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"

Ананченко О.В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

17.04.2013

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Кременчуцька кондитерська фабрика " Рошен"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
00382191
1.4. Місцезнаходження емітента
Полтавська , Крюкiвський, 39600, м. Кременчук, вул. Жовтнева б. 57
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(0536) 74-22-39 (0536) 74-26-61
1.6. Електронна поштова адреса емітента
lawyer@kkf.pl.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)

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

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.kkf.pl.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)

17.04.2013
(дата)

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

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

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

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість
акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

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

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних
паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,

X

що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на
кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які
відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного
року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період
(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації
до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

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

X

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

30. Примітки

1. Товариство не належить до будь-якого об'єднання пiдприємств, в зв'язку з
чим вiдповiдна iнформацiя не наводиться.
2. У статутному капiталi Товавриства немає державної частки, Товариство не
має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, Товариство не
займає монопольного становища, тому рейтингування Товариства не

проводилось, у зв'язку з чим iнформацiя про рейтингове агенство не
наводиться.
3. Емiтенти-акцiонернi товариства не заповнюють дану iнформацiю, в зв'язку
з чим вiдповiдна iнформацiя не наводиться.
4. Товариство в звiтному роцi дивiденди не нараховувало i не виплачувало, в
зв'язку з чим вiдповiдна iнформацiя не наводиться.
5. Товариство облiгацiй не випускало, в зв'язку з чим вiдповiдна iнформацiя
не наводиться.
6. Товариство iнших цiнних паперiв не випускало, в зв'язку з чим вiдповiдна
iнформацiя не наводиться.
7. Товариство похiдних цiнних паперiв не випускало,в зв'язку з чим
вiдповiдна iнформацiя не наводиться.
8.Товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду,
в зв'зку з чим вiдповiдна iнформацiя не наводиться.
9. Товариство не має сертифiкатiв цiнних паперiв, в зв'язку з чим вiдповiдна
iнформацiя не наводиться.
10.Товариство не випускало боргових цiнних паперiв та не отримувало
гарантiй третьої особи, в зв'язку з чим вiдповiдна iнформацiя не наводиться.
11. Товариство не випускало iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та
сертифiкатiв ФОН, в зв'язку з чим вiдповiдна iнформацiя не наводиться.
12. Товариство не здiйснювало випуск цiльових облiгацiй, виконання
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, в зв'язку з чим Звiт
про стан об'єкта нерухомостi не наводиться.

3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Кременчуцька кондитерська фабрика " Рошен"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПАТ "КрКФ "Рошен"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
39600
3.1.5. Область, район
Полтавська , Крюкiвський
3.1.6. Населений пункт
м. Кременчук
3.1.7. Вулиця, будинок
вул. Жовтнева б. 57
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
А01 №360555
3.2.2. Дата державної реєстрації
20.04.1998
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Виконавчий комiтет Кременчуцької мiської ради Полтавської областi
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
10228600.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
10228600.00
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
ПАТ "IНГ Банк Україна" м. Києва
3.3.2. МФО банку
300539
3.3.3. Поточний рахунок
26003003162600
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним

рахунком у іноземній валюті
ПАТ "ВiЕйБiБанк"
3.3.5. МФО банку
380537
3.3.6. Поточний рахунок
26000160300083
3.4. Основні види діяльності
10.82

Виробництво какао,шоколаду та цукристих кондитерських виробiв

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

Номер ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

1

2

3

Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повiтря по проммайданчику № 1 по
вул. Жовтневiй, 57
Опис

Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повiтря по проммайданчику № 2 по
вул. Ревенка 7А
Опис

Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повiтря по проммайданчику № 3 по
вул. Ярмарковiй
Опис

Дозвiл на спецiальне водокористування

5310436500/42

Дозвiл на розмiщення вiдходiв у 2013 роцi

4

Державне
управлiння охорони
навколишнього
17.02.2011
природного
середовища в
Полтавськiй областi

5

21.07.2013

Планується продовження термiну дiї дозволу

5310436100

Державне
управлiння охорони
навколишнього
17.02.2011
природного
середовища в
Полтавськiй областi

19.06.2013

Планується продовження термiну дiї дозволу

5310436500-37

Державне
управлiння охорони
навколишнього
17.02.2011
природного
середовища в
Полтавськiй областi

19.06.2013

Планується продовження термiну дiї дозволу

2258

Опис

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

Державне
управлiння охорони
навколишнього
15.06.2011
природного
середовища в
Полтавськiй областi

15.06.2016

Планується продовження термiну дiї дозволiв.

24020

20.04.2012

Державне
управлiння охорони

31.12.2013

навколишнього
природного
середовища в
Полтавськiй областi
Опис

Планується продовження термiну дiї дозволу

Експлуатацiйний дозвiл для потужностей (об'єктiв)
39600/03/2379/03з виробництва, переробки або реалiзацiї харчових
01.03.2011
03
продуктiв
Опис

Дозвiл на роботу iз збудниками IV груп
патогенностi

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

Дозвiл на експлуатацiю устаткування пiдвищеної
небезпеки
Опис

Дозвiл на виконання робiт та експлуатацiї
устаткування пiдвищеної небезпеки
Опис

д/в

дозвiл безстроковий, припинення дiї дозволу не планується

11-09
Опис

Кременчуцька
мiська санiтарноепiдемiологiчна
станцiя

Полтавська обласна
санiтарно30.04.2009
епiдемiологiчна
станцiя

30.04.2014

Планується продовження термiну дiї дозволу

АВ №580543

Державний комiтет
України з питань
05.05.2011
контролю за
наркотиками

21.04.2016

Планується продовження термiну дiї лiцензiї

Територiальне
управлiння
269.12.53-15.84.0 09.07.2012 Держгiрпромнагляду 09.07.2017
у Полтавськiй
областi
Планується продовження термiну дiї дозволу

