документа на цей АЕ №286659
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

08.10.2013

Міжміський код та телефон

(044) 559-46-76

Факс

(044) 559-46-76

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть зберiгача

Опис

Строк дiї лiцензiї з 12.10.2013 необмежений

Повне найменування юридичної особи або Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "Український технiчний
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи союз"
Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Код за ЄДРПОУ

23557679

Місцезнаходження

36008 Україна Полтавська д/в м.Полтава вул. Комарова, буд. 2-б, к. 7

Номер ліцензії або іншого документа на цей № 3289
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська Палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

27.11.2003

Міжміський код та телефон

0509022864

Факс

д/в

Вид діяльності

Аудиторськi послуги

Опис

Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв,
якi одноособово надають аудиторськi послуги чинне до 31.10.2018
року.

Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

21672206

Місцезнаходження

01601 Україна м. Київ д/в м. Київ вул. Шовковична буд.42-44

Номер ліцензії або іншого документа на цей АД №034421
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

11.06.2012

Міжміський код та телефон

(044) 277-50-00

Факс

(044) 277-50-01

Вид діяльності

професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку-дiяльнiсть з органiзацiї
торговлi на фондовому ринку

Опис

Лiцензiя чинна до 05.03.2019 р.

Повне найменування юридичної особи або "АЙ БI КЕПIТАЛ"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

39650290

Місцезнаходження

01015 Україна Київська д/в м.Київ вул. Лаврська, буд.16

Номер ліцензії або іншого документа на цей №1114
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

28.07.2015

Міжміський код та телефон

(044)351-79-19

Факс

(044)351-79-46

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Лiцензiя №1114 вiд 28 липня 2015 року строк необмежений.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Номер
Дата
свідоцтва про
реєстрації
реєстрацію
випуску
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)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

30/16/1/11

Полтавське
територiальне
управлiння
ДКЦПФР

UA4000114417

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

1.0

10228600

10228600.0

100

1

02.03.2011

Опис

31.07.2013 року акцiї товариства виключенi з Бiржового Списку ПАТ "Українська бiржа" з категорiї позалiстинговi цiннi папери. 31.07.2013
року акцiї товариства включенi до Бiржового Списку ПАТ " Фондова бiржа ПФТС" без включення до бiржового реєстру. Додаткової емiсiї
цiнних паперiв в звiтному перiодi не було.

XI. Опис бізнесу
Публiчне акцiонерне товариство "Кременчуцька кондитерська фабрика "Рошен" акцiонерне
товариство по виробництву кондитерських виробiв. Пiдприємство "Кременчуцька кондитерська
фабрика було створено в 1925 роцi, як державне пiдприємство.
В процесi приватизацiї фабрику було перетворено:
- в 1991 роцi в орендне пiдприємство"Кременчуцька кондитерська фабрика";
- в 1993 роцi в коллективне пiдприємство "Кременчуцька кондитерська фабрика";
- в 1998 роцi Закрите акцiонерне товариство "Кременчуцька кондитерська фабрика"засноване
шляхом перетворення колективного пiдприємства "Кременчуцька кондитерська фабрика" у
закрите акцiонерне товариство вiдповiдно до рiшення загальних зборiв власникiв майна
колективного пiдприємства "Кременчуцька кондитерська фабрика" вiд 16 березня 1998 року i
зареєстроване роспорядженням Виконкому Кременчуцької Ради народних депутатiв № 452-р вiд
20.04.1998 року .
- 7 лютого 2011року загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про змiну назви Закритого
акцiонерного товариства "Кременчуцька кондитерська фабрика" у Публiчне акцiонерне
товариство "Кременчуцька кондитерська фабрика "Рошен".

Управлiння товариством здiйснюють: * вищий орган Товариства - Загальнi збори акцiонерiв; *
Наглядова рада Товариства; * Виконавчий орган Товариства - Правлiння Товариства; Контроль за
фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння Товариства здiйснює Ревiзiйна комiсiя
Товариства.
Функцiї управлiння дiяльнiстю пiдприємства реалiзуються працiвниками апарату управлiння та
пiдроздiлами пiдприємства, що при цьому вступають в економiчнi, органiзацiйнi, соцiальнi,
психологiчнi й iншi вiдносини один з одним. Органiзацiйнi вiдносини, що складаються мiж
пiдроздiлами i працiвниками апарата управлiння пiдприємства, визначають його органiзацiйну
структуру.
Пiд органiзацiйною структурою управлiння пiдприємством розумiється склад (перелiк) вiддiлiв,
служб i пiдроздiлiв в апаратi управлiння, їх системна органiзацiя, характер спiвпiдпорядкованостi i
пiдзвiтностi один одному i вищому органовi управлiння фiрми, а також набiр координацiйних i
iнформацiйних зв'язкiв, порядок розподiлу функцiй управлiння по рiзних рiвнях i пiдроздiлам
управлiнської iєрархiї.
Управлiння пiдприємством здiйснюється вiдповiдно до його установчих документiв на основi
поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна i участi в управлiннi
трудового колективу. Власник здiйснює свої права щодо управлiння пiдприємством безпосередньо
або через уповноваженi ним органи вiдповiдно до статуту пiдприємства чи iнших установчих
документiв.
Керiвник пiдприємства без доручення дiє вiд iменi пiдприємства, представляє його iнтереси в
органах державної влади та органах мiсцевого самоврядування, iнших органiзацiях, у вiдносинах з
юридичними особами та громадянами, формує адмiнiстрацiю пiдприємства i вирiшує питання
дiяльностi пiдприємства в межах та порядку, визначених установчими документами.
Згiдно до Статуту загальне керiвництво пiдприємством здiйснює Голова правлiння. Йому
пiдпорядкованi всi пiдроздiли пiдприємства.
Функцiї, права та обов'язки структурних пiдроздiлiв пiдприємства визначаються положеннями про
них.
На кiнець 2015 року в Структурi пiдприємства значаться такi працiвники апарату управлiння та
пiдроздiли пiдприємства:
• Голова правлiння;

• Начальник виробництва, якому пiдпорядкованi – виробничий вiддiл, цех та дiльниця
навантажувально-розвантажувальних робiт;
• Головний iнженер, якому пiдпорядкованi: служба технiчного забезпечення, енергомеханiчна
служба (в т.ч. парокотельня), механiчна служба та служба метролога;
• Директор з персоналу та соцiальних питань, якому пiдпорядкованi: служба з персоналу та
соцiальних питань, служба працi та заробiтної плати;
• Служба контролю якостi;
• Вiддiл охорони працi;
• Референт;
• Головний бухгалтер, якому пiдпорядкована центральна бухгалтерiя;
• Медпункт.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за 2015рiк склала 497 осiб,
в т.ч. за сумiсництвом працює 1особа, на умовах неповного робочого часу працює 23 осiби.
За 2015рiк розмiр фонду оплати працi збiльшився на 23565,5 тис.грн(92011,7-68446,2),що складає
34,4%. В розрахунку на 1 працiвника ФОТ збiльшився на 4309,3грн/мiс. Питома вага фонду
оплати працi в собiвартостi знизилася на 8.12% (2015р – 52,45%, 2014р – 60,57%).

Товариство не належить до будь-яких об"єднань пiдприємств.

Товариство не здiйснює до будь-якої спiльної дiяльностi.
Протягом звiтного перiоду жодних пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.
Облiкова полiтика Публiчного акцiонерного товариства "Кременчуцька кондитерська фабрика
"Рошен" в 2015 роцi обгрунтована Наказом № 101/14 вiд 30.12.2014 року. Згiдно цього Наказу
обумовлений порядок органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової
звiтностi у 2015 роцi. Ведення бухгалтерського облiку Товариством органiзовано iз застосуванням
комп'ютерної бухгалтерської програми.
Суттєвi положення облiкової полiтики товариства
Визнання доходiв – Доходи вiд реалiзацiї оцiнюються за справедливою вартiстю компенсацiї
отриманої або яка має бути отримана.
Реалiзацiя товарiв – доходи вiд реалiзацiї товарiв визнаються за умови виконання усiх наведених
нижче умов:
пiдприємство передало покупцю усi iстотнi ризики та вигоди, пов’язанi з володiнням товарами;
пiдприємство бiльше не бере участi в управлiннi в тiй мiрi, яка звичайно асоцiюється з правом
володiння, та не контролює проданi товари;
сума доходiв вiд реалiзацiї може бути достовiрно визначена;
iснує вiрогiднiсть, що економiчнi вигоди, пов’язанi з операцiєю, надiйдуть до пiдприємства; та
понесенi або очiкуванi витрати, пов’язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Надання послуг – У випадку коли наслiдок операцiї, яка передбачає надання послуг, можна
достовiрно визначити, дохiд вiд реалiзацiї, пов’язаний з такою операцiєю, визначається з
урахуванням етапу завершеностi даної операцiї на кiнець звiтного перiоду. Результат операцiї
можна достовiрно оцiнити за умови виконання усiх наведених нижче умов:
• сума доходiв вiд реалiзацiї може бути достовiрно визначена;
• iснує вiрогiднiсть, що економiчнi вигоди, пов’язанi з операцiєю, надiйдуть до пiдприємства;
• етап завершеностi операцiї на кiнець звiтного перiоду можна достовiрно визначити; та

• витрати, понесенi за операцiю, та витрати на її завершення можна достовiрно оцiнити.
Доходи з вiдсоткiв – Доходи з вiдсоткiв нараховуються на перiодичнiй основi з урахуванням
залишку основної суми фiнансового активу та вiдповiдної ефективної ставки вiдсотка, яка
представляє собою ставку, яка точно дисконтує очiкуванi суми майбутнiх надходжень грошових
коштiв протягом очiкуваного строку корисного використання фiнансового активу до чистої
балансової вартостi даного активу.
Витрати за позиками – Усi витрати за позиками визнаються у складi прибутку або збитку того
перiоду, в якому вони понесенi, за виключенням витрат за позиками вiднесених до вартостi
квалiфiкованих активiв.
Податок на прибуток – Витрати з податку на прибуток представляють собою суму поточного та
вiдстроченого податку на прибуток.
Поточний податок – Поточний податок на прибуток базується на оподатковуваному прибутку за
рiк. Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється вiд прибутку, вiдображеного у звiтi про сукупнi
доходи та витрати, тому що вiн не включає статтi доходiв та витрат, якi оподатковуються або
вiдносяться на валовi витрати в iншi перiоди, а також в нього не включаються статтi, якi нiколи не
оподатковуються або нiколи не вiдносяться на валовi витрати в цiлях оподаткування. Зобов’язання
пiдприємства з поточного податку на прибуток розраховується з використанням податкових
ставок, якi дiяли або в основному дiяли до кiнця звiтного перiоду.
Вiдстрочений податок – Вiдстрочений податок визначається по вiдношенню до рiзниць мiж
балансовою вартiстю активiв та зобов’язань у фiнансовiй звiтностi та вiдповiдними податковими
базами, якi використовуються при розрахунку оподатковуваного прибутку, та облiковується з
використанням методу балансових зобов’язань. Вiдстроченi податковi зобов’язання звичайно
визнаються для всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць, а вiдстроченi податковi активи
звичайно визнаються для всiх тимчасових рiзниць, якi вiдносяться на валовi витрати, у тому
обсязi, в якому iснує вiрогiднiсть, що буде отриманий оподатковуваний прибуток, за рахунок
якого можна буде реалiзувати цi тимчасовi рiзницi. Такi активи та зобов’язання не визнаються,
якщо тимчасовi рiзницi виникають з гудвiлу або в результатi первiсного визнання (крiм випадкiв
об’єднання пiдприємств) iнших активiв та зобов’язань в операцiї, яка не впливає нi на
оподатковуваний прибуток, нi на облiковий прибуток.
Вiдстроченi податковi зобов’язання визнаються стосовно оподатковуваних тимчасових рiзниць,
якi пов’язанi з iнвестицiями у дочiрнi пiдприємства та асоцiйованi пiдприємства, а також участю у
спiльних пiдприємствах, за винятком випадкiв коли пiдприємство здатне контролювати
сторнування тимчасових рiзниць та iснує ймовiрнiсть, що така тимчасова рiзниця не буде
сторнована у найближчому майбутньому. Вiдстроченi податковi активи, якi виникають у
результатi тимчасових рiзниць, якi вiдносяться на валовi витрати та пов’язанi з такими
iнвестицiями та участю, визнаються лише у тому обсязi, по вiдношенню до якого iснує
ймовiрнiсть того, що буде отриманий оподатковуваний прибуток, за рахунок якого можна буде
реалiзувати цi тимчасовi рiзницi, i передбачається їх сторнування у найближчому майбутньому.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кiнець кожного звiтного
перiоду та знижується у тiй мiрi, в якiй бiльше не iснує ймовiрностi одержання достатнього
оподатковуваного прибутку, який дозволить вiдшкодувати всю або частину суми даного активу.
Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання оцiнюються виходячи з податкових ставок, якi, як
очiкується, будуть застосовуватися у тому перiодi, в якому буде реалiзований актив або погашене
зобов’язання, на основi податкових ставок (або податкових законiв), якi будуть дiяти або, в
основному дiяти, на кiнець звiтного перiоду. Оцiнка вiдстрочених податкових зобов’язань i
активiв вiдображає податковi наслiдки, якi можуть виникнути в результатi використання
пiдприємством, на кiнець звiтного перiоду, того або iншого методу для вiдшкодування або
погашення балансової вартостi своїх активiв i зобов’язань.
Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання взаємно зараховуються, коли iснує юридично
закрiплене право залiку поточних податкових активiв та поточних податкових зобов’язань, та коли
вони вiдносяться до податкiв на прибуток, якi стягуються тим самим податковим органом, i
пiдприємство має намiр зарахувати поточнi податковi активи та зобов’язання на нетто-основi.
Поточний та вiдстрочений податки за перiод – Поточний та вiдстрочений податки визнаються як