Управлiння
Держгiрпромнагляду
214.11.53-15.84.0 15.06.2011
18.06.2013
по Полтавськiй
областi
Планується продовження термiну дiї дозволу

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

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

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

ТОВ "ЦентральноЄвропейська Кондитерська
Компанiя"

23163839

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

51.282500000000

ДП "Кондитерська
корпорацiя "Рошен"

25392188

02105Україна м. Київ вул.
Павла Усенка, буд. 8

29.437100000000

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

19.280400000000

Усього

100.00000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньо-облiкова чисельнiсть штатних працiвникiв за 2012- 595 чол.
Середньо-облiкова чисельнiсть штатних працiвникiв за 2011 - 614 чол.
Середньо-облiкова чисельнiсть штатних працiвникiв зменшилася вiдносно поредеднього року на
3,1%.
Чисельнiсть штатних працiвникiв та осiб , якi працюють за сумiсництвом - 1 чол.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу - 25 чол.
Фонд оплати працi за 2012 рiк - 48444,9 тис. грн.
Фонд оплати працi за 2011 рiк - 43147,7 тис. грн.
Фонд оплати працi збiльшився вiдносно попереднього року на 12,3%.
За 2012 рiк навчено на пiдприємствi:
1.Навчено новим професiям (первинна професiйна пiдготовка, перепiдготовка) - 7 чол.
1.1. безпосередньо на виробництвi, всього - 7 чол.
по професiям:
оператор лiнiї у виробництвi харчової продукцiї
старший оператор лiнiї iу виробництвi харчової продукцiї
машинiст розмельного устаткування
оператор установки безтарного зберiгання сировини
2, Пiдвищили квалiфiкацiю, всього - 87 чол.
2.1. безпосередньо на виробництвi, всього - 86 чол.
по професiям:
оператор лiнiї у виробництвi харчової продукцiї
укладальник-пакувальник
завантажувач-розвантажувачi харчової продукцiї
з них:
- пiдвищили квалiфiкацiйний розряд - 1 чол.
по професiї:
старший оператор лiнiї у виробництвi харчової продукцiї
2.2. у навчальних закладах рiзних типiв за договорами - 1 чол.
в тому числi:
- Iнститут пiслядипломної освiти нацiонального унiверситету харчових
технологiй м. Київ (охорона працi) - 1 чол.;

6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
голова Наглядової ради Товариства
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Стахурська Наталiя Сергiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
1983

6.1.5. Освіта**
Київський нацiональний економiчний унiверситет
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
бухгалтер ТОВ "Центрально- Європейська Кондитерська компанiя"
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. За виконання
обов'язкiв голови Наглядової Ради Товариства нiяка винагорода не виплачується. Змiн в
персональному складi на посадi протягом звiтного року не було. Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 6 рокiв. Протягом своєї
дiяльностi обiймала посаду бухгалтер, в теперiшнiй час - головний бухгалтер ТОВ "ЦентральноЄвропейська Кондитерська компанiя". 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.

6.1.1. Посада
член Наглядової ради Товариства
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Москалевський Вячеслав Олександрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
1967
6.1.5. Освіта**
Московський iнститут сталi та сплавiв
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
18
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
директор ДП " Кондитерська корпорацiя "Рошен"
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. За виконання
обов'язкiв члена Наглядової Ради Товариства нiяка винагорода не виплачується. Змiн в
персональному складi на посадi протягом звiтного року не було. Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 18 рокiв. 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.

6.1.1. Посада

член Наглядової ради Товариства
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Безсмертний Олександр Михайлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
1980
6.1.5. Освіта**
Нацiональний технiчний унiверситет України
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
юрисконсульт ПАТ " Український промислово-iнвестицiйний концерн"
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. За виконання
обов'язкiв члена Наглядової Ради Товариства нiяка винагорода не виплачується. Змiн в
персональному складi на посадi протягом звiтного року не було. Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 9 рокiв. Протягом своєї
дiяльностi обiймав посаду юрисконсульт, в теперiшнiй час - директор ТОВ "ЦентральноЄропейська Кондитерська компанiя". 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.

6.1.1. Посада
член Наглядової ради Товариства
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Городнiчев Олексiй Петрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
1980
6.1.5. Освіта**
Київський унiверситет технологiй та дизайну
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
8
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
начальник вiддiлу логiстики ДП " Кондитерська корпорацiя "Рошен"
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. За виконання
обов'язкiв члена Наглядової Ради Товариства нiяка винагорода не виплачується. Змiн в

персональному складi на посадi протягом звiтного року не було. Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 8 рокiв. Протягом своєї
дiяльностi обiймав посаду менеджер з логiстики, начальник вiддiлу логiстики, в теперiшнiй час заступник директора з виробництва 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.

6.1.1. Посада
член Наглядової ради Товариства
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ткачук Михайло Петрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
1982
6.1.5. Освіта**
Академiя працi i соцiальних вiдносин федерацiї профспiлок України
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
4
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ДП " Кондитерська корпорацiя "Рошен", менеджер з логiстики
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. За виконання
обов'язкiв члена Наглядової Ради Товариства нiяка винагорода не виплачується. Змiн в
персональному складi на посадi протягом звiтного року не було. Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 4 роки. Протягом своєї
дiяльностi обiймав посаду менеджер з логiстики, в теперiшнiй час - заступник директора з
логiстики 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.

6.1.1. Посада
Голова Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ананченко Олег Валерiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
1968
6.1.5. Освіта**

Днiпропетровський гiрничий iнститут
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
головний iнженер, ЗАТ" Кременчуцька кондитерська фабрика".
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Винагорода в
натуральнiй формi не виплачувалась Змiн в персональному складi на посадi протягом звiтного
року не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи - 11 рокiв. Протягом своєї дiяльностi обiймав посаду головного енергетика,
головного iнженера, в теперiшнiй час - Голова Правлiння ПАТ"КрКФ"Рошен". Посади на будьяких iнших пiдприємствах 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.

6.1.1. Посада
член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Смирнова Свiтлана Василiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
1960
6.1.5. Освіта**
Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
21
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Iнженер з пiдготовки кадрiв, Кременчуцька кондитерська фабрика.
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. За виконання
обов'язкiв члена Правлiння Товариства нiяка винагорода не виплачується. Змiн в персональному
складi на посадi протягом звiтного року не було. Посадова особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 21 рiк. Протягом своєї дiяльностi
обiймала посаду iнженера з пiдготовки кадрiв, в теперiшнiй час - начальник вiддiлу кадрiв 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.

6.1.1. Посада
член Правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лазурiна Валентина Iванiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
1958
6.1.5. Освіта**
Одеський технологiчний iнститут харчової промисловостi
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
14
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
контролер лаботарорiї, Кременчуцька кондитерська фабрика.
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. За виконання
обов'язкiв члена Правлiння Товариства нiяка винагорода не виплачується. Змiн в персональному
складi на посадi протягом звiтного року не було. Посадова особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 14 рокiв. Протягом своєї дiяльностi
обiймала посаду контролера лабораторiї, в теперiшнiй час - начальник служби контролю якостi
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.

6.1.1. Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мiрошнiченко Юлiя Петрiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
1962
6.1.5. Освіта**
Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
21
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ДП ЗАТ Агротехiнвест " Кондитерпромторг", головний економiст
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. За виконання
обов'язкiв голови Ревiзiйної комiсiї нiяка винагорода не виплачується. Змiн в персональному
складi на посадi протягом звiтного року не було. Посадова особа непогашеної судимостi за

корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 21 рiк. Обiймає посаду головного
економiста 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.

6.1.1. Посада
Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рудницька Лариса Миколаївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
1963
6.1.5. Освіта**
Харкiвський будiвельний технiкум
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
7
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
старший бухгалтер, ПАТ " КрКФ"Рошен".
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в
натуральнiй формi не виплачувалась.Змiн в персональному складi на посадi протягом звiтного
року не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи - 7 рокiв. Протягом своєї дiяльностi обiймала посаду бухгалтера, старшого
бухгалтера, заступника головного бухгалтера, в теперiшнiй час - головний бухгалтер
ПАТ"КрКФ"Рошен". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах 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.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі,
Дата
орган, який видав)* або
внесення
ідентифікаційний код за
до реєстру
ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість за видами акцій

Посада

Прізвище, ім'я,
по батькові
посадової особи

1

2

голова
Наглядової
Ради
Товариства

Стахурська
Наталiя Сергiївна

0

0.00000000000

0

0

0

0

член
Наглядової
Ради
Товариства

Москалевський
Вячеслав
Олександрович

100

0.0009

100

0

0

0

член
Наглядової
Ради

Безсмертний
Олександр
Михайлович

0

0.00000000000

0

0

0

0

член
Наглядової
Ради

Городнiчев
Олексiй Петрович

0

0.00000000000

0

0

0

0

член
Наглядової
Ради

Ткачук Михайло
Петрович

0

0.00000000000

0

0

0

0

Голова
Правлiння

Ананченко Олег
Валерiйович

0

0

0

0

0

0

член
Правлiння

Смирнова
Свiтлана
Василiвна

0

0.00000000000

0

0

0

0

член
Правлiння

Лазурiна
Валентина
Iванiвна

0

0

0

0

0

0

Голова
Ревiзiйної
комiсiї

Мiрошнiченко
Юлiя Петрiвна

100

0.001

100

0

0

0

3

4

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

5

6

7

8

9

10

привілейовані привілейовані
іменні
на пред'явника

Головний
бухгалтер

Рудницька Лариса
Миколаївна
Усього

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

0

0

0

0

0

0

200

0.0019

200

0

0

0

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

Товариство з обмеженою
вiдровiдальнiстю"ЦентральноЄвропейська Кондитерська
компанiя" (Україна)
Дочiрнє пiдприємство "
Кондитерська корпорацiя
"Рошен"

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи*

Дата
Кількість Від загальної
Ідентифікаційний
внесення
Місцезнаходження
акцій
кількості акцій
код за ЄДРПОУ
до
(штук)
(у відсотках)
реєстру

23163839

04176 Україна м.
Київ Днiпровський
м. Київ вул.
Електрикiв буд.29А

5245491

25392188

02105 Україна м.
Київ Подольський
м. Київ вул. Павла
Усенка буд.8

3010991

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

8256482

прості
прості на привілейовані
іменні пред'явника
іменні

51.282500000000 5245491

29.4371000000

Дата
Кількість Від загальної
внесення
акцій
кількості акцій
до
(штук)
(у відсотках)
реєстру
Усього