витрати або доходи у складi прибутку або збитку (або у складi iншого сукупного прибутку, або
безпосередньо у власному капiталi) – у цьому випадку податок також визнається поза межами
прибутку або збитку, або коли вони виникають у результатi первiсного облiку об’єднання
пiдприємств. У випадку об’єднання пiдприємств податковий вплив включається в облiк
об’єднання пiдприємств.
Основнi засоби – Основнi засоби облiковуються за iсторичною (або доцiльною) собiвартiстю, за
вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд знецiнення. Собiвартiсть об’єкта
основних засобiв включає:
а) цiну придбання, включаючи iмпортнi мита i податки, якi не вiдшкодовуються, за вирахуванням
торгiвельних та цiнових знижок;
б) будь-якi витрати, якi безпосередньо пов’язанi з доставкою об’єкта до мiсця розташування та
приведення його у стан, необхiдний для експлуатацiї вiдповiдно до намiрiв керiвництва
пiдприємства;
в) первiсну попередню оцiнку витрат на демонтаж i усунення об’єкта основних засобiв та
вiдновлення територiї, на якiй вiн розташований, зобов’язання, яке бере на себе пiдприємство або
при придбаннi даного об’єкта, або внаслiдок його експлуатацiї протягом певного перiоду часу з
метою, яка вiдрiзняється вiд виробництва запасiв протягом цього перiоду.
Вартiсть активiв, створених власними силами, включає собiвартiсть матерiалiв, прямi витрати на
оплату працi та вiдповiдну частину виробничих накладних витрат.
У випадках коли iнформацiя про собiвартiсть не була доступна, керiвництво використовувало
оцiнки, зробленi незалежними професiйними оцiнниками. Основою такої оцiнки була справедлива
вартiсть, яка визначається як сума, за яку актив можна було б обмiняти в операцiї мiж добре
обiзнаними сторонами, якi бажають здiйснити таку операцiю. Справедлива вартiсть активiв, для
яких iснує ринок, визначалась за їхньою ринковою вартiстю. Пiдприємство обрало для
використання справедливу вартiсть в якостi доцiльної вартостi станом на дату переходу до МСФ3
для будiвель, споруд, та iсторичну – для iнших основних засобiв.
Капiталiзованi витрати включають основнi витрати на модернiзацiю та замiну частин активiв, якi
збiльшують термiн їхнього корисного використання або покращують їхню здатнiсть генерувати
доходи. Витрати на ремонт та обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають наведеним
вище критерiям капiталiзацiї, вiдображаються у складi прибутку або збитку того перiоду, в якому
вони виникають.
Сума, яка пiдлягає амортизацiї – це собiвартiсть об’єкта основних засобiв або iнша сума, яка
замiнює його собiвартiсть, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi.
Лiквiдацiйна вартiсть активу – це розрахункова сума, яку пiдприємство отримало б на даний
момент вiд реалiзацiї об’єкта основних засобiв пiсля вирахування очiкуваних витрат на вибуття,
якби даний актив уже досяг того вiку й стану, у якому, як можна очiкувати, вiн буде перебувати
наприкiнцi строку свого корисного використання.
Амортизацiя основних засобiв призначена для списання собiвартостi основних засобiв, крiм землi
та незавершеного будiвництва, протягом очiкуваного термiну корисного використання
вiдповiдного активу i розраховується з використанням прямолiнiйного методу. Строки корисного
використання груп основних засобiв представленi таким чином:
Групи основних засобiв Строк корисного використання, рокiв
Будiвлi та споруди 35-50
Машини та обладнання 12-15
електронно-обчислювальнi машини, iншi машини для автоматичного оброблення iнформацiї,
пов’язанi з ними засоби зчитування або друку iнформацiї , пов’язанi з ними комп’ютернi програми
2-5
транспортнi засоби 5
iнструменти , прилади , iнвентар ( меблi) 5
Прибуток або збиток, якi виникають у результатi вибуття або лiквiдацiї об’єкта основних засобiв,
визначається як рiзниця мiж надходженням вiд продажу та балансовою вартiстю активу i
визнається у складi прибутку або збитку.
Знецiнення основних засобiв – на кiнець кожного звiтного перiоду пiдприємство переглядає

балансову вартiсть своїх основних засобiв з метою виявлення ознак того, що цi активи втратили
частину своєї вартостi внаслiдок знецiнення. За наявностi таких ознак проводиться оцiнка суми
вiдшкодування вiдповiдного активу для визначення розмiру збитку вiд знецiнення (якщо таке
знецiнення мало мiсце). У тих випадках коли можна визначити обґрунтовану та послiдовну основу
для розподiлу, корпоративнi активи також вiдносяться до окремих одиниць, якi генерують грошовi
кошти, або, iнакше, їх вiдносять до найменших груп одиниць, якi генерують грошовi кошти, для
яких можна визначити обґрунтовану та послiдовну основу для розподiлу.
Сума очiкуваного вiдшкодування є бiльшою з величин: справедливої вартостi за вирахуванням
витрат на продаж та вартостi при використаннi. При проведеннi оцiнки вартостi використання
суми очiкуваних майбутнiх грошових потокiв дисконтується до їхньої теперiшньої вартостi з
використанням ставки дисконту до оподаткування, яка вiдображає поточнi ринковi оцiнки
вартостi грошей у часi та ризики, характернi для активу, по вiдношенню до якого не були
скоригованi оцiнки майбутнiх грошових потокiв.
Якщо, за оцiнками, сума очiкуваного вiдшкодування активу (або одиницi, яка генерує грошовi
кошти) менше його балансової вартостi, то балансова вартiсть активу (або одиниця, яка генерує
грошовi кошти) зменшується до суми очiкуваного вiдшкодування. Збиток вiд знецiнення
визначається негайно у складi прибутку або збитку.
Якщо у подальшому збиток вiд знецiнення сторнується, то балансова вартiсть активу (або одиницi,
яка генерує грошовi кошти) збiльшується до переглянутої оцiнки суми його вiдшкодування, але
таким чином, щоб збiльшена балансова вартiсть не перевищувала балансової вартостi, яка була б
визначена, якби для активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти) у попереднi роки не був
визнаний збиток вiд знецiнення. Сторнування збитку вiд знецiнення визначається негайно у складi
прибутку або збитку.
Запаси – Запаси вiдображаються за меншою з величин: собiвартостi або чистої вартостi реалiзацiї.
Собiвартiсть незавершеного виробництва, включно з вiдповiдною частиною фiксованих та
змiнних накладних витрат, визначається шляхом використання конкретної iдентифiкацiї
собiвартостi. Собiвартiсть всiх iнших запасiв визначається на основi методу середньозваженої
вартостi. Середнє значення обчислюється на перiодичнiй основi. Чиста вартiсть реалiзацiї
визначається, виходячи з розрахункової цiни продажу запасiв, за вирахуванням усiх очiкуваних
витрат на завершення виробництва та реалiзацiю.
Резерви – Резерви визначаються, коли пiдприємство має поточне зобов’язання (юридичне або
конструктивне) внаслiдок минулої подiї, i при цьому iснує ймовiрнiсть, що Пiдприємство буде
змушене погасити дане зобов’язання i можна зробити достовiрну оцiнку суми цього зобов’язання.
Сума, визнана в якостi резерву, представляє собою найкращу оцiнку компенсацiї, необхiдної для
погашення поточного зобов’язання на кiнець звiтного перiоду, яка враховує усi ризики та
невизначеностi, характернi для даного зобов’язання.
Фiнансовi активи – пiдприємство визнає фiнансовi активи у своєму звiтi про фiнансовий стан,
коли воно стає стороною в контрактних взаємовiдносинах стосовно вiдповiдного iнструменту.
Фiнансовi активи первiсно визнаються за справедливою вартiстю, плюс витрати на здiйснення
операцiї, за виключенням фiнансових активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через
прибуток або збиток, що первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю.
Метод ефективної ставки вiдсотка - це метод розрахунку амортизованої вартостi фiнансового
активу i розподiлу вiдсоткових доходiв протягом вiдповiдного перiоду. Ефективна вiдсоткова
ставка представляє собою ставку, яка точно дисконтує очiкуванi майбутнi надходження грошових
коштiв, включаючи усi гонорари за договорами сплаченi або отриманi, якi становлять невiд'ємну
частину ефективної ставки вiдсотка, витрат на операцiю та iнших премiй або дисконтiв, протягом
очiкуваного строку використання фiнансового активу або, коли доцiльно, коротшого перiоду до
чистої балансової вартостi при первiсному визнаннi.
Доходи (витрати) визнаються на основi ефективної ставки вiдсотка для боргових iнструментiв,
крiм тих фiнансових активiв, якi класифiкуються як такi, що вiдображаються за справедливою
вартiстю через прибуток або збиток.
Дебiторська заборгованiсть – Торговельна дебiторська заборгованiсть та iнша дебiторська
заборгованiсть з фiксованими платежами або платежами, якi можна визначити, якi не мають

котирування на активному ринку, класифiкуються як фiнансовий актив категорiї «позики та
дебiторська заборгованiсть». Дебiторська заборгованiсть оцiнюються за амортизованою вартiстю з
використанням методу ефективної ставки вiдсотка, за вирахуванням збитку вiд знецiнення.
Доходи з вiдсоткiв визнаються iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка, за винятком
короткострокової дебiторської заборгованостi, коли визнання вiдсоткiв не буде iстотним.
Короткострокова дебiторська заборгованiсть, на яку не нараховуються вiдсотки, вiдображається за
номiнальною вартiстю. Вiдповiднi резерви на покриття збиткiв вiд сумнiвної заборгованостi
визнаються у складi прибутку або збитку коли iснують об'єктивнi свiдчення, що актив знецiнився.
Грошовi кошти та їхнi еквiваленти – Грошовi кошти та їхнi еквiваленти включають грошовi кошти
в касi, грошовi кошти на рахунках в банках i депозити в банках iз початковим термiном погашення
менше трьох мiсяцiв.
Строковi депозити – Строковi депозити включають депозити в банках iз початковим термiном
погашення бiльше трьох мiсяцiв.
Знецiнення фiнансових активiв – Фiнансовi активи оцiнюються на предмет наявностi ознак
знецiнення на кiнець кожного звiтного перiоду. Фiнансовi активи вважаються знецiненими, коли
iснують об'єктивнi свiдчення того, що у результатi однiєї або бiльше подiй, якi вiдбулися пiсля
первiсного визнання фiнансового активу, очiкуваний майбутнiй рух грошових коштiв вiд даної
iнвестицiї зазнав негативного впливу. Для всiх iнших фiнансових активiв об'єктивнi свiдчення
знецiнення можуть включати:
значнi фiнансовi труднощi емiтента або контрагента; або
невиконання зобов'язань або несвоєчасна сплата вiдсоткiв або основної суми; або
вiрогiднiсть того, що позичальник оголосить про своє банкрутство або фiнансову реорганiзацiю.
Для певних категорiй фiнансових активiв, таких як торговельна дебiторська заборгованiсть,
активи, для яких не здiйснювалась iндивiдуальна оцiнка на предмет їхнього знецiнення, надалi
оцiнюються на предмет знецiнення на колективнiй основi. Об'єктивним свiдченням знецiнення для
портфеля дебiторської заборгованостi може служити минулий досвiд пiдприємства стосовно
повернення платежiв, збiльшення кiлькостi прострочених платежiв у портфелi, а також змiни у
загальнодержавному або мiсцевому економiчному середовищi, якi пiддаються спостереженню,
пов'язанi з невиконанням умов з виплати дебiторської заборгованостi.
Для фiнансових активiв, якi вiдображаються за амортизованою вартiстю, сумою збитку вiд
знецiнення є рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та поточною вартiстю очiкуваних майбутнiх
потокiв грошових коштiв, дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка для даного
фiнансового активу. Балансова вартiсть фiнансового активу зменшується на суму збитку вiд
знецiнення безпосередньо для всiх фiнансових активiв, за винятком торгової дебiторської
заборгованостi та iншої дебiторської заборгованостi, балансова вартiсть яких зменшується за
рахунок резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення. У тих випадках коли дебiторська
заборгованiсть вважається безнадiйною, вона списується за рахунок резерву на покриття збиткiв
вiд знецiнення. Подальше вiдшкодування ранiше списаних сум вiдбувається за рахунок резервiв.
Змiна балансової вартостi резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення визнається у складi прибутку
або збитку.
Припинення визнання фiнансових активiв – Пiдприємство припиняє визнавати фiнансовий актив
тiльки у тих випадках, коли припиняють свою дiю контрактнi права на потоки грошових коштiв
вiд даного активу; або ж коли вона передає фiнансовий актив i всi iстотнi ризики та вигоди,
пов'язанi з володiнням даним активом, iншому пiдприємству. Якщо пiдприємство не передає i не
зберiгає всi iстотнi ризики та вигоди, пов'язанi з володiнням активом, але продовжує
контролювати переданий актив, тодi воно визнає свою збережену частку в даному активi та
пов’язане з ним зобов'язання на суму, яку йому, можливо, треба буде заплатити. Якщо
пiдприємство зберiгає всi iстотнi ризики та вигоди, пов'язанi з володiнням переданим фiнансовим
активом, воно продовжує визнавати даний фiнансовий актив i також визнає забезпеченi заставою
суми позик у розмiрi отриманих надходжень.
Iнструменти власного капiталу – Iнструмент власного капiталу представляє собою будь-який
договiр, який дає право на залишкову частку в активах пiдприємства пiсля вирахування усiх його
зобов'язань. Iнструменти власного капiталу, випущенi пiдприємством, вiдображаються за сумою