Кількість за видами акцій

3010991

0

0

0

0

0

0

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

80.719600000000 8256482

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

привілейовані
на
пред'явника

0

0

привілейовані
на
пред'явника
0

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

Опис

чергові

позачергові

X
26.04.2012
82.42
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 процедурного питання про
затвердження Регламенту проведення загальних зборiв акцiонерiв. 4. Розгляд питання про внесення
змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї та про затвердження нової
редакцiї Статуту Товариства. 5. Розгляд питання про затвердження рiчного звiту Товариства за 2011 р.
Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту. 6. Звiт Наглядової ради Товариства за 2011 р.
Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту. 7. Звiт Правлiння Товариства за 2011 р. Прийняття
рiшення про наслiдки розгляду звiту. 8. Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2011 р. Затвердження висновкiв
Ревiзiйної комiсiї по звiтах та балансу Товариства за 2011 р. Прийняття рiшення про наслiдки
розгляду звiту. 9. Затвердження результатiв дiяльностi, рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2011
р., визначення порядку розподiлу прибутку за 2011 р., затвердження розмiру рiчних дивiдендiв.
Затвердження фiнансового плану на 2012 р. 10. Розгляд питання про вiдкликання членiв Наглядової
ради Товариства. 11. Розгляд питання про обрання членiв Наглядової ради Товариства. Затвердження
умов цивiльно – правових або трудових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради
Товариства , встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання
цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства. 12. Розгляд питання про
вiдкликання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 13. Розгляд питання про обрання членiв
Ревiзiйної комiсiї Товариства. 14. Про затвердження Договорiв (Угод) Товариства. 15. Прийняття
рiшення про вчинення значних правочинiв, коли ринкова вартiсть майна, робiт, послуг, що є
предметом таких правочинiв, перевищують 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. По першому питанню порядку денного вирiшили:
Лiчильну комiсiю зборiв обрати у наступному складi: 1. Семьонова О.С.– Голова Лiчильної комiсiї. 2.
Спiвак О. I. – член Лiчильної комiсiї. 3. Дранiк Н. В. – член Лiчильної комiсiї. По другому питанню
порядку денного вирiшили: Секретарем зборiв обрати Смирнову С.В. По третьому питанню порядку
денного вирiшили: Затвердити наступний регламент проведення зборiв: - на доповiдi з питань
порядку денного - до 20 хв.; - спiвдоповiдi та iншi виступи з питань порядку денного – не бiльше 3 хв.
кожна спiвдоповiдь чи виступ; - запитання до доповiдачiв та спiвдоповiдачiв - до 3 хв.; - вiдповiдi на
запитання та коментарi доповiдача стосовно спiвдоповiдей та виступiв – до 5 хв. на кожну вiдповiдь
та коментар; - загальний час на доповiдь, обговорення та прийняття рiшення з кожного питання
порядку денного – до 40 хвилин. По четвертому питанню порядку денного вирiшили: Внести змiни та
доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї, затвердити нову
редакцiю Статуту, доручити пiдписати Статут у новiй редакцiї Головi Правлiння Ананченку О. В. По
п'ятому питанню порядку денного вирiшили: Прийняти до вiдома та затвердити рiчний звiт Емiтента
за 2011 р. По шостому питанню порядку денного вирiшили: Прийнято до вiдома, затверджено звiт
Наглядової ради за 2011 рiк та визнано результати її роботи у 2011 роцi задовiльними. По сьомому
питанню порядку денного вирiшили: Прийнято до вiдома, затверджено звiт Правлiння Товариства за
2011 рiк та визнано результати роботи Правлiння у 2011 роцi задовiльними. По восьмому питанню
порядку денного вирiшили: Прийнято до вiдома звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2011 р.
Затверджено звiт Ревiзiйної комiсiї про роботу у 2011 р., про проведенi нею перевiрки. Затверджено
висновки Ревiзiйної комiсiї по рiчному звiту та балансу Товариства за 2011 р. По дев'ятому питанню
порядку денного вирiшили: Затверджено фiнансовi результати дiяльностi Товариства за 2011 рiк.
Затверджено фiнансову звiтнiсть Товариства за 2011 рiк. Затверджено запропонований фiнансовий
план на 2011 рiк. Дивiденди за результатами роботи Товариства у 2011 р. не нараховувати та не
сплачувати. Прийнято рiшення чистий прибуток Товариства, отриманий у 2011 р., розподiлити
наступним чином: • 5 % вiд чистого прибутку, отриманого Товариством у 2011 р., направити до
Резервного фонду Товариства. • 95 % вiд чистого прибутку, отриманого Товариством у 2011 р.,
залишити у розпорядженнi Товариства та направити на розвиток Товариства. По десятому питанню
порядку денного вирiшили: Прийнято рiшення не вiдкликати членiв Наглядової ради Товариства. По
одинадцятому питанню порядку денного вирiшили:. Затверджено умови безоплатних договорiв, якi
укладатимуться з членам Наглядової ради та доручено пiдписати данi договори з членами Наглядової
ради Головi Правлiння Товариства. По дванадцятому питанню порядку денного вирiшили: Прийнято

рiшення вiдкликати склад Ревiзiйної комiсiї Товариства: 1. Мiрошниченко Ю. П. – Голова Ревiзiйної
комiсiї. 2. Єфiменко Н. В. - член Ревiзiйної комiсiї. 3. Литвиненко В. М. - член Ревiзiйної комiсiї. По
тринадцятому питанню порядку денного вирiшили: Прийнято рiшення обрати Ревiзiйну комiсiю
Товариства у наступному персональному складi на перiод до наступних чергових рiчних загальних
зборiв акцiонерiв Товариства: № П.I.Б. 1 Мiрошниченко Ю. П. – Голова Ревiзiйної комiсiї. 2 Єфiменко
Н. В. – член Ревiзiйної комiсiї. 3 Шойму К. М. – член Ревiзiйної комiсiї. По чотирнадцятому питанню
порядку денного вирiшили: Прийнято рiшення затвердити усi Договори (угоди), укладенi у перiод з
26 квiтня 2011 р. по 25 квiтня 2012 р. на суму, що перевищує 200 000 (двiстi тисяч) грн. 00 (нуль) коп.
По п'ятнадцятому питанню порядку денного вирiшили: Не приймати рiшення про вчинення значних
правочинiв.

10. 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

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ д/в м. Київ вул. Б.Грiнченка буд.3

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) 279-10-78

Факс

(044) 377-70-16

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

Ідентифікаційний 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 АВ № 534226
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

05.07.2010

Міжміський код та телефон

(044) 559-46-76

Факс

(044) 559-46-76

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть зберiгача

Опис

Лiцензiя чинна по 13.03.2014 р.

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

Ідентифікаційний 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

(0532) 593015

Факс

(0532) 611940

Вид діяльності

Аудиторськi послуги

Опис

Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв,
якi одноособово надають аудиторськi послуги чинне до 30.10.2013
року.

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

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

36184092

Місцезнаходження

01601 Україна м. Київ д/в м. Київ вул. Шовковична, буд. 42-44, 6
поверх

Номер ліцензії або іншого документа на цей АГ №399339
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

22.10.2010

Міжміський код та телефон

(044) 495-74-74

Факс

(044) 495-74-73

Вид діяльності

Дiяльнiсть з органiзацiї торгiв на фондовому ринку

Опис

Лiцензiя чинна по 16.12.2018 р.

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

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма
існування та
форма випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

30/16/1/11

Полтавське
територiальне
управлiння
ДКЦПФР

UA4000114417

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

1.000

10228600

10228600.000

100.00000000000

02.03.2011

Опис

24.04.2012 р. акцiї товариства включенi до Бiржового Списку ПАТ "Українська бiржа" в категорiю позалiстинговi цiннi папери. Додаткової
емiсiї цiнних паперiв в звiтному перiодi не було.

12. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
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".
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі
та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім
звітним періодом
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.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Протягом звiтного перiоду жодних пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облiкова полiтика Публiчного акцiонерного товариства "Кременчуцька кондитерська фабрика
"Рошен"
в 2012 роцi обгрунтована Наказом № 101/12 вiд 30.12.2011 року. Згiдно цього Наказу обумовлений
порядок органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi у 2012
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 консолiдованого прибутку або збитку (або у складi iнших сукупних
доходiв, 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 25-50
Машини та обладнання, Iншi основнi засоби 8-25
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 консолiдованого 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, якi були первiсно оцiненi за справедливою вартiстю компенсацiї.
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.
Текст аудиторського висновку

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
1. Звіт щодо фінансової звітності.
Назва документу.
Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Публічного
акціонерного товариства “Кременчуцька кондитерська фабрика ”Рошен” за 2012 рік.
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 НКЦПФР в складі річної звітності емітента за 2012 рік.
Вступний параграф.
Ми провели аудиторську перевірку повного комплекту 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 2010
року.
Повний комплект фінансової звітності, який викладений у річній інформації емітента цінних
паперів за 2012 рік у розділі «Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до
Міжнародних стандартів фінансової звітності» включає: три Звіти про фінансовий стан на
01.01.2011, на 31.12.11 та 31 12. 2012 р., два Звіти про сукупні прибутки та збитки за 2011 рік та
2012 рік, два Звіти про зміни у власному капіталі за 2011 рік та за 2012 рік, два Звіти про рух
грошових коштів за рік за 2011 рік та за 2012 рік та пов’язані Примітки, що містять стислий
виклад суттєвих принципів облікової політики та іншу пояснювальну інформацію.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність.
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї
фінансової звітності відповідно до застосовуваної концептуальної основи фінансової звітності,
якою є Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, Міжнародні
стандарти фінансової звітності, що офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів
України, 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 цієї фінансової звітності на основі
результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Закону України ”Про
аудиторську діяльність” та Міжнародних стандартів аудиту, які були випущені Міжнародною
федерацією бухгалтерів і затверджені Аудиторською палатою України як національні стандарти
аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також
планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не
містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання
аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір 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 суб’єктом
господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта
господарювання. 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

умовно-позитивної аудиторської думки.
Підстава для висловлення умовно – позитивної думки
В фінансовій звітності Публічного акціонерного товариства “Кременчуцька кондитерська
фабрика ”Рошен” за рік, що закінчився 31.12.2012 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.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних у параграфі «Підстава для
висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність достовірно, у всіх суттєвих аспектах,
відображає фінансовий стан Публічного акціонерного товариства “Кременчуцька кондитерська
фабрика ”Рошен” станом на 31 грудня 2012 року, його фінансові результати і рух грошових коштів
за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до застосованої концептуальної основи
фінансової звітності. Концептуальною основою цієї фінансової звітності, яка прийнята
управлінським

персоналом

для

складання

фінансових

звітів, є

:Закон

України

“Про

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та Міжнародні стандарти фінансової
звітності, що офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України станом на
31.12.2012 року.

2. Звіт щодо іншої інформації.
Окремо від Звіту незалежного аудитора щодо фінансової звітності Публічного акціонерного
товариства “Кременчуцька кондитерська фабрика ”Рошен” за 2012 рік, в цьому параграфі на
вимогу Рішення НКЦПФР № 1360 від 29.09.2011 року ми висловлюємо думку, яка базується
виключно на аудиторських процедурах, проведених під час аудиту з метою висловлення
думки щодо фінансової звітності товариства в цілому, з наступних питань:
2.1 Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства (статті 155 Цивільного
кодексу України).
Станом на 31.12.2012 року статутний капітал Публічного акціонерного товариства “Кременчуцька
кондитерська фабрика ”Рошен”повністю забезпечений чистими активами товариства (активи
товариства – 226518 тис. грн., зобов’язання товариства – 133613.тис. грн., чисті активи товариства
– 92905 тис. грн., статутний капітал товариства – 10229тис. грн.)
2.2 Наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та
іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР

разом з фінансовою звітністю (МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в
документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність");
Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою
інформацією, що розкривається товариством в Звіті емітента за 2012 рік, що буде подаватися до
НКЦПФР разом з фінансовою звітністю, не виявлено.
2.3 Виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними
останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України ”Про акціонерні
товариства”
Виконання в 2012 році товариством значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів
товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідає вимогам Закону України
”Про акціонерні товариства”, а також Статуту товариства.
2.4 Стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до
Закону України "Про акціонерні товариства"
Стан корпоративного управління товариства відповідає вимогам Закону України ”Про акціонерні
товариства”, а також Статуту товариства. Створення служби внутрішнього аудиту Статутом не
передбачено.
2.5 Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності
внаслідок шахрайства (МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при
аудиті фінансової звітності").
Ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності Публічного акціонерного товариства
“Кременчуцька кондитерська фабрика ”Рошен” за 2012 рік в наслідок шахрайства в ході
аудиторської перевірки не виявлено.
3. Відомості про аудитора.
Приватне підприємство Аудиторська фірма “Український технічний союз” (ЄДРПОУ
23557679), що знаходиться за адресою: 36008, м. Полтава вул. Комарова 2, б , офіс 7. Здійснює
свою діяльність на підставі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів
№ 3289 від 27.11.2003 р., видане за рішенням Аудиторської палати України № 129, чинне до
30.10.2013 р.
Договір на проведення аудиту фінансової звітності № 90 від 14.12.2012 року. Дата початку
проведення аудиторських процедур 17.11.2012 року, дата закінчення аудиту 29.03. 2013 року.