отриманих надходжень, за вирахуванням прямих витрат на емiсiю.
Iншi фiнансовi зобов'язання – Iншi фiнансовi зобов'язання, включаючи позики, первiсно
оцiнюються за справедливою вартiстю, за вирахуванням витрат на здiйснення операцiї.
Iншi фiнансовi зобов'язання у подальшому оцiнюються за амортизованою вартiстю, з
використанням методу ефективної ставки вiдсотка, причому вiдсотковi витрати визнаються на
основi реальної дохiдностi.
Метод ефективної ставки вiдсотка – це метод обчислення амортизованої вартостi фiнансового
зобов'язання та розподiлу витрат з виплати вiдсоткiв протягом вiдповiдного перiоду. Ефективна
ставка вiдсотка - це ставка, яка точно дисконтує попередньо оцiненi майбутнi виплати грошових
коштiв протягом очiкуваного строку дiї фiнансового зобов'язання або, якщо доцiльно, протягом
коротшого перiоду, до чистої балансової вартостi на момент первiсного визнання.
Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть – Торговельна та iнша кредиторська
заборгованiсть, що є контрактним зобов’язанням надати iншому суб'єкту господарювання грошовi
кошти, визнається як фiнансове зобов’язання категорiї «iншi фiнансовi зобов’язання».
Припинення визнання фiнансових зобов'язань – пiдприємство припиняє визнавати фiнансовi
зобов'язання тодi i тiльки тодi, коли зобов'язання пiдприємства виконанi, вiдмiненi або спливає
строк їхньої дiї.
Акцiонерний капiтал – Акцiонерний капiтал визнається за iсторичною вартiстю.
Умовнi зобов'язання та активи – Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Вони
розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi, крiм тих випадкiв коли ймовiрнiсть вiдтоку
ресурсiв, якi втiлюють економiчнi вигоди, є незначною.
Умовнi активи не визнаються у фiнансовiй звiтностi, але розкриваються у примiтках, якщо iснує
достатня ймовiрнiсть надходження економiчних вигод.
Товариство займається виробленням кондитерських виробiв з давальницької сировини.
Замовником кондитерських виробiв та постачальником цiєї сировини є ДП "Кондитерська
корпорацiя"Рошен".
На протязi останнiх п'яти рокiв пiдприємством здiйснювалися капiтальнi iнвестицiї в сумi 188 942
тис.грн. Направлялись кошти на придбання основних засобiв сумi 48 929 тис. грн. Загальна сума
введених в дiю основних засобiв у 2015 роцi склала 44 170 тис. грн.
Зв’язаними сторонами для пiдприємства виступають ДП «Кондитерська корпорацiя «Рошен»,
ПАТ «Вiнницька кондитерська фабрика», ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен», ТОВ
«Кондитертранс», ТОВ «Розподiльчий центр «Плюс».
На протязi 2014-2015 рр. пiдприємством реалiзовано зв’язаним сторонам товарно-матерiальних
цiнностей, обладнання та послуг:
2015 2014
ДП «Кондитерська корпорацiя «Рошен» 214397 140652
ТОВ «Кондитертранс» - 20
ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 12 ПАТ «Вiнницька кондитерська фабрика» 840 89
215249 140761
За отриманi товарно-матерiальнi цiнностi, обладнання та послуги зв'язанi сторони розрахувались в
сумi 163861 тис. грн. – 2014 рiк, 177892 тис. грн. – 2015 рiк, в результатi взаємин утворились суми
дебiторської заборгованостi, якi згiдно договiрних умов вiдшкодованi своєчасно:
31.12.2015 31.12.2014 01.01. 2014
ДП «Кондитерська корпорацiя «Рошен» 53810 16526 39711
ТОВ «Кондитертранс» - - 4
ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» - - -

ПАТ «Вiнницька кондитерська фабрика» 162 89 53972 16615 39715
На протязi 2014-2015 рр. пiдприємством придбано у зв'язаних сторiн товарно-матерiальних
цiнностей та послуг:
2015 2014
ДП «Кондитерська корпорацiя «Рошен» 133366 20572
ТОВ «Кондитертранс» - 189
ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 61 122
ПАТ «Вiнницька кондитерська фабрика» 7 ТОВ «Розподiльчий центр «Плюс». 214 133648 20883
За придбанi товарно-матерiальнi цiнностi та послуги пiдприємство розрахувалось в сумi 37056 тис.
грн. – 2014 рiк, 2669 тис. грн. – 2015 рiк, в результатi взаємин утворились суми кредиторської
заборгованостi, якi згiдно договiрних умов вiдшкодованi своєчасно:
31.12.2015 31.12.2014 01.01.2014
ДП «Кондитерська корпорацiя «Рошен» 206006 75027 91193
ТОВ «Кондитертранс» - - 7
ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» - - ПАТ «Вiнницька кондитерська фабрика» - - 206006 75027 91200
До складу основних засобiв зараховувались активи з термiном їх корисного використання бiльше
1 року. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2015 року становить 358414 тис. грн.
Залишкова вартiсть основних засобiв Товариства станом на 31.12.2015 року складає 232 902
тис.грн. Сума нарахованого за 2015 рiк зносу - 20 242 тис.грн. Станом на кiнець 2015 року знос
основних засобiв складає (%): 35%. Залишкова вартiсть будiвель становить – 44 072 тис. грн. Всi
об'єкти використовуються в господарськiй дiяльностi Товариства. Обмежень на використання
немає. Товариством забезпечено незмiннiсть протягом звiтного перiоду порядку визначення зносу
(амортизацiї) основних засобiв.
Ризики пов'язанi зi змiною кон'юктури ринку в якому дiє емiтент. Цi ризики є передбачуваними та
регулярно вислiдковуються та оцiнюються емiтентом: - можливi змiни в оподаткуваннi та
кредитно-фiнансовiй полiтицi в державi.
Штрафiв та компенсацiй за порушення чинного законодавства немає.
Фiнансування дiяльностi Публiчного акцiонерного товариства " Кременчуцька кондитерська
фабрика "Рошен" здiйснюється за рахунок одержаного прибутку. На протязi року не залучалися
кредити банку.
Господарська дiяльнiсть Публiчного акцiонерного товариства " Кременчуцька кондитерська
фабрика "Рошен" здiйснюється на пiдставi постiйно дiючих договорiв. Зобов'язання передбаченi
договорами виконуються. Укладених, але невиконаних договорiв не має.
Пiдприємство планує продовжувати виконання своїх планiв: - пов'язаних з розширенням своєї
продукцiї - здiйснення капiталовкладень в придбання нових лiнiй - здiйснення ремонту офiсу та
складських примiщень.

В звiтному роцi дослiдження та розробки емiтентом не проводились.
Судовi справи, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства або його посадовi
особи протягом звiтного 2015 року вiдсутнi.
Публiчне акцiонерне товариство «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен» не проходило
процедуру отримання рейтингу, оскiльки не пiдпадає пiд ознаки обов’язкового рейтингування.
Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Кременчуцька кондитерська
фабрика «Рошен» за звiтний 2015 рiк вiдбулися 12 квiтня 2016 року з таким порядком денним:
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
(перелiк питань, що виносяться на голосування):
1.Розгляд процедурного питання про обрання Лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.
2.Розгляд процедурного питання про обрання Секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
3.Розгляд питання про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй
редакцiї та про затвердження нової редакцiї Статуту Товариства.
4.Внесення змiн та доповнень до положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та
Ревiзiйну комiсiю шляхом їх викладення у нових редакцiях.
5.Розгляд питання про затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 р. Прийняття рiшення про
наслiдки розгляду звiту.
6.Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 р. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту.
7.Звiт Правлiння Товариства за 2015 р. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту.
8.Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2015 р. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї по звiтах та балансу
Товариства за 2015 р. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту.
9.Затвердження результатiв дiяльностi, рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2015 р.
Визначення порядку розподiлу прибутку за 2015 р.
10.Розгляд питання про припинення повноважень (вiдкликання) членiв Ревiзiйної комiсiї
Товариства.
11.Розгляд питання про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Затвердження умов цивiльно
– правових або трудових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства,
встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльноправових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.
12. Розгляд питання про припинення повноважень (вiдкликання) членiв Наглядової ради
Товариства.
13. Розгляд питання про обрання членiв Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивiльно
– правових або трудових договорiв, що укладатимуться з членами Товариства, встановлення
розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових
договорiв з членами Наглядової ради Товариства.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. 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:

93483

232884

0

0

93483

232884

будівлі та споруди

45482

44072

0

0

45482

44072

машини та
обладнання

47558

188318

0

0

47558

188318

транспортні засоби

76

61

0

0

76

61

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

367

433

0

0

367

433

2. Невиробничого
призначення:

34

18

0

0

34

18

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна
нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

34

18

0

0

34

18

93517

232902

0

0

93517

232902

Найменування
основних засобів

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис Переоцiнка основних засобiв за звiтний перiод не проводилася.
Залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя,
реконструкцiя тощо), на кiнець звiтного року становить 1077 тис. грн. (первина 8 406 тис. грн. )
За звiтний перiод надiйшло основних засобiв на суму 114745 тис. грн. за первiсною вартiстю;
вибуло основних засобiв на суму 141 тис. грн. за залишковою вартiстю (741 тис. грн. за
первiсною вартiстю).

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис. грн)

86977

84744

Статутний капітал (тис.
грн.)

10229

10229

Скоригований статутний
капітал (тис. грн)

10229

10229

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв за попереднiй та звiтнiй перiоди виконувався згiдно з
Методичними рекомендацiями ДКЦПФР щодо визначення вартостi чистих активiв
акцiонерних товариств, затвердженими Рiшенням ДКЦПФР № 485 вiд 17.11.2004 р.

Висновок

Статутний капiтал ПАТ "Кременчуцька кондитерська фабрика"Рошен" повнiстю
забезпечений чистими активами товариства як на початок так i на кiнець звiтного перiоду.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Дата
виникнення

Види зобов'язань
Кредити банку

Непогашена частина Відсоток за користування
боргу (тис. грн.)
коштами (відсоток річних)

Дата
погашення

X

0

X

X

X

0

X

X

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

1 863

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

213 461

X

X

Усього зобов'язань

X

215 324

X

X

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

Опис:

Ранiше визнанi зобов'язання, якi не пiдлягають погашенню на кiнець звiтного 2015
року, вiдсутнi.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2015 року
складає 206 683 тис. грн., в тому числi пов'язаних сторiн 206 006 тис. грн.; за звiтний
рiк заборгованiсть збiльшилась на 131 178 тис. грн.
Змiни в заборгованостi по поточним зобов'язанням за звiтний 2015 рiк наведенi нижче:
" з бюджетом - з 660 тис. грн. до 1 863 тис. грн.
" зi страхування - з 1 315 тис. грн. до 1 162 тис. грн.;
" з оплати працi - з 2 682 тис. грн. до 3 331 тис. грн.;
" по iншим поточним зобов'язанням - з 361 тис. грн. до 501 тис. грн.
Заборгованiсть з оплати працi та страхування складає заборгованiсть за грудень 2015
року.
Iншi поточнi зобов'язання переважно включають:
податковий кредит - 389 тис. грн.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

№
з/п

Основний
вид
продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

10.82

60382

173045

100

60382

173045

100

у натуральній у грошовій
формі (фізична
формі
од. вим.)
(тис.грн.)

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

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

у відсотках до
всієї
реалізованої
продукції

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Витрати на оплату працi

44.3

2

Нарахування на оплату працi

10.9

3

Матерiальнi витрати

1.5

4

ТЕР (вода,газ, електроенергiя)

22

5

Амортизацiя

12.1

6

Iншi витрати

9.2

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

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

15.04.2015

16.04.2015

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

09.06.2015

10.06.2015

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

15.06.2015

16.06.2015

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

27.07.2015

28.07.2015

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
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**

Приватне пiдприємство
"Аудиторська фiрма "Український
технiчний союз"
23557679
36008, м. Полтава вул. Комарова, 2
б, оф. 7
3289 27.11.2003
д/в д/в д/в д/в

Текст аудиторського висновку (звіту)

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Адресат.
Даний Звіт адресується власникам цінних паперів (Загальним зборам), органам управління та
контролю Публічного акціонерного товариства “Кременчуцька кондитерська фабрика “Рошен”
для оприлюднення та подання до ДКЦПФР в складі річної звітності емітента за 2015 рік.
Вступний параграф.
Ми провели аудит фінансової звітності, що додається, Публічного акціонерного товариства
“Кременчуцька кондитерська фабрика ”Рошен”, (код ЄДРПОУ 00382191), місце знаходження
офісу виконавчого органу – 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, Крюківський р-н, вул.
Жовтнева, 57, яке зареєстроване в Україні 20.04.1998 року Виконавчим комітетом Кременчуцької
міської ради Полтавської області.
Аудиторська перевірка проводилась згідно з вимогами “Міжнародних стандартів контролю якості,
аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг” (МСА), видання 2015 року.

Повний комплект фінансової звітності включає: Звіт про фінансовий стан на 31.12.2015 року і Звіт
про сукупні прибутки та збитки, Звіт про зміни у власному капіталі та Звіт про рух грошових
коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші
пояснювальні примітки.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансові звіти.
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової
звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній
контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання
фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора.
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо фінансової звітності на основі результатів
проведеного нами аудиту. Ми провели аудит у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів
аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також
планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості в тому, що фінансові звіти
не містять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та
розкриттів у фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від судження аудитора, включаючи
оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.
Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються
складання та достовірного подання фінансової звітності Публічного акціонерного товариства
“Кременчуцька кондитерська фабрика “Рошен” з метою розробки аудиторських процедур, які
відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього
контролю товариства. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових
політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку
загального подання фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої
думки.
Підстава для висловлення умовно – позитивної думки
В фінансовій звітності Публічного акціонерного товариства “Кременчуцька кондитерська фабрика
“Рошен” за рік, що закінчився 31.12.2015 року, частина торгівельної кредиторської заборгованості,
яка по своїй економічній суті є довгостроковою торгівельною кредиторською заборгованістю за
придбані основні засоби, відображена в складі поточної торгівельної кредиторської заборгованості
за номінальною сумою грошових коштів, визначеної угодою між товариством та продавцем, хоча
повинна відображатись в складі довгострокової торгівельної кредиторської заборгованості за
амортизованою собівартістю. Це сталося через рішення, прийняте управлінським персоналом, що

змусило нас висловити умовно-позитивну думку і щодо фінансової звітності за 2014 рік.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для
висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність відображає достовірно в усіх
суттєвих аспектах фінансовий стан Публічного акціонерного товариства “Кременчуцька
кондитерська фабрика “Рошен” станом на 31 грудня 2015 року, його фінансові результати і рух
грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів
фінансової звітності.
Пояснювальний параграф
Ми звертаємо увагу на Примітку 1 до цієї фінансової звітності. Подальший негативний розвиток
подій в економіці України може негативно вплинути на результати діяльності та фінансовий стан
товариства у такий спосіб і такою мірою, що наразі не можуть бути достовірно визначені. Наша
думка не містить застережень стосовно даного питання.
Ми звертаємо увагу на Примітку 4, в якій зазначається, що на думку керівництва товариства,
необхідність застосування МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» до цієї
фінансової звітності відсутня. Наша думка не містить застережень стосовно даного питання.

Підпис аудитора
ПП АФ “Укртехсоюз”

Н. П. Райда.