Директор аудиторської фірми “Укртехсоюз”

Райда Н. П.

(сертифікат аудитора серія А № 004825 від 28.09.2001 р.,
термін дії подовжено до 28.09.2015 р.).

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент,
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг;
залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики
в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та
розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які
використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація
про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент,
рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку;
інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента;
перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами
сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
Товариство займається виробленням кондитерських виробiв з давальницької сировини.
Замовником кондитерських виробiв та постачальником цiєї сировини є ДП "Кондитерська
корпорацiя"Рошен".
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його
господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або
інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
На протязi останнiх п'яти рокiв пiдприємством здiйснювалися капiтальнi iнвестицiї в сумi 100625,3
тис.грн. Направлялись кошти на придбання основних засобiв (лiнiї по виробництву карамелi) в
сумi 18003,6 тис. грн. Загальна сума введених в дiю основних засобiв у 2012 роцi склала 20867 тис.
грн.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання;
спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що
можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
До складу основних засобiв зараховувались активи з термiном їх корисного використання бiльше
1 року. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2012 року становить 256652,0 тис. грн.
Залишкова вартiсть основних засобiв Товариства станом на 31.12.2012 року складає 172927
тис.грн. Сума нарахованого зносу - 83725 тис.грн. Станом на кiнець 2012 року знос основних
засобiв (машин та обладнання) складає (%): 38,1%. Залишкова вартiсть будiвель становить - 47866
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.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від
законодавчих або економічних обмежень
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
крединто-фiнансовiй полiтицi в державi.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за
порушення законодавства

д/в
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців
емітента
Фiнансування дiяльностi Публiчного акцiонерного товариства " Кременчуцька кондитерська
фабрика "Рошен " здiйснюється за рахунок одержаного прибутку. На протязi року не залучалися
кредити банку.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець
звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих
договорів
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.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Пiдприємство планує продовжувати виконання своїх планiв: - пов'язаних з розширенням своєї
продукцiї - здiйснення капiталовкладень в придбання нових лiнiй - здiйснення ремонту офiсу та
складських примiщень.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
В звiтному роцi дослiдження та розробки емiтентом не проводились.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні
підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст
та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан
розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Д/в
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній
формі
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 2012 рiк вiдбулися 11березня 2013 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 Голови та Секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
3.Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборiв
акцiонерiв.
4. Розгляд питання про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй
редакцiї та про затвердження нової редакцiї Статуту Товариства.
5.Завтердження положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю.
6.Розгляд питання про затвердження рiчного звiту Товариства за 2012 р. Прийняття рiшення про
наслiдки розгляду звiту.
7.Звiт Наглядової ради Товариства за 2012 р. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту.
8.Звiт Правлiння Товариства за 2012 р. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту.

9.Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2012 р. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї по звiтах та балансу
Товариства за 2012 р. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту.
10.Затвердження результатiв дiяльностi, рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2012 р.
Затвердження фiнансового плану на 2013 р.
11.Визначення порядку розподiлу прибутку за 2012 р.
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 Наглядової ради Товариства ,
встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльноправових договорiв з членами Наглядової ради Товариства.
14.Розгляд питання про припинення повноважень (вiдкликання) членiв Ревiзiйної комiсiї
Товариства.
15.Розгляд питання про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
16. Про затвердження правочинiв ПАТ «КрКФ «Рошен», що були вчиненi та будуть вчиненi,
особою яка обiймає посаду Голови Правлiння вiд iменi ПАТ «КрКФ «Рошен», а саме: договорiв
поруки та змiн i доповнень до таких договорiв з ПАТ «IНГ Банк Україна», у сумi зобов’язань що
перевищує 200 000,00 (двiстi тисяч) грн. 00 (нуль) коп., у перiод з грудня 2012 року по березень
2014 року.
17.Затвердження Договорiв (Угод), прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську 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

0

0

0.000

0

0

0

будівлі та
споруди

43877

47866

0.000

0

43877

47866

машини та
обладнання

122478

124241

0.000

0

122478

124241

транспортні
засоби

337

84

0.000

0

337

84

інші

733

736

0.000

0

733

736

2. Невиробничого
призначення:

0

0

0.000

0

0

0

будівлі та
споруди

0

0

0.000

0

0

0

машини та
обладнання

0

0

0.000

0

0

0

транспортні
засоби

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0

0

0.000

0

0

0

167425

172927

0.000

0

167425

172927

Найменування
основних засобів
1. Виробничого
призначення:

інші
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 64331 тис. грн. (первина 73018 тис. грн. ) За звiтний перiод надiйшло основних
засобiв на суму 20867 тис. грн. за первiсною вартiстю; вибуло основних засобiв на суму 1035 тис.
грн. за залишковою вартiстю (1341 тис. грн. за первiсною вартiстю).

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис. грн)

92905

91978

Статутний капітал (тис.
грн.)

10229

10229.000

Скоригований статутний
капітал (тис. грн)

10229

10229.000

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.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань

Дата
виникнення

Непогашена частина
боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування
коштами (відсоток річних)

Дата
погашення

Кредити банку

X

0

X

X

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

550

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

133063

X

X

Усього зобов'язань

X

133613

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 2012 року,
вiдсутнi. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2012 року
складає 111736 тис. грн., в тому числi пов'язаних сторiн 111362 тис. грн.; за звiтний рiк
заборгованiсть зменшилась на 50036 тис. грн. Змiни в заборгованостi по поточним
зобов'язанням за звiтний 2012 рiк наведенi нижче: " з бюджетом - з 752 тис. грн. до 550 тис.
грн. " зi страхування - з 907 тис. грн. до 1080 тис. грн.; " з оплати працi - з 1947 тис. грн. до
2176 тис. грн.; " по iншим поточним зобов'язанням - з 368 тис. грн. до 357 тис. грн.
Заборгованiсть з оплати працi та страхування складає заборгованiсть за грудень 2012 року.
Iншi поточнi зобов'язання переважно включають: " податковий кредит - 281 тис. грн.

13.4. 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

Послуги
переробки

49409,3

139919.9

100

49409,3

139919.9

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

у відсотках до
всієї
реалізованої
продукції

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Витрати на оплату працi

41.0

2

Нарахування на оплату працi

14.8

3

Матерiальнi витрати

4.8

4

ТЕР (вода,газ, електроенергiя)

18.8

5

Амортизацiя

14.4

6

Iншi витрати

6.2

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

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

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці
новин

Вид інформації

1

2

3

28.02.2012

02.03.2012

Відомості про проведення загальних зборів

26.04.2012

26.04.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2012

1

0

2

2011

2

1

3

2010

1

0

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

Ні

X

Акціонери

X

Реєстратор

X

Депозитарій

X

Інше (запишіть): д/в

Ні

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

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
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

Внесення змін до статуту товариства

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

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

X

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

X

дострокове припинення їх повноважень
Інше (запишіть): 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

5

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

4

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

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)

д/в

Інші (запишіть)

д/в

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

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): 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)

д/в

Так

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

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 2
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів
загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори
акціонерів

Засідання
наглядової
ради

Засідання
правління

Члени правління (директор)

Так

Ні

Ні

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Так

Ні

Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Ні

Секретар правління

Ні

Ні

Так

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

Секретар наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Ні

Ні

Ні

Інше(запишіть): д/в

Ні

Ні

Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?
Загальні
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
правління

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів правління

Ні

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 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 (правління)

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

д/в

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

Так

Так

Так

Так

Так

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

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

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 бухгалтерського обліку? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Правління або директор
Інше (запишіть)

X
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)

д/в

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

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

д/в

З ініціативи якого органу ревізійна комісія 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

X

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

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Так
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній
системі України (далі - особа)?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

X

Не задовольняли умови договору з особою

X

Особу змінено на вимогу:
акціонерів

X

суду

X

Інше (запишіть)

Змiнено в зв'язку з
дематерiалiзацiєю випуску акцiй
на пiдставi рiшення позачергових
загальних зборiв акцiонерiв вiд
04.02.2011 року.

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
Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року д/в

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

Публiчне акцiонерне товариство
"Кременчуцька кондитерська фабрика " Рошен"

за ЄДРПОУ

Територія

00382191

за КОАТУУ 5310436500

Організаційноправова форма
господарювання

Публічне акціонерне товариство

за КОПФГ

260

Орган
державного
управління

за КОДУ

7744

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

10.82

Середня кількість
працівників

595

Одиниця виміру:
тис.грн.
Адреса

39600, Україна, Полтавська обл., Крюкiвський
р-н, м. Кременчук, вул. Жовтнева б. 57

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

V

Баланс
на 31.12.2012 р.
Актив

Код
рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

- залишкова вартість

010

0

0

- первісна вартість

011

0

0

- накопичена амортизація

012

(0)

(0)

Незавершені капітальні інвестиції

020

0

0

- залишкова вартість

030

167425

172927

- первісна вартість

031

237126

256652

- знос

032

( 69701 )

( 83725 )

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

(0)

(0)

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:

Основні засоби:

Довгострокові біологічні активи:

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

040

0

0

- інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної
нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

0

0

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

167425

172927

Виробничі запаси

100

15643

6724

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

0

0

Готова продукція

130

0

0

Товари

140

0

0

Векселі одержані

150

0

0

- чиста реалізаційна вартість

160

90867

42393

- первісна вартість

161

90867

42393

- резерв сумнівних боргів

162

(0)

(0)

- за бюджетом

170

1096

53

- за виданими авансами

180

0

0

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

2129

4359

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

- в національній валюті

230

83

62

- у т.ч. в касі

231

0

0

- в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

0

0

Усього за розділом II

260

109818

53591

III. Витрати майбутніх періодів

270

0

0

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

277243

226518

II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Грошові кошти та їх еквіваленти:

Пасив

Код
рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

Статутний капітал

300

10229

10229

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

0

0

Резервний капітал

340

347

474

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

81402

82202

Неоплачений капітал

360

(0)

(0)

Вилучений капітал

370

(0)

(0)

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

91978

92905

Частка меншості

385

0

0

Забезпечення виплат персоналу

400

1393

1525

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

421

Усього за розділом II

430

1393

1525

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

18126

16189

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

18126

16189

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

161772

111736

- з одержаних авансів

540

0

0

- з бюджетом

550

752

550

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

907

1080

- з оплати праці

580

1947

2176

I. Власний капітал

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

ІV. Поточні зобов’язання

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з учасниками

590

0

0

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

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

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

368

357

Усього за розділом IV

620

165746

115899

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

277243

226518

Примітки

д/в

Керівник

О.В. Ананченко

Головний
бухгалтер

Л.М. Рудницька

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

Публiчне акцiонерне товариство
"Кременчуцька кондитерська фабрика " Рошен"

за ЄДРПОУ

Територія

00382191

за КОАТУУ 5310436500

Організаційноправова форма
господарювання

Публічне акціонерне товариство

Орган
державного
управління

за КОПФГ

260

за СПОДУ

7744

за КВЕД

10.82

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

V

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

Код
рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

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

010

189882

213750

Податок на додану вартість

015

0

0

Акцизний збір

020

(0)

(0)

025

(0)

(0)

Інші вирахування з доходу

030

(0)

(0)