Дата аудиторського звіту
14 квітня 2016 року
Адреса аудитора
Україна, 36002 м. Полтава, вул. Комарова,2-б офіс 7.
д/в
д/в
д/в

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

2015

1

0

2

2014

1

0

3

2013

1

0

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): д/в

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
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X
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): д/в

Ні

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

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): д/в

Ні

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

2

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

2

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

д/в

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

7

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 iнших
комiтетiв не створено

Інші (запишіть)

д/в

д/в
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

д/в

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Ні

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): д/в

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:

д/в

так, створено
ревізійну комісію

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 2
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?

Загальні
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

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

Ні

Так

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

Ні

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) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

iншi документи вiдсутнi

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

Ні

Ні

Так

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

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Так

Так

Так

Так

Так

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

X

Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

д/в

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)

Не було змiни аудитора

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

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

iнших немає

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

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (запишіть)

д/в

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

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): д/в

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

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/в
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
д/в
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
д/в

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2016 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"Кременчуцька кондитерська фабрика "
Рошен"

Підприємство
Територія

за ЄДРПОУ

00382191

за КОАТУУ 5310436500

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

281

10.82

497

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
вул.Жовтнева, буд.57,м.
Кременчук,Полтавська обл., Україна,39600

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 31.12.2015 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

93517

232902

0

первісна вартість

1011

195591

358414

0

знос

1012

102074

125512

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

I. Необоротні активи

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

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

93517

232902

0

Запаси

1100

17849

10018

0

Виробничі запаси

1101

17792

9959

0

Незавершене виробництво

1102

0

12

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

57

47

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

16659

54022

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0

з бюджетом

1135

1542

9903

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

991

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

1756

3340

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

15

34

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

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

0

0

0

Усього за розділом II

1195

37821

77317

0

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

1200

45024

0

0

Баланс

1300

176362

310219

0

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

10229

10229

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

953

1065

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

73562

75683

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

84744

86977

0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

9672

7918

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

9672

7918

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

75505

206683

0

за розрахунками з бюджетом

1620

660

1863

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

993

0

за розрахунками зі страхування

1625

1315

1162

0

за розрахунками з оплати праці

1630

2682

3331

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

1423

1784

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

361

501

0

Усього за розділом IІІ

1695

81946

215324

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

176362

310219

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

д/в

Керівник

Радько Сергiй Петрович

Головний бухгалтер

Мельниченко Оксана Вiталiївна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2016 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"Кременчуцька кондитерська фабрика "
Рошен"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00382191

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2015 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

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

2000

179736

119851

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

( 160679 )

( 112568 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

19057

7283

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

1956

275

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

( 12891 )

( 11128 )

Витрати на збут

2150

( 993 )

( 850 )

Інші операційні витрати

2180

( 4391 )

( 4250 )

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

2738

0

збиток

2195

(0)

( 8670 )

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

2738

0

збиток

2295

(0)

( 8670 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-505

3267

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

2233

0

збиток

2355

(0)

( 5403 )

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

2233

-5403

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

53513

35718

Витрати на оплату праці

2505

73536

50814

Відрахування на соціальні заходи

2510

18047

18303

Амортизація

2515

20242

16117

Інші операційні витрати

2520

12225

7556

Разом

2550

177563

128508

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

10228600

10228600

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

10228600

10228600

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0.21831

-0.52822

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

0.21831

-0.52822

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

д/в

Керівник

Радько Сергiй Петрович

Головний бухгалтер

Мельниченко Оксана Вiталiївна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2016 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"Кременчуцька кондитерська фабрика "
Рошен"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00382191

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2015 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

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

3000

177786

155985

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

1064

7

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

17

312

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

848

292

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

529

268

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 70063 )

( 78208 )

Праці

3105

( 56574 )

( 36373 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 21269 )

( 19620 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 25627 )

( 26797 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 275 )

( 2671 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

( 11675 )

( 15382 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

( 13677 )

( 8744 )

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

( 2110 )

( 1782 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

4601

-5916

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

272

8040

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

( 4854 )

( 2176 )

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

-4582

5864

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)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у

3375

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

дочірніх підприємствах
Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

19

-52

Залишок коштів на початок року

3405

15

67

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

34

15

Примітки

д/в

Керівник

Радько Сергiй Петрович

Головний бухгалтер

Мельниченко Оксана Вiталiївна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2016 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"Кременчуцька кондитерська фабрика "
Рошен"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00382191

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2015 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

д/в

Керівник

Радько Сергiй Петрович

Головний бухгалтер

Мельниченко Оксана Вiталiївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Публiчне акцiонерне товариство "Кременчуцька кондитерська
фабрика " Рошен"

Підприємство

2016 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

00382191

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2015 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

10229

0

0

953

73562

0

0

84744

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

10229

0

0

953

73562

0

0

84744

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

2233

0

0

2233

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

112

-112

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів
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)
неконтрольованої

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

0

0

112

2121

0

0

2233

Залишок на
кінець року

4300

10229

0

0

1065

75683

0

0

86977

Примітки

д/в

Керівник

Радько Сергiй Петрович

Головний бухгалтер

Мельниченко Оксана Вiталiївна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
Фiнансова звiтнiсть за 2015 рiк була
затверджена протоколом № 3
29 лютого 2016 р.

Заява про відповідальність керівництва щодо підготовки фінансової звітності за рік, що
закінчився 31 грудня 2015 року

Керівництво несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, яка достовірно
відображає у всіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПАТ “Кременчуцька кондитерська
фабрика “Рошен” станом на 31 грудня 2015 року, а також результати його діяльності, рух
грошових коштів та змін в капіталі за рік що закінчився цією датою відповідно до
Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).
При підготовці фінансової звітності керівництво ПАТ “Кременчуцька кондитерська
фабрика “Рошен” несе відповідальність за:


вибір відповідних принципів бухгалтерського обліку та їхнє послідовне
застосування ;



прийняття суджень та оцінок, які є обґрунтованими та зваженими;



інформування про те, чи виконувались вимоги МСФЗ, а також розкриття будьяких істотних відхилень від них та надання пояснень у фінансовій звітності;



розкриття інформації про облікову політику, у формі, що забезпечить
доречність, достовірність, співставність та зрозумілість такої інформації;



оцінку здатності товариства продовжувати діяльність на безперервній основі.

Керівництво також несе відповідальність за:


розробку, впровадження та підтримку ефективної та надійної системи
внутрішнього контролю ПАТ “Кременчуцька кондитерська фабрика “Рошен”;



ведення обліку у формі, яка дозволяє розкрити та пояснити угоди товариства, а
також надати з обґрунтованою точністю у будь-який час інформацію про
фінансовий стан ПАТ “Кременчуцька кондитерська фабрика “Рошен” і
забезпечила б відповідність фінансової звітності вимогам МСФЗ;



ведення бухгалтерського обліку у відповідності до законодавства України;



застосування усіх можливих виправданих заходів щодо збереження активів ПАТ
“Кременчуцька кондитерська фабрика “Рошен”; та



виявлення та запобігання випадкам зловживань та інших порушень

Фінансова звітність товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року, підписана від
імені керівництва товариства 22 лютого 2016 року.
Від імені керівництва товариства:
Голова правління

Радько С. П.

Головний бухгалтер

Мельниченко О. В.

Звіт про прибутки та збитки

за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року
Код

2015

2014

примітки

тис. грн.

тис. грн.

Триваюча діяльність
Дохід (виручка) від продажу

10

179 736

119851

Собівартість продажу

11

(160679)

(112568)

19 057

7283

Валовий прибуток
Інвестиційний дохід

12

850

275

Інші прибутки (збитки)

13

1 106

-

Витрати на збут

11

(993)

(850)

Адміністративні витрати

11

(12 891)

(11128)

Інші операційні витрати

14

(4 391)

(4250)

2 738

(8670)

(505)

3267

2 233

(5403)

2 233

(5403)

Фінансові результати до
оподаткування
Доходи (витрати) з податку на
прибуток від триваючої діяльності
Фінансові результати від триваючої
діяльності
Фінансові результати року

Базисний прибуток (збиток) на одну
просту акцію
Базисний прибуток (збиток) від
триваючої діяльності на одну просту
акцію
Розбавлений прибуток (збиток) на
одну просту акцію
Розбавлений прибуток (збиток) від
триваючої діяльності на одну просту
акцію
Звіт про сукупний прибуток

за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року

16

Код

2015

2014

примітки

грн.

грн.

30
30

0,22

(0,53)

0,22

(0,53)

0,22

(0,53)

0,22

(0,53)

Код

2015

2014

примітки

тис. грн.

тис. грн.

Прибуток (збиток) звітного року
Інший сукупний прибуток за рік за
вирахуванням податків
Загальний сукупний прибуток за
рік

2 233

(5403)

-

-

2 233

(5403)

Від імені керівництва товариства:
Голова правління

Радько С. П.

Головний бухгалтер

Мельниченко О. В.

Звіт про фінансовий стан

Станом на 31 грудня 2015 року
Активи
Непоточні активи
Основні засоби

Код

31.12.2015

31.12.2014

примітки

тис. грн.

тис. грн.

232 902

93517

232 902

93517

18

10 018

17849

19

54 022

16659

20

3 340

1756

21

9 903

1542

Грошові кошти та їхні еквіваленти

22

34

15

Активи, призначені для продажу

36

-

45024

77 317

82845

310 219

176362

Усього непоточні активи
Поточні активи
Запаси
Торгівельна дебіторська
заборгованість
Інша поточна дебіторська
заборгованість
Поточні податкові активи

17

Усього поточні активи
Усього активи
Власний капітал та зобов'язання
Капітал та резерви
Акціонерний капітал

23

10 229

10229

Резерви

24

1 065

953

Нерозподілений прибуток

75 683

73562

Усього частка власників

86 977

84744

Усього власний капітал
Довгострокові зобов'язання
Відстрочені податкові зобов’язання

86 977

84744

7 918

9672

7 918

9672

Усього довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання

16

Торгівельна кредиторська
заборгованість
Інша поточна кредиторська
заборгованість
Поточні забезпечення

26

206 683

75505

27

4 493

3997

15

1 784

1423

Поточні податкові зобов’язання

21

1 863

660

Інші поточні зобов’язання

28

501

361

Усього поточні зобов'язання

215 324

81946

Усього зобов'язання
Усього власний капітал та
зобов'язання

223 242

91618

310 219

176362

Від імені керівництва товариства:
Голова правління
Головний бухгалтер

Радько С. П.
Мельниченко О. В.

Звіт про зміни в капіталі

за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року
Відноситься до власників компанії
Акціонерний капітал
Резерви
Код
Нерозподіле
Резерв
примітки Статутний Емісійний Резервний
ний
переоцінки
капітал
дохід
капітал
прибуток
ОЗ
Залишок на 01 січня 2014
року
Прибуток (збиток) звітного
періоду
Інший сукупний прибуток
звітного періоду за
вирахуванням податку на
прибуток
Загальний сукупний
прибуток звітного періоду
Відрахування до резервного
капіталу
Залишок на 31 грудня 2014
року
Прибуток (збиток) звітного
періоду
Інший сукупний прибуток
звітного періоду за
вирахуванням податку на
прибуток
Загальний сукупний
прибуток звітного періоду
Відрахування до резервного
капіталу
Залишок на 31 грудня 2015
року
Від імені керівництва товариства:
Голова правління

Неконтрольовані
частки

Разом

Всього
капітал

10229

-

880

-

79038

90147

-

90147

-

-

-

-

(5403)

(5403)

-

(5403)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(5403)

(5403)

-

(5403)

-

-

73

-

(73)

-

-

-

10229

-

953

-

73562

84744

-

84744

-

-

-

-

2 233

2 233

-

2 233

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 233

2 233

-

2 233

-

-

112

-

(112)

-

-

-

10 229

-

1 065

-

75 683

86 977

-

86 977

Радько С. П.

Головний бухгалтер

Мельниченко О. В.

Звіт про рух грошових коштів

за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року
Код

2015

2014

примітки

тис. грн.

тис. грн.

Рух грошових коштів від
операційної діяльності
Надходження грошових коштів
від продажу товарів та надання
послуг
Надходження грошових коштів
від роялті, оренди, а також інший
дохід
Виплати грошових коштів
постачальникам товарів та
послуг,а також інші витрати
Виплати грошових коштів
працівникам та виплати за їх
дорученням
Виплати грошових коштів (або
компенсація) податків на
прибуток
Виплати грошових коштів (або
компенсація) інших податків,
зборів та обов’язкових платежів
до бюджету
Чисті грошові кошти отримані
від (використані в) операційній
діяльності
Рух грошових коштів від
інвестиційної діяльності
Надходження грошових коштів
від продажу основних засобів
Виплати грошових коштів для
придбання (створення) основних
засобів
Чисті грошові кошти отримані
від (використані в)
інвестиційній діяльності
Рух грошових коштів від
фінансової діяльності
Чисті грошові кошти отримані
від (використані в) фінансовій
діяльності
Чистий рух грошових коштів за
рік
Залишок грошових коштів на
початок року
Залишок грошових коштів на
кінець року
Від імені керівництва товариства:
Голова правління
Головний бухгалтер

177 786

22

155985

2 458

879

(72 173)

(79990)

(56 574)

(36373)

(275)

(2671)

(46 621)

(43746)

4 601

(5916)

272

8040

(4 854)

(2176)

(4 582)

5864

-

-

19

(52)

15

67

34

15

Радько С. П.
Мельниченко О. В.

Примітки до фінансової звітності
1. Загальна інформація про товариство

Повне найменування Товариства українською мовою – Публічне акціонерне товариство
“Кременчуцька кондитерська фабрика “Рошен” (код ЄДРПОУ 00382191). Товариство за
видом є акціонерним. Товариство за типом є публічним. Його материнським підприємством
виступає ТОВ «Центрально-Європейська Кондитерська компанія». Фактичним кінцевим
материнським підприємством групи

виступає

ПАТ

«Закритий

недиверсифікований

корпоративний інвестиційний фонд «Прайм ессетс кепітал».
Місцезнаходження офісу виконавчого органу Товариства: Україна, 39610, Полтавська
обл., м. Кременчук, Жовтнева, 57. Товариство зареєстроване в Україні 20.04.1998 року
Виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Полтавської області. Основним видом
діяльності товариства є виробництво какао, шоколаду та цукристих кондитерських виробів
(код КВЕД 15.84.0) на умовах переробки давальницької сировини.
Зміни в економічному середовищі, в якому товариство здійснює діяльність.
Суттєве погіршення економічної ситуації у 2014 році було обумовлене несприятливою
ціновою кон’юктурою на зовнішніх ринках, військовим конфліктом на Сході України,
анексією АР Крим і м. Севастополя, торгівельними обмеженнями зі сторони Російської
Федерації; в сукупності дія цих факторів викликала ланцюжкову реакцію дисбалансу усіх
макроекономічних показників. Під впливом подій 2014 року, економічна ситуація в 2015
році характеризується подальшим занепадом. Серед основних факторів, що обумовлювали
економічні тенденції у 2015 році, були: низький зовнішній та внутрішній попит унаслідок
гальмування економічного зростання; зниження купівельної спроможності населення;
ускладнення відносин з основними торгівельними партнерами та відтік інвестицій.
Комплексна взаємодія цих показників призводила до підсилення кризових процесів в
економіці. В цілому економіка України протягом 2015 року перебувала в стадії глибокої
кризи і лише наприкінці 2015 року з’явилися окремі ознаки стабілізації ситуації в економіці
України.
Кінцевий результат розвитку та наслідки економічної кризи важко спрогнозувати,
однак вони можуть мати подальший серйозний негативний вплив на економіку України.
Керівництво стежить за поточним станом розвитку подій і вживає заходів за необхідності.
Подальший негативний розвиток подій може негативно вплинути на результати діяльності та
фінансовий стан товариства у такий спосіб і такою мірою, що наразі не можуть бути
достовірно визначені. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінським
персоналом впливу умов здійснення діяльності в Україні на операційну діяльність та
фінансовий стан товариства.
Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятися від оцінок управлінського
персоналу.

2. Безперервна діяльність

Ця фінансова звітність була підготовлена на основі припущення, що товариство здатне
продовжувати свою діяльність на безперервній основі у осяжному майбутньому та буде в
змозі реалізувати свої активи та звільнитись від своїх зобов’язань в ході звичайної
діяльності. Керівництво та акціонери мають намір і в подальшому розвивати господарську
діяльність товариства. На думку керівництва, застосування припущення щодо здатності
товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі є адекватним, враховуючи
належний рівень достатності його капіталу. Керівництво проаналізувало існуючі економічні
та політичні чинники невизначеності. Враховуючи їх можливий вплив, а також інформацію,
викладену вище, керівництво товариства дійшло висновку, що припущення стосовно
безперервної діяльності при складанні цієї фінансової звітності є доречним.

3. Відповідність складання фінансової звітності

Ця фінансова звітність Товариства складена відповідно до Міжнародних стандартів
фінансової звітності («МСФЗ»), затверджених Радою з міжнародних стандартів фінансової
звітності («РМСФЗ»), в редакції, розміщеній на офіційному сайті Міністерства фінансів
України, що є чинними на дату складання цієї звітності, та інтерпретацій Комітету з
Інтерпретацій Міжнародної фінансової звітності РМСФЗ”. Товариство не застосовує жодних
МСФЗ достроково.

4. Фінансова звітність в умовах гіперінфляції.

Починаючи з 01 січня 2001 року Україна не вважається країною з гіперінфляційною
економікою.
Кумулятивний рівень інфляції за період 2013-2015 років наближається до 80%.
На думку керівництва, необхідність застосування МСБО 29 «Фінансова звітність в
умовах гіперінфляції» до цієї фінансової звітності відсутня.

5. Основа складання та представлення фінансової звітності.

Ця фінансова звітність складена на основі облікових даних товариства, сформованих
згідно з МСБО, фінансові звіти є структурованим відображенням фінансового стану та
фінансових результатів діяльності товариства, метою фінансових звітів є надання інформації
про фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки товариства.
Позиції, включені в фінансову звітність товариства, виражені у валюті, що найкращим
чином відповідає економічній сутності подій та умов, що стосуються товариства
(«функціональна валюта»). Функціональною валютою цієї фінансової звітності є українська
гривня. Фінансова звітність представлена у тисячах українських гривень, якщо не зазначено
інше.

Товариство не має дочірніх підприємств та не складає консолідовану фінансову
звітність. Товариство складає індивідуальну фінансову звітність.
Фінансова звітність Товариства була підготована у відповідності з принципом оцінки
активів та зобов’язань за історичною собівартістю.
Управлінський персонал не здійснює оцінки фінансових показників та не приймає
рішень на основі інформації за сегментами. Отже, жодних розкриттів інформації за
сегментами у цій фінансовій звітності не міститься.

6. Суттєві положення облікової політики товариства.

Визнання доходів – Доходи від реалізації оцінюються за справедливою вартістю
компенсації отриманої або яка має бути отримана.
Реалізація товарів – доходи від реалізації товарів визнаються за умови виконання усіх
наведених нижче умов:


підприємство передало покупцю усі істотні ризики та вигоди, пов’язані з володінням
товарами;



підприємство більше не бере участі в управлінні в тій мірі, яка звичайно асоціюється з
правом володіння, та не контролює продані товари;



сума доходів від реалізації може бути достовірно визначена;



існує вірогідність, що економічні вигоди, пов’язані з операцією, надійдуть до
підприємства; та



понесені або очікувані витрати, пов’язані з операцією, можуть бути достовірно
визначені.
Надання послуг – У випадку коли наслідок операції, яка передбачає надання послуг,

можна достовірно визначити, дохід від реалізації, пов’язаний з такою операцією,
визначається з урахуванням етапу завершеності даної операції на кінець звітного періоду.
Результат операції можна достовірно оцінити за умови виконання усіх наведених нижче
умов:


сума доходів від реалізації може бути достовірно визначена;



існує вірогідність, що економічні вигоди, пов’язані з операцією, надійдуть до

підприємства;


етап завершеності операції на кінець звітного періоду можна достовірно визначити; та



витрати, понесені за операцію, та витрати на її завершення можна достовірно оцінити.
Доходи з відсотків – Доходи з відсотків нараховуються на періодичній основі з

урахуванням залишку основної суми фінансового активу та відповідної ефективної ставки
відсотка, яка представляє собою ставку, яка точно дисконтує очікувані суми майбутніх

надходжень грошових коштів протягом очікуваного строку корисного використання
фінансового активу до чистої балансової вартості даного активу.
Витрати за позиками – Усі витрати за позиками визнаються у складі прибутку або
збитку того періоду, в якому вони понесені, за виключенням витрат за позиками віднесених
до вартості кваліфікованих активів.
Податок на прибуток – Витрати з податку на прибуток представляють собою суму
поточного та відстроченого податку на прибуток.
Поточний податок – Поточний податок на прибуток базується на оподатковуваному
прибутку за рік. Оподатковуваний прибуток відрізняється від прибутку, відображеного у
звіті про сукупні доходи та витрати, тому що він не включає статті доходів та витрат, які
оподатковуються або відносяться на валові витрати в інші періоди, а також в нього не
включаються статті, які ніколи не оподатковуються або ніколи не відносяться на валові
витрати в цілях оподаткування. Зобов’язання підприємства з поточного податку на прибуток
розраховується з використанням податкових ставок, які діяли або в основному діяли до
кінця звітного періоду.
Відстрочений податок – Відстрочений податок визначається по відношенню до
різниць між балансовою вартістю активів та зобов’язань у фінансовій звітності та
відповідними податковими базами, які використовуються при розрахунку оподатковуваного
прибутку, та обліковується з використанням методу балансових зобов’язань. Відстрочені
податкові зобов’язання звичайно визнаються для всіх оподатковуваних тимчасових різниць,
а відстрочені податкові активи звичайно визнаються для всіх тимчасових різниць, які
відносяться на валові витрати, у тому обсязі, в якому існує вірогідність, що буде отриманий
оподатковуваний прибуток, за рахунок якого можна буде реалізувати ці тимчасові різниці.
Такі активи та зобов’язання не визнаються, якщо тимчасові різниці виникають з гудвілу або
в результаті первісного визнання (крім випадків об’єднання підприємств) інших активів та
зобов’язань в операції, яка не впливає ні на оподатковуваний прибуток, ні на обліковий
прибуток.
Відстрочені податкові зобов’язання визнаються стосовно оподатковуваних тимчасових
різниць, які пов’язані з інвестиціями у дочірні підприємства та асоційовані підприємства, а
також участю у спільних підприємствах, за винятком випадків коли підприємство здатне
контролювати сторнування тимчасових різниць та існує ймовірність, що така тимчасова
різниця не буде сторнована у найближчому майбутньому. Відстрочені податкові активи, які
виникають у результаті тимчасових різниць, які відносяться на валові витрати та пов’язані з
такими інвестиціями та участю, визнаються лише у тому обсязі, по відношенню до якого

існує ймовірність того, що буде отриманий оподатковуваний прибуток, за рахунок якого
можна буде реалізувати ці тимчасові різниці, і передбачається їх сторнування у
найближчому майбутньому.
Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кінець кожного
звітного періоду та знижується у тій мірі, в якій більше не існує ймовірності одержання
достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволить відшкодувати всю або частину
суми даного активу.
Відстрочені податкові активи та зобов’язання оцінюються виходячи з податкових
ставок, які, як очікується, будуть застосовуватися у тому періоді, в якому буде реалізований
актив або погашене зобов’язання, на основі податкових ставок (або податкових законів), які
будуть діяти або, в основному діяти, на кінець звітного періоду. Оцінка відстрочених
податкових зобов’язань і активів відображає податкові наслідки, які можуть виникнути в
результаті використання підприємством, на кінець звітного періоду, того або іншого методу
для відшкодування або погашення балансової вартості своїх активів і зобов’язань.
Відстрочені податкові активи та зобов’язання взаємно зараховуються, коли існує
юридично закріплене право заліку поточних податкових активів та поточних податкових
зобов’язань, та коли вони відносяться до податків на прибуток, які стягуються тим самим
податковим органом, і підприємство має намір зарахувати поточні податкові активи та
зобов’язання на нетто-основі.
Поточний та відстрочений податки за період – Поточний та відстрочений податки
визнаються як витрати або доходи у складі прибутку або збитку (або у складі іншого
сукупного прибутку, або безпосередньо у власному капіталі) – у цьому випадку податок
також визнається поза межами прибутку або збитку, або коли вони виникають у результаті
первісного обліку об’єднання підприємств. У випадку об’єднання підприємств податковий
вплив включається в облік об’єднання підприємств.
Основні засоби – Основні засоби обліковуються за історичною (або доцільною)
собівартістю, за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збитків від знецінення.
Собівартість об’єкта основних засобів включає:
а) ціну придбання, включаючи імпортні мита і податки, які не відшкодовуються, за
вирахуванням торгівельних та цінових знижок;
б) будь-які витрати, які безпосередньо пов’язані з доставкою об’єкта до місця розташування
та приведення його у стан, необхідний для експлуатації відповідно до намірів керівництва
підприємства;
в) первісну попередню оцінку витрат на демонтаж і усунення об’єкта основних засобів та
відновлення території, на якій він розташований, зобов’язання, яке бере на себе
підприємство або при придбанні даного об’єкта, або внаслідок його експлуатації протягом

певного періоду часу з метою, яка відрізняється від виробництва запасів протягом цього
періоду.
Вартість активів, створених власними силами, включає собівартість матеріалів, прямі
витрати на оплату праці та відповідну частину виробничих накладних витрат.
У випадках коли інформація про собівартість не була доступна, керівництво
використовувало оцінки, зроблені незалежними професійними оцінниками. Основою такої
оцінки була справедлива вартість, яка визначається як сума, за яку актив можна було б
обміняти в операції між добре обізнаними сторонами, які бажають здійснити таку операцію.
Справедлива вартість активів, для яких існує ринок, визначалась за їхньою ринковою
вартістю. Підприємство обрало для використання справедливу вартість в якості доцільної
вартості станом на дату переходу до МСФ3 для будівель, споруд, та історичну – для інших
основних засобів.
Капіталізовані витрати включають основні витрати на модернізацію та заміну частин
активів, які збільшують термін їхнього корисного

використання або покращують їхню

здатність генерувати доходи. Витрати на ремонт та обслуговування основних засобів, які не
відповідають наведеним вище критеріям капіталізації, відображаються у складі прибутку або
збитку того періоду, в якому вони виникають.
Сума, яка підлягає амортизації – це собівартість об’єкта основних засобів або інша
сума, яка замінює його собівартість, за вирахуванням його ліквідаційної вартості.
Ліквідаційна вартість активу – це розрахункова сума, яку підприємство отримало б на
даний момент від реалізації об’єкта основних засобів після вирахування очікуваних витрат
на вибуття, якби даний актив уже досяг того віку й стану, у якому, як можна очікувати, він
буде перебувати наприкінці строку свого корисного використання.
Амортизація основних засобів призначена для списання собівартості основних засобів,
крім землі та незавершеного будівництва, протягом очікуваного терміну корисного
використання відповідного активу і розраховується з використанням прямолінійного методу.
Строки корисного використання груп основних засобів представлені таким чином:
Групи основних засобів

Строк корисного використання, років

Будівлі та споруди

35-50

Машини та обладнання

12-15

електронно-обчислювальні машини, інші
машини для автоматичного оброблення
інформації, пов’язані з ними засоби
зчитування або друку інформації , пов’язані
з ними комп’ютерні програми
транспортні засоби
інструменти , прилади , інвентар ( меблі)

2-5

5
5

Прибуток або збиток, які виникають у результаті вибуття або ліквідації об’єкта
основних засобів, визначається як різниця між надходженням від продажу та балансовою
вартістю активу і визнається у складі прибутку або збитку.
Знецінення основних засобів – на кінець кожного звітного періоду підприємство
переглядає балансову вартість своїх основних засобів з метою виявлення ознак того, що ці
активи втратили частину своєї вартості внаслідок знецінення. За наявності таких ознак
проводиться оцінка суми відшкодування відповідного активу для визначення розміру збитку
від знецінення (якщо таке знецінення мало місце). У тих випадках коли можна визначити
обґрунтовану та послідовну основу для розподілу, корпоративні активи також відносяться до
окремих одиниць, які генерують грошові кошти, або, інакше, їх відносять до найменших
груп одиниць, які генерують грошові кошти, для яких можна визначити обґрунтовану та
послідовну основу для розподілу.
Сума очікуваного відшкодування є більшою з величин: справедливої вартості за
вирахуванням витрат на продаж та вартості при використанні. При проведенні оцінки
вартості використання суми очікуваних майбутніх грошових потоків дисконтується до їхньої
теперішньої вартості з використанням ставки дисконту до оподаткування, яка відображає
поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі та ризики, характерні для активу, по
відношенню до якого не були скориговані оцінки майбутніх грошових потоків.
Якщо, за оцінками, сума очікуваного відшкодування активу (або одиниці, яка генерує
грошові кошти) менше його балансової вартості, то балансова вартість активу (або одиниця,
яка генерує грошові кошти) зменшується до суми очікуваного відшкодування. Збиток від
знецінення визначається негайно у складі прибутку або збитку.
Якщо у подальшому збиток від знецінення сторнується, то балансова вартість активу
(або одиниці, яка генерує грошові кошти) збільшується до переглянутої оцінки суми його
відшкодування, але таким чином, щоб збільшена балансова вартість не перевищувала
балансової вартості, яка була б визначена, якби для активу (або одиниці, яка генерує грошові
кошти) у попередні роки не був визнаний збиток від знецінення. Сторнування збитку від
знецінення визначається негайно у складі прибутку або збитку.
Запаси – Запаси відображаються за меншою з величин: собівартості або чистої вартості
реалізації. Собівартість незавершеного виробництва, включно з відповідною частиною
фіксованих та змінних накладних витрат, визначається шляхом використання конкретної
ідентифікації собівартості. Собівартість всіх інших запасів визначається на основі методу
середньозваженої вартості. Середнє значення обчислюється на періодичній основі. Чиста
вартість реалізації визначається, виходячи з розрахункової ціни продажу запасів, за
вирахуванням усіх очікуваних витрат на завершення виробництва та реалізацію.

Резерви – Резерви визначаються, коли підприємство має поточне зобов’язання
(юридичне або конструктивне) внаслідок минулої події, і при цьому існує ймовірність, що
Підприємство буде змушене погасити дане зобов’язання і можна зробити достовірну оцінку
суми цього зобов’язання.
Сума, визнана в якості резерву, представляє собою найкращу оцінку компенсації,
необхідної для погашення поточного зобов’язання на кінець звітного періоду, яка враховує
усі ризики та невизначеності, характерні для даного зобов’язання.
Фінансові активи – підприємство визнає фінансові активи у своєму звіті про
фінансовий стан, коли воно стає стороною в контрактних взаємовідносинах стосовно
відповідного інструменту. Фінансові активи первісно визнаються за справедливою вартістю,
плюс витрати на здійснення операції, за виключенням фінансових активів, які оцінюються за
справедливою вартістю через прибуток або збиток, що первісно оцінюються за
справедливою вартістю.
Метод ефективної ставки відсотка - це метод розрахунку амортизованої вартості
фінансового активу і розподілу відсоткових доходів протягом відповідного періоду.
Ефективна відсоткова ставка представляє собою ставку, яка точно дисконтує очікувані
майбутні надходження грошових коштів, включаючи усі гонорари за договорами сплачені
або отримані, які становлять невід'ємну частину ефективної ставки відсотка, витрат на
операцію та інших премій або дисконтів, протягом очікуваного строку використання
фінансового активу або, коли доцільно, коротшого періоду до чистої балансової вартості при
первісному визнанні.
Доходи (витрати) визнаються на основі ефективної ставки відсотка для боргових
інструментів, крім тих фінансових активів, які класифікуються як такі, що відображаються за
справедливою вартістю через прибуток або збиток.
Дебіторська заборгованість – Торговельна дебіторська заборгованість та інша
дебіторська заборгованість з фіксованими платежами або платежами, які можна визначити,
які не мають котирування на активному ринку, класифікуються як фінансовий актив
категорії «позики та дебіторська заборгованість». Дебіторська заборгованість оцінюються за
амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка, за
вирахуванням збитку від знецінення. Доходи з відсотків визнаються із застосуванням методу
ефективної ставки відсотка, за винятком короткострокової дебіторської заборгованості, коли
визнання відсотків не буде істотним. Короткострокова дебіторська заборгованість, на яку не
нараховуються відсотки, відображається за номінальною вартістю. Відповідні резерви на
покриття збитків від сумнівної заборгованості визнаються у складі прибутку або збитку коли
існують об'єктивні свідчення, що актив знецінився.

Грошові кошти та їхні еквіваленти – Грошові кошти та їхні еквіваленти включають
грошові кошти в касі, грошові кошти на рахунках в банках і депозити в банках із початковим
терміном погашення менше трьох місяців.
Строкові депозити – Строкові депозити включають депозити в банках із початковим
терміном погашення більше трьох місяців.
Знецінення фінансових активів – Фінансові активи оцінюються на предмет наявності
ознак знецінення на кінець кожного звітного періоду. Фінансові активи вважаються
знеціненими, коли існують об'єктивні свідчення того, що у результаті однієї або більше
подій, які відбулися після первісного визнання фінансового активу, очікуваний майбутній
рух грошових коштів від даної інвестиції зазнав негативного впливу. Для всіх інших
фінансових активів об'єктивні свідчення знецінення можуть включати:


значні фінансові труднощі емітента або контрагента; або



невиконання зобов'язань або несвоєчасна сплата відсотків або основної суми;

або


вірогідність того, що позичальник оголосить про своє банкрутство або фінансову

реорганізацію.
Для певних категорій фінансових активів, таких як торговельна дебіторська
заборгованість, активи, для яких не здійснювалась індивідуальна оцінка на предмет їхнього
знецінення, надалі оцінюються на предмет знецінення на колективній основі. Об'єктивним
свідченням знецінення для портфеля дебіторської заборгованості може служити минулий
досвід підприємства стосовно повернення платежів, збільшення кількості прострочених
платежів у портфелі, а також зміни у загальнодержавному або місцевому економічному
середовищі, які піддаються спостереженню, пов'язані з невиконанням умов з виплати
дебіторської заборгованості.
Для фінансових активів, які відображаються за амортизованою вартістю, сумою збитку
від знецінення є різниця між балансовою вартістю активу та поточною вартістю очікуваних
майбутніх потоків грошових коштів, дисконтованих за первісною ефективною ставкою
відсотка для даного фінансового активу. Балансова вартість фінансового активу зменшується
на суму збитку від знецінення безпосередньо для всіх фінансових активів, за винятком
торгової дебіторської заборгованості та іншої дебіторської заборгованості, балансова
вартість яких зменшується за рахунок резерву на покриття збитків від знецінення. У тих
випадках коли дебіторська заборгованість вважається безнадійною, вона списується за
рахунок резерву на покриття збитків від знецінення. Подальше відшкодування раніше
списаних сум відбувається за рахунок резервів. Зміна балансової вартості резерву на
покриття збитків від знецінення визнається у складі прибутку або збитку.
Припинення визнання фінансових активів – Підприємство припиняє визнавати
фінансовий актив тільки у тих випадках, коли припиняють свою дію контрактні права на

потоки грошових коштів від даного активу; або ж коли вона передає фінансовий актив і всі
істотні ризики та вигоди, пов'язані з володінням даним активом, іншому підприємству. Якщо
підприємство не передає і не зберігає всі істотні ризики та вигоди, пов'язані з володінням
активом, але продовжує контролювати переданий актив, тоді воно визнає свою збережену
частку в даному активі та пов’язане з ним зобов'язання на суму, яку йому, можливо, треба
буде заплатити. Якщо підприємство зберігає всі істотні ризики та вигоди, пов'язані з
володінням переданим фінансовим активом, воно продовжує визнавати даний фінансовий
актив і також визнає забезпечені заставою суми позик у розмірі отриманих надходжень.
Інструменти власного капіталу – Інструмент власного капіталу представляє собою
будь-який договір, який дає право на залишкову частку в активах підприємства після
вирахування усіх його зобов'язань. Інструменти власного капіталу, випущені підприємством,
відображаються за сумою отриманих надходжень, за вирахуванням прямих витрат на емісію.
Інші фінансові зобов'язання – Інші фінансові зобов'язання, включаючи позики,
первісно оцінюються за справедливою вартістю, за вирахуванням витрат на здійснення
операції.
Інші фінансові зобов'язання у подальшому оцінюються за амортизованою вартістю, з
використанням методу ефективної ставки відсотка, причому відсоткові витрати визнаються
на основі реальної дохідності.
Метод ефективної ставки відсотка – це метод обчислення амортизованої вартості
фінансового зобов'язання та розподілу витрат з виплати відсотків протягом відповідного
періоду. Ефективна ставка відсотка - це ставка, яка точно дисконтує попередньо оцінені
майбутні виплати грошових коштів протягом очікуваного строку дії фінансового
зобов'язання або, якщо доцільно, протягом коротшого періоду, до чистої балансової вартості
на момент первісного визнання.
Торговельна та інша кредиторська заборгованість – Торговельна та інша
кредиторська заборгованість, що є контрактним зобов’язанням надати іншому суб'єкту
господарювання грошові кошти, визнається як фінансове зобов’язання категорії «інші
фінансові зобов’язання».
Припинення визнання фінансових зобов'язань – підприємство припиняє визнавати
фінансові зобов'язання тоді і тільки тоді, коли зобов'язання підприємства виконані, відмінені
або спливає строк їхньої дії.
Акціонерний капітал – Акціонерний капітал визнається за історичною вартістю.
Умовні зобов'язання та активи – Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій
звітності. Вони розкриваються у примітках до фінансової звітності, крім тих випадків коли
ймовірність відтоку ресурсів, які втілюють економічні вигоди, є незначною.
Умовні активи не визнаються у фінансовій звітності, але розкриваються у примітках,
якщо існує достатня ймовірність надходження економічних вигод.

7. Суттєві припущення, використані управлінським персоналом.

Складання фінансової звітності згідно з МСФЗ вимагає від керівництва суджень, оцінок
та припущень, які впливають на подані у фінансовій звітності суми доходів, витрат, активів
та зобов'язань, а також розкриття інформації про умовні зобов'язання на звітну дату. Дані
оцінки та пов’язані з ними припущення базуються на історичному досвіді та інших факторах,
які вважаються важливими. Фактичні результати можуть відрізнятися від таких оцінок.
Дані оцінки та пов'язані з ними припущення переглядаються на постійній основі. За
результатами переглядів облікові оцінки визнаються у тому періоді, в якому здійснюється
перегляд оцінки, якщо переглянута оцінка впливає лише на цей період, або в періоді
перегляду та майбутніх періодах, якщо переглянута оцінка впливає як на поточний, так і
майбутній періоди.
8. Джерела невизначеності в оцінках.

Можливість відшкодування основних засобів - На кінець кожного звітного періоду
Товариство здійснює оцінку на предмет наявності ознак того, чи сума відшкодування
основних засобів та нематеріальних активів підприємства зменшилася нижче їхньої
балансової вартості. Сума відшкодування являє собою більшу з двох величин: справедливої
вартості активу за вирахуванням витрат на продаж та вартості використання. Коли
виявляється таке зменшення, то балансова вартість зменшується до суми відшкодування.
Сума зменшення відображається у прибутку або збитку у тому періоді, в якому було
таке зменшення.
Якщо умови змінюються, і керівництво визначить, що вартість активів збільшилась, то
таке знецінення буде повністю або частково сторноване.
Строки корисного використання основних засобів – Об’єкти основних засобів
відображаються за собівартістю, за вирахуванням накопиченої амортизації. Оцінка строків
корисного використання об'єктів основних засобів залежить від професійного судження
керівництва, яке базується на досвіді робот із аналогічними активами. При визначенні
строків корисного використання активів керівництво бере до уваги умови очікуваного
використання активів, їхню технологічну застарілість, фізичне зношення та умови роботи, в
яких буде експлуатуватись даний актив. Зміна кожної з цих умов або оцінок може в
результаті призвести до коригування майбутніх норм амортизації.
Резерв на покриття збитків від знецінення дебіторської заборгованості – Резерв на
покриття збитків від знецінення дебіторської заборгованості базується на оцінці
Товариством можливості зібрати дебіторську заборгованість у конкретних клієнтів. Якщо
погіршення кредитоспроможності основних клієнтів або фактичне невиконання їхніх
зобов'язань перевищують припустимі оцінки, то фактичні результати можуть відрізнятися
від таких оцінок.
Якщо Товариство визначить, що не існує об'єктивних свідчень виникнення знецінення
для конкретно оціненої дебіторської заборгованості, незалежно від її розміру, вона включає

дану дебіторську заборгованість у групу дебіторської заборгованості з аналогічними
характеристиками кредитного ризику та здійснює їхню колективну оцінку на предмет
знецінення.
Для цілей колективної оцінки на предмет знецінення дебіторська заборгованість
групується на основі аналогічних характеристик кредитного ризику. Ці характеристики
важливі для оцінки майбутніх потоків грошових коштів для груп таких активів і вказують на
здатність дебіторів сплатити всю суму заборгованості відповідно до умов договору відносно
активів, оцінка яких здійснюється.
Майбутні потоки грошових коштів із групи дебіторської заборгованості, колективна
оцінка на предмет знецінення якої здійснюється, оцінюються на основі руху грошових
коштів від активів відповідно до договору та досвіду керівництва стосовно врегулювання
заборгованості, яка виникла в результаті минулих подій, та успіху при поверненні сум
заборгованості. У минулий досвід вносяться коригування на основі поточної інформації в
результаті спостережень для відображення впливу поточних умов, які не зробили впливу на
минулі періоди, і усунення впливу минулих умов, які не існують у даних час.
Відстрочений податок або невикористані податкові збитки – Відстрочені податкові
активи визнаються для всіх невикористаних податкових збитків у тій мірі, в якій існує
вірогідність отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого будуть реалізовані ці
збитки. Для визначення суми відстрочених податкових активів, які можуть бути визнані, від
керівництва вимагається прийняття істотних професійних суджень, які базуються на
вірогідних строках та рівні майбутніх оподатковуваних прибутків, та застосування стратегії
планування майбутніх податків.
9. Нові стандарти.
9.1. Стандарти, що вступили в силу в 2015 році.

Не було жодних нових стандартів або інтерпретацій, що були випущені раніше і
вступили в силу на дату випуску фінансової звітності товариства, застосування яких вплине
на фінансовий стан чи результати діяльності товариства протягом періодів, що починаються
з або після 01 січня 2015 року. Жодна з поправок до Стандартів, які вступили в силу від цієї
дати, не мала істотного впливу на фінансову звітність товариства.

9.2. Стандарти, що були випущені але не вступили в силу.

Нижче наводяться стандарти, що були випущені, але не вступили в силу на дату
випуску фінансової звітності товариства. В список включені стандарти та інтерпретації, які
товариство передбачає застосовувати в майбутньому, після їх введення в дію.
Стандарти та поправки до них, що вступають в силу для річних звітів, що
починаються 01 січня 2016 року або після цієї дати.

МСБО (IAS) 1 «Подання фінансових звітів», поправки в рамках Ініціативи з розкриття.
Поправки до МСБО (IAS) 1 роз'яснюють, як застосовувати концепцію суттєвості на
практиці.
Щорічне вдосконалення МСФЗ, пакет 2012 – 2014 років, зміни до МСФЗ (IFRS) 5, 7,
МСБО (IAS) 19, 34.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 5 містять спеціальне керівництво для ситуацій, коли
компанія рекласифікує актив (або групу вибуття) з категорії призначених для продажу в
категорію призначених для розподілу власникам (або навпаки).
Поправки до МСФЗ (IFRS) 7 містять додаткове керівництво для визначення того, чи є
договори на обслуговування участю в переданому активі, що продовжується, для цілей
розкриття інформації відносно переданих активів.
Стандарти та поправки до них, що вступають в силу для річних звітів, що
починаються 01 січня 2018 року або після цієї дати.
МСФЗ (IFRS) 9 “Фінансові інструменти: класифікація та оцінка”
МСФЗ (IFRS) 9, випущений в листопаді 2009 року, запроваджує нові вимоги до
класифікації і оцінки фінансових активів. В жовтні 2010 року в стандарт були внесені
поправки, які запроваджують нові вимоги до класифікації і оцінки фінансових зобов'язань та
до припинення їх визнання. У листопаді 2013 року стандарт був доповнений новими
вимогами до обліку хеджування. Оновлена версія стандарту була випущена в липні 2014
року. Основні зміни відносяться до порядку розрахунку резерву під знецінення фінансових
активів та до поправок в частині класифікації і оцінки шляхом додавання нової категорії
фінансових інструментів «оцінювані за справедливою вартістю з відображенням результату
переоцінки у сукупному прибутку» для певного типу простих боргових інструментів.
МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за контрактами з клієнтами»
У травні 2014 року був опублікований МСФЗ (IFRS) 15, в якому встановлена єдина
детальна модель обліку виручки за договорами з покупцями для підприємств.
Керівництво товариства не очікує, що застосування цих стандартів та поправок до них
буде мати істотний вплив на фінансову звітність.

10. Дохід (Виручка) від продажу

2015

2014

Дохід від реалізації послуг

179256

119665

Дохід від реалізації товарів

480

186

Разом

179 736

119851

11. Витрати за характером

2015

2014

витрати на амортизацію

20242

16117

витрати на виплати працівникам

91583

69117

вартість запасів, визнаних як витрати

53513

35718

12. Інвестиційний дохід

2015
Дохід від оренди

850

275

-

-

850

275

Відсотки одержані
Разом

2014

13. Інші прибутки (збитки)

2015
Зменшення корисності фінансових
активів
Вибуття основних засобів

2014
-

-

52

-

Компенсація з бюджету (заробітку
мобілізованих)
Курсові різниці

1054

-

-

-

Разом

1 106

-

14. Інші операційні витрати

2015

2014

Втрати від знецінення запасів

-

-

Визнані штрафи

-

18

Медичне страхування

347

655

Оплата лікарняних листів

350

261

Утримання медпункту

-

-

Утримання їдальні

511

2399

Утримання об’єктів оренди

568

168

-

-

711

-

1196

-

708

749

4 391

4250

Транспортні послуги (транзит)
Матеріальна допомога
Компенсація

з бюджету (заробітку

мобілізованих)
Інше
Разом

15. Забезпечення наступних витрат і платежів
15.1.

Забезпечення

31.12.2015

31.12.2014

01.01.2014

Забезпечення на виплату відпусток

1 784

1423

1334

Всього поточні забезпечення

1 784

1423

1334

Всього забезпечення

1 784

1423

1334

15.2.

Забезпечення на виплату відпусток

2015

2014

Залишок на початок

1 423

1334

Додаткові забезпечення, здійснені
протягом періоду
Використані (тобто, витрачені і
списані за рахунок забезпечення)
протягом періоду суми
Залишок на кінець

5660

4314

(5299)

(4225)

1 784

1423

Забезпечення призначене для покриття витрат на оплату відпусток працівникам
підприємства, які у встановленому чинним законодавством України порядку набули
права на отримання таких виплат. Зобов’язання підприємства стосовно таких виплат є
безвідкличним та має бути виконане за вимогою, як очікується, протягом 12 місяців з
дати звітності.
16. Податок на прибуток

16.1. Податок на прибуток, відображений в звіті
про прибутки та збитки

2015

2014

Поточний податок на прибуток
Поточні податкові витрати (дохід)
Коригування,

визнані

періоду

поточного

щодо

2 259

448

-

-

2 259

448

(1 754)

(1 806)

-

-

-

(1 909)

(1 754)

(3 715)

505

(3 267)

протягом
податку

попередніх періодів
Відстрочений податок на прибуток
Сума відстрочених податкових витрат
(доходу),

що

виникнення

відноситься
та

до

сторнування

тимчасових різниць
Коригування,

визнані

протягом

періоду щодо відстроченого податку
попередніх періодів
Сума відстрочених податкових витрат
(доходу), що відноситься до зміни
ставок оподаткування або до зміни
податкової бази активів
Всього витрати (дохід) з податку на
прибуток від триваючої діяльності

16.2. Взаємозв'язок між податковими витратами
(доходом) та обліковим прибутком

2015

2014

Прибуток від триваючої діяльності
до оподаткування:
за ставкою 18%
Всього

прибуток

від

триваючої

2 738

(8 670)

2 738

(8 670)

68

1 127

68

1 127

діяльності до оподаткування
Витрати, що не враховуються для
цілей оподаткування
за ставкою 18%
Всього витрат, що не враховуються
для цілей оподаткування

Розрахований податок на прибуток:
за ставкою 18%
Всього розрахований податок на

505

(1 358)

505

(1 358)

-

-

-

(1 909)

505

(1 909)

-

-

505

(3 267)

прибуток
Коригування,

визнані

протягом

періоду щодо відстроченого податку
попередніх періодів
Зміни на 31.12.2014 р. податкової бази
основних засобів

Коригування,

визнані

періоду

поточного

щодо

протягом
податку

попередніх періодів
Всього

витрати

з

податку

на

прибуток від триваючої діяльності

Згідно ХХ розділу Податкового Кодексу України з 01.01.2014 р. встановлено ставку
оподаткування 18%.

16.3. Відстрочений податок

Залишок на

2014
Основні засоби
Забезпечення
Разом

початок

Основні засоби
Забезпечення
Разом

Відображено в складі

Відображено

Рекласифіковано з

складі прибутку

іншого сукупного

безпосередньо в

власного капіталу до

або збитку

прибутку

капіталі

прибутку або збитку

Залишок на
кінець

(13627)

3699

-

-

-

(9928)

240

16

-

-

-

256

(13387)

3715

-

-

-

(9672)

Залишок на

2015

Відображено в

початок

Відображено в

Відображено в складі

Відображено

Рекласифіковано з

складі прибутку

іншого сукупного

безпосередньо в

власного капіталу до

або збитку

прибутку

капіталі

прибутку або збитку

Залишок на
кінець

(9 928)

2 010

-

-

-

7 918

256

(256)

-

-

-

-

(9 672)

1 754

-

-

-

7 918

17. Основні засоби

Товариство застосовує для оцінки на дату балансу модель собівартості.
31.12.2015

17.1. Балансова вартість
Будівлі
Машини та інші

Разом

31.12.2014

31.12.2013

44072

45482

46841

188830

48035

106591

232 902

93517

153432

Машини

Будівлі

17.2. Собівартість
Залишок на 31.12.2013 р.
Придбання
Вибуття

та інші*

Разом

54932

188441

243373

-

1336

1336

(22)

(277)

(299)

-

(48819)

(48819)

-

-

-

54910

140681

195591

300

114445

114745

(6)

(735)

(741)

-

48819

48819

-

-

-

55204

303210

358414

Перевід в категорію основних засобів,
класифікованих як утримувані для
продажу
Інші зміни
Залишок на 31.12.2014 р.
Придбання
Вибуття
Повернення

з

категорії

основних

засобів, класифікованих як утримувані
для продажу
Інші зміни
Залишок на 31.12.2015 р.

*) Категорія “інші” включає транспортні засоби, інструменти та прилади, комп’ютерну
техніку. Частка основних засобів, включених до категорії “інші” складає 1-2% від загальних
сум.


Собівартість повністю амортизованих основних засобів, які ще використовують, станом на
31.12.2014 р. складає 20086 тис. грн., станом на 31.12.2015 р. – 42011 тис. грн.

Машини

Будівлі

17.3. Амортизація

Разом

та інші

Залишок на 31.12.2013 р.

8091

81850

89941

Амортизаційні відрахування

1350

14767

16117

(13)

(175)

(188)

-

-

-

-

(3796)

(3796)

-

-

-

Залишок на 31.12.2014 р.

9428

92646

102074

Амортизаційні відрахування

1706

18536

20242

(2)

(598)

(600)

-

-

-

-

3796

3796

-

-

-

11132

114380

125512

Вибуття
Знецінення (відновлення)
Перевід в категорію основних засобів,
класифікованих як утримувані для
продажу
Інші зміни

Вибуття
Знецінення (відновлення)
Повернення

з

категорії

основних

засобів, класифікованих як утримувані
для продажу
Інші зміни
Залишок на 31.12.2015 р.

18. Запаси
За собівартістю
Виробничі запаси

31.12.2015

31.12.2014

01.01.2014

9971

17792

7210

47

57

33

10 018

17849

7243

Товари

Разом

Крім того, на відповідальному зберіганні перебуває сировина замовника: на 31.12.2014 р. –
9732 тис. грн., на 31.12.2015 р. – 7871 тис. грн.

Вартість запасів, визнаних як витрати триваючої діяльності, в 2014 році складає 35718 тис.
грн., в 2015 році – 53513тис. грн.
19. Торгівельна дебіторська заборгованість

31.12.2015

31.12.2014

01.01.2014

50

44

20

суми до отримання від зв'язаних сторін

53972

16615

39715

Всього

54 022

16659

39735

суми

до

отримання

від

торгових

клієнтів

за

амортизованою

собівартістю*
Залишок резерву під знецінення
торгівельної

-

-

-

54 022

16659

39735

дебіторської

заборгованості
Балансова

вартість

заборгованості

)* – Після первісного визнання Товариство оцінює торгівельну дебіторську заборгованість за
амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка, за виключенням
короткострокової торгівельної дебіторської заборгованості з терміном погашення до 12 місяців
без оголошеної ставки відсотка, яка оцінюється за сумою первісного рахунку-фактури.
По торгівельній дебіторській заборгованості терміном понад 12 місяців резерв під знецінення
створюється виходячи з аналізу поточного фінансового стану контрагента.
По торгівельній дебіторській заборгованості терміном понад 12 місяців резерв під знецінення
створюється виходячи з аналізу поточного фінансового стану контрагента.
Резерв

2015

2014

Залишок на початок

-

-

Нараховано збитки від знецінення

-

-

Списано безнадійну заборгованість

-

-

-

-

Зменшення збитку від попереднього
знецінення

Курсова різниця

-

-

Залишок на кінець

-

-

Основним покупцем послуг товариства є підприємства групи «Рошен» (пов’язані сторони).
Розрахунки проводяться своєчасно згідно угод у межах 12 місяців. Сторонні покупці
складають несуттєву частку. Кредитний ризик на підприємстві зведено до мінімуму.
В

торгівельній

дебіторській

заборгованості

на

звітну

дату

відсутня

заборгованість, за якою не створено резерв.

20. Інша поточна дебіторська заборгованість

31.12.2015

31.12.2014

01.01.2014

3340

1756

1581

3 340

1756

1581

31.12.2015

31.12.2014

01.01.2014

-

991

-

9903

551

-

-

-

-

9 903

1542

-

21.2. Зобов’язання

31.12.2015

31.12.2014

01.01.2014

Податок на прибуток

993

-

1231

-

-

1043

870

660

418

1 863

660

2692

Аванси сплачені

21. Поточні податкові активи та зобов’язання
21.1. Активи
Податок на прибуток
Податок на додану вартість
Інші податки

Податок на додану вартість
Інші податки

прострочена

22. Грошові кошти та їхні еквіваленти

31.12.2015

31.12.2014

01.01.2014

34

15

67

-

-

15

67

Грошові кошти в касі і на рахунках
в банках
Короткострокові депозити
34

На залишки коштів на поточних рахунках в банках встановлена ставка 0,01% відсотків.

23. Акціонерний капітал

Зареєстрований Статутний капітал товариства складає 10 228 600,00 грн., який розподілено на
10 228 600 простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн. кожна.
Кількість випущених і повністю сплачених акцій товариства складає 10 228 600 штук,
випущені, але не повністю сплачені акції відсутні.
Кожна акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи права:


У порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом, брати участь в
управлінні Товариством. Одна голосуюча акція надає акціонеру (його представнику)
один голос для вирішення питань порядку денного Загальних зборів крім випадків
кумулятивного голосування.



Отримувати дивіденди у порядку встановленому чинним законодавством України та
Статутом.



Одержати, у разі ліквідації Товариства, частку вартості майна (у грошовій або іншій
формі) Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства, або
отримати акції або частки в статутному капіталі товариств-правонаступників, у разі
злиття, приєднання, поділу, виділу або реорганізації Товариства.

23.1. Кількість акцій, що
перебувають в обігу

31.12.2015

31.12.2014

01.01.2014

Випущені і повністю сплачені
акції

10 228 600

10 228 600

10 228 600

Викуплені акції

-

-

10 228 600

23.2. Акціонерний капітал

-

10 228 600

10 228 600

Кількість
акцій, що

Статутний

Емісійний

перебувають

капітал

дохід

Разом

в обігу, шт.
Залишок на 31.12.2013 р.

10 228 600

10 229

-

10 229

Залишок на 31.12.2014 р.

10 228 600

10 229

-

10 229

Залишок на 31.12.2015 р.

10 228 600

10 229

-

10 229

24. Резерви

31.12.2015

24.1. Резерви
Резервний капітал
Резерв

переоцінки

01.01.2014

1 065

953

880

-

-

-

1 065

953

880

основних

засобів

24.2. Резервний капітал
Залишок на початок

Резервування, здійснені протягом
періоду
Використані (тобто, витрачені і
списані за рахунок резерву)
протягом періоду суми
Залишок на кінець

31.12.2014

2015

2014
953

880

112

73

-

-

1 065

953

Резервний капітал створюється для покриття збитків товариства. Законами можуть бути
додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу.

25. Операції зі зв’язаними сторонами

Зв’язаними сторонами для підприємства виступають ДП «Кондитерська корпорація «Рошен»,
ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика», ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»,
ТОВ «Кондитертранс», ТОВ «Розподільчий центр «Плюс».
На протязі 2014-2015 рр. підприємством реалізовано зв’язаним сторонам товарно-матеріальних
цінностей, обладнання та послуг:
2015
ДП
«Кондитерська
«Рошен»
ТОВ «Кондитертранс»

корпорація

ПАТ «Київська кондитерська фабрика
«Рошен»
ПАТ
«Вінницька
кондитерська
фабрика»

2014

214397

140652

-

20

12

-

840

89

215249

140761

За отримані товарно-матеріальні цінності, обладнання та послуги зв'язані сторони
розрахувались в сумі 163861 тис. грн. – 2014 рік, 177892 тис. грн. – 2015 рік, в результаті
взаємин

утворились суми дебіторської заборгованості, які згідно договірних умов

відшкодовані своєчасно:

ДП
«Кондитерська
«Рошен»
ТОВ «Кондитертранс»

корпорація

ПАТ «Київська кондитерська фабрика
«Рошен»
ПАТ
«Вінницька
кондитерська
фабрика»

31.12.2015

31.12.2014

01.01. 2014

53810

16526

39711

-

-

4

-

-

-

162

89

-

53972

16615

39715

На протязі 2014-2015 рр. підприємством придбано у зв'язаних сторін товарно-матеріальних
цінностей та послуг:
2015

2014

ДП
«Кондитерська
«Рошен»
ТОВ «Кондитертранс»

корпорація

133366

20572

-

189

61

122

7

-

214

-

133648

20883

ПАТ «Київська кондитерська фабрика
«Рошен»
ПАТ
«Вінницька
кондитерська
фабрика»
ТОВ «Розподільчий центр «Плюс».

За придбані товарно-матеріальні цінності та послуги підприємство розрахувалось в сумі 37056
тис. грн. – 2014 рік, 2669 тис. грн. – 2015 рік, в результаті взаємин утворились суми
кредиторської заборгованості, які згідно договірних умов відшкодовані своєчасно:

ДП
«Кондитерська
«Рошен»
ТОВ «Кондитертранс»

корпорація

31.12.2015

31.12.2014

01.01.2014

206006

75027

91193

-

-

7

-

-

-

-

-

-

206006

75027

91200

ПАТ «Київська кондитерська фабрика
«Рошен»
ПАТ
«Вінницька
кондитерська
фабрика»

Будь-яких гарантій не надавалося та не отримувалось.
Резерв сумнівних боргів, пов'язаних із сумою сальдо заборгованості із зв’язаною стороною,
не нараховувався.
Утворені заборгованості (дебіторська та кредиторська) зв'язаних сторін на протязі звітних
періодів не набули статусу безнадійної або сумнівної.
Компенсації провідному управлінському персоналові:
а) короткострокові виплати працівникам
2014 – 2227 тис. грн.;
2015 – 2220 тис. грн.
б) виплати по закінченні трудової діяльності відсутні;
в) інші довгострокові виплати працівникам (субсидії, позики та інші) відсутні;

г) виплати при звільненні відсутні;
ґ) платежі на основі акцій відсутні.

26. Торгівельна кредиторська заборгованість

суми до сплати постачальникам
суми до сплати зв'язаним сторонам

Всього

за

31.12.2015

31.12.2014

01.01.2014

677

478

327

206006

75027

91200

206 683

75505

91527

206 683

75505

91527

амортизованою

собівартістю*
Балансова

вартість

заборгованості
)* – Після первісного визнання Товариство оцінює торгівельну кредиторську заборгованість за
амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка, за виключенням
короткострокової торгівельної кредиторської заборгованості з терміном погашення до 12
місяців без оголошеної ставки відсотка, яка оцінюється за сумою первісного рахунку-фактури.
Основним постачальником товарно-матеріальних цінностей та послуг для підприємства є ДП
«Кондитерська корпорація «Рошен» (пов’язана особа). Розрахунки зі сторонніми організаціями
проводяться своєчасно згідно угод у межах 12 місяців.

27. Інша поточна кредиторська заборгованість

31.12.2015

31.12.2014

01.01.2014

-

-

4493

3997

2658

4 493

3997

2658

Аванси отримані
Розрахунки за виплатами персоналу

28. Інші поточні зобов’язання

31.12.2015

31.12.2014

01.01.2014

Податковий кредит

389

274

256

Інше

112

87

57

501

361

313

29. Орендні операції

Предметом угод про операційну оренду, в яких підприємство виступає в якості орендаря, є
нерухоме майно (площі) та обладнання. Орендні платежі, визнані як витрати в 2015 році,
складають 67 тис. грн.
Предметом угод про операційну оренду, в яких підприємство виступає в якості орендодавця, є
нерухоме майно (площі) та обладнання. Майбутні мінімальні орендні платежі за угодами про
операційну оренду на наступний 2016 рік очікуються в сумі 2067 тис. грн.
Загальна сума непередбачених орендних платежів (відшкодованих орендарями комунальних
послуг), визнана як прибуток, за 2014 р. складає 458 тис. грн., за 2015 р. – 214 тис. грн.

30. Прибуток на акцію

30.1. В якості чисельників при обчисленні базисного та розбавленого прибутку на акцію,
використані суми прибутку або збитку, які відносяться до власників підприємства.
Інструменти, що впливають на прибуток на акцію, відсутні.
30.2. Середньозважена кількість звичайних акцій, використана як знаменник при обчисленні
базисного та розбавленого прибутку на акцію, відповідає загальній кількості акцій в обігу.
Інструменти, що впливають на прибуток на акцію, відсутні.

31. Події після дати балансу

До дати затвердження до випуску цієї фінансової звітності подій, які вимагають коригування
після звітного або подій, які не вимагають коригування після звітного періоду, однак є
суттєвими для розкриття інформації, не було.

32. Зменшення корисності

На кінець кожного звітного періоду підприємство переглядає балансову вартість своїх
основних засобів з метою виявлення ознак того, що ці активи втратили частину своєї вартості
внаслідок знецінення. Станом на дату переходу на МСФЗ та на дату складання цієї звітності
наявності таких ознак не було.

33. Виплати працівникам

На працівників підприємства поширюється схема державного пенсійного (соціального)
забезпечення. Підприємство зобов’язане здійснювати відрахування в державний пенсійний
фонд у вигляді певного відсотка від заробітної плати. В 2014 році розмір ставки відрахувань
складав 37,18%, в 2015 році підприємство використало право на застосування понижуючого
коефіцієнта, тому розмір ставок коливався від 22,96% до 30,82%.
Зобов’язанням підприємства по відношенню до цієї схеми пенсійного забезпечення є сплата
вищезазначених відрахувань. Загальна сума витрат, відображених в складі прибутку (збитку),
складає в 2014 році 20060 тис. грн., в 2015 році – 21107 тис. грн.
Окрім цього, в 2015 році підприємством було сплачено до Пенсійного фонду 54 тис. грн. на
покриття витрат з виплати пільгових пенсій. Підприємство включило відшкодування витрат
Пенсійного фонду на виплату пільгових пенсій до складу прибутку (збитку). Забезпечення під
майбутні виплати по пільгових пенсій не створюється.

34. Фінансові активи та фінансові зобов’язання

Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв Товариство не мало фiнансових iнструментiв,
оцiнюваних за справедливою вартiстю.

Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв балансова вартiсть фiнансових активiв та зобов’язань
наближена до їх справедливої вартостi.
34.1. Фінансові активи

Фінансові

активи,

оцінені

за

31.12.2015

31.12.2014

01.01.2014

54 022

16659

39735

54 022

16659

39735

31.12.2015

31.12.2014

01.01.2014

206 683

75505

91527

206 683

75505

91527

амортизованою

собівартістю
Торгівельна

19

дебіторська

заборгованість

Всього фінансові активи

34.2. Фінансові зобов’язання

Фінансові зобов’язання, оцінені за амортизованою
собівартістю
Торгівельна

кредиторська

заборгованість

26

Всього фінансові зобов’язання

34.3. Управління капіталом

Підприємство управляє капіталом для забезпечення безперервної діяльності підприємства в
осяжному майбутньому та одночасної максимізації прибутку акціонерів за рахунок оптимізації
співвідношення позикових і власних засобів. В порівнянні з 2014 роком загальна стратегія
підприємства не змінилася.
Структура капіталу підприємства включає чисті позикові засоби (позикові засоби за
вирахуванням грошових коштів і їх еквівалентів) і власний капітал підприємства (акціонерний
капітал, резерви, нерозподілений прибуток).
Підприємство управляє структурою капіталу і змінює її відповідно до змін економічних умов
та/або вимог договорів. З метою збереження або зміни структури капіталу підприємство може
регулювати виплати дивідендів, здійснювати повернення капіталу акціонерам або випускати
нові акції.

Обов'язкові вимоги до мінімального розміру капіталу підприємства відсутні.
Обов’язкові вимоги до власного капіталу – має бути не менше зареєстрованого акціонерного
капіталу.

35. Управління ризиками

Основні

фінансові

зобов’язання

підприємства

включають

торгівельну

кредиторську

заборгованість, головною метою утримання яких виступає фінансування операційної
діяльності підприємства. Зазначені фінансові зобов’язання обумовлюють доступність
підприємства ризику ліквідності, на який також впливають поточні податкові зобов’язання.
Підприємство також утримує фінансові активи, які виникають в ході операційної діяльності та
включають торгівельну дебіторську заборгованість та грошові кошти. Зазначені фінансові
активи обумовлюють доступність підприємства кредитному ризику.
Управлінський

персонал

підприємства

аналізує

та

затверджує

політику

управління

зазначеними ризиками, інформація про яку наводиться нижче.

35.1.

Ризик ліквідності

Ризик ліквідності – ризик того, що підприємство матиме труднощі при виконанні зобов'язань,
що погашаються шляхом поставки грошових коштів.
Підприємство здійснює контроль за рухом грошових коштів, використовуючи інструмент
планування поточної ліквідності. Метою такого управління виступає підтримка балансу між
безперервністю фінансування поточних виплат та гнучкістю у виборі джерел фінансування
шляхом використання банківських овердрафтів, залучення кредитів та позик, укладання
контрактів на придбання в розстрочку. Підприємство має доступ до джерел фінансування в
достатніх обсягах, а терміни погашення заборгованості, за домовленістю з поточними
кредиторами, можуть бути перенесеними на більш пізніші дати.

Недисконтовані зобов’язання

За

Менше

3

Від 3 до 12

Разом

станом на 31.12.2015 р.
Торгівельна

вимогою

кредиторська

місяців

місяців

-

68519

138164

206 683

-

1863

-

1 863

-

70382

138164

208 546

заборгованість
Поточні податкові зобов’язання

35.2.

Кредитний ризик

Кредитний ризик – ризик того, що контрагент не зможе виконати свої фінансові зобов'язання
за контрактом і це буде причиною виникнення збитку підприємства. Кредитний ризик
стосується переважно торгівельної дебіторської заборгованості.
Управління кредитним ризиком, пов’язаним з платоспроможністю торгівельних контрагентів,
здійснюється Товариством у відповідності до політик і процедур, встановлених підприємством
для управління кредитним ризиком, пов’язаним з контрагентами. Кредитоспроможність
контрагента оцінюється на основі детальної форми оцінки кредитного рейтингу (фінансова
стійкість, платоспроможність, платіжна дисципліна). Крім того, здійснюється регулярний
моніторинг непогашеної торгівельної дебіторської заборгованості.
На 31.12.2015 року дебіторська заборгованість контрагентів, що не є пов’язаними особами,
склала 50 тис. грн. або 0,1% від загальної торгівельної дебіторської заборгованості (відповідно
на 31.12.2014 р. – 44 тис. грн. або 0,3% від загальної торгівельної дебіторської заборгованості).
Підприємство

оцінює

концентрацію

кредитного

ризику

торгівельної

дебіторської

заборгованості як низьку.
Необхідність визнання збитків від знецінення дебіторської заборгованості аналізується
підприємством на кожну звітну дату по кожному основному контрагенту індивідуально. Сума,
яка найкраще відображає максимальний рівень кредитного ризику, на кінець 2015 року складає
54022 тис. грн. (на кінець 2014 року – 16659 тис. грн.) та є рівною балансовій вартості
торгівельної дебіторської заборгованості.
Підприємство не утримує заставного майна в якості забезпечення заборгованості.

36. Активи, призначені для продажу

Лінія

по

виробництву

карамелі

31.12.2015

31.12.2014

01.01.2014

-

45024

-

-

45024

-

«Помадка»

В 2014 році керівництвом підприємства, в зв’язку з припиненням використання у власній
виробничій діяльності, було прийнято рішення продати Лінію по виробництву карамелі
«Помадка» (обладнання). Однак, впродовж наступних 12 місяців покупця, готового купити
Лінію за справедливою вартістю, не знайшлося. В 2015 році Лінія по виробництву карамелі
«Помадка» (обладнання) була передана в оперативну оренду, в зв’язку з чим зазначене
обладнання більше не класифікується як утримуване для продажу.
Припинення визнання Лінії по виробництву карамелі «Помадка» (обладнання) в якості
необоротних активів, утримуваних для продажу, не виказало впливу на результати діяльності
за 2015 рік та будь-який із попередніх поданих періодів.

Від імені керівництва товариства:
Голова правління

Радько С. П.

Головний бухгалтер

Мельниченко О. В.
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