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

035

189882

213750

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 174142 )

( 156534 )

- прибуток

050

15740

57216

- збиток

055

(0)

(0)

Інші операційні доходи

060

346

151

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

061

0

0

Адміністративні витрати

070

( 11695 )

( 10346 )

Витрати на збут

080

( 1085 )

( 1008 )

Інші операційні витрати

090

( 3212 )

( 2898 )

Валовий:

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

091

(0)

(0)

- прибуток

100

94

43115

- збиток

105

(0)

(0)

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

0

0

Інші доходи

130

0

0

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

131

Фінансові витрати

140

(0)

(0)

Втрати від участі в капіталі

150

(0)

(0)

Інші витрати

160

( 698 )

( 20 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від операційної діяльності:

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток

170

0

43095

- збиток

175

( 604 )

(0)

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

176

0

0

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

177

(0)

(0)

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

(0)

( 4682 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

1531

0

- прибуток

190

927

38413

- збиток

195

(0)

(0)

- доходи

200

0

0

- витрати

205

(0)

(0)

Податки з надзвичайного прибутку

210

(0)

(0)

Частка меншості

215

0

0

- прибуток

220

927

38413

- збиток

225

(0)

(0)

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

Надзвичайні:

Чистий:

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника

Код
рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

230

95553

87817

Матеріальні затрати

Витрати на оплату праці

240

47594

42989

Відрахування на соціальні заходи

250

17351

15668

Амортизація

260

14331

15926

Інші операційни витрати

270

15305

8386

Разом

280

190134

170786

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті

Код
рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

0

0

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

0

0

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту
акцію

330

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0

Примітки

д/в

Керівник

О.В. Ананченко

Головний
бухгалтер

Л.М. Рудницька

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

Публiчне акцiонерне товариство
"Кременчуцька кондитерська фабрика " Рошен"

за ЄДРПОУ

Територія

00382191

за КОАТУУ 5310436500

Організаційноправова форма
господарювання

Публічне акціонерне товариство

Орган
державного
управління

за КОПФГ

260

за СПОДУ

7744

за КВЕД

10.82

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

V

Звіт про рух грошових коштів
за 31.12.2012 р.
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

261741

197721

Погашення векселів одержаних

015

0

0

Покупців і замовників авансів

020

0

0

Повернення авансів

030

0

0

Установ банків відстотків за поточними рахунками

035

0

0

Бюджету податку на додану вартість

040

0

0

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

045

0

0

Отримання субсидій, дотацій

050

0

0

Цільового фінансування

060

0

0

Борників неустойки (штрафів, пені)

070

0

0

Інші надходження

080

0

0

Товарів (робіт, послуг)

090

( 141341 )

( 108973 )

Авансів

095

(0)

(0)

Повернення авансів

100

(0)

(0)

Працівникам

105

( 37274 )

( 33034 )

Витрат на відрядження

110

(0)

(0)

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

Витрачання на оплату:

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

(0)

(0)

Зобов'язань з податку на прибуток

120

( 672 )

( 347 )

Відрахувань на соціальні заходи

125

( 19394 )

( 17142 )

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

130

( 7637 )

( 7019 )

Цільових внесків

140

(0)

(0)

Інші витрачання

145

(0)

(0)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

55423

31206

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

55423

31206

- фінансових інвестицій

180

0

0

- необоротних активів

190

615

0

- майнових комплексів

200

0

0

- відсотки

210

0

0

- дивіденди

220

0

0

Інші надходження

230

0

0

- фінансових інвестицій

240

(0)

(0)

- необоротних активів

250

( 56059 )

( 31155 )

- майнових комплексів

260

(0)

(0)

Інші платежі

270

(0)

(0)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

-55444

-31155

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

-55444

-31155

Надходження власного капіталу

310

0

0

Отримані позики

320

0

0

Інші надходження

330

0

0

Погашення позик

340

(0)

(0)

Сплачені дивіденди

350

(0)

(0)

Інші платежі

360

(0)

(0)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

0

0

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

0

0

Чистий рух коштів за звітній період

400

-21

51

Залишок коштів на початок року

410

83

32

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:

Отримані:

Придбання:

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Залишок коштів на кінець року

Примітки

д/в

Керівник

О.В. Ананченко

Головний
бухгалтер

Л.М. Рудницька

430

62

83

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

Публiчне акцiонерне товариство "Кременчуцька кондитерська фабрика
" Рошен"

за ЄДРПОУ

Територія

00382191

за КОАТУУ 5310436500

Організаційно-правова
форма господарювання

Публічне акціонерне товариство

Орган державного
управління

за КОПФГ

260

за СПОДУ

7744

за КВЕД

10.82

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

V
Звіт про власний капітал
за 31.12.2012 р.

Стаття

Код

Статутний
капітал

Пайовий
капітал

Додатковий
вкладений
капітал

Інший
додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток

Неоплачений
капітал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

010

10229

0

0

0

347

81402

0

0

91978

Зміна облікової політики

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на
початок року

050

10229

0

0

0

347

81402

0

0

91978

Залишок на початок року

Вилучений
Разом
капітал

Коригування:

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка основних засобів

070

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

Дооцінка незавершеного
будівництва

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка незавершеного
будівництва

090

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130

0

0

0

0

0

927

0

0

927

Виплати власникам (дивіденди)

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до
статутного капіталу

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного
капіталу

160

0

0

0

0

127

-127

0

0

0

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески до капіталу

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з
капіталу

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Викуп акцій (часток)

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій
(часток)

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплений акцій
(часток)

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка нематеріальних активів 100
Уцінка нематеріальних активів

Чистий прибуток (збиток) за
звітний період
Розподіл прибутку:

Внески учасників:

Вилучення капіталу:

Зменшення номінальної вартості
акцій

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Списання невідшкодованих
збитків

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Безкоштовно отримані активи

270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін в капіталі

290

0

0

0

0

127

800

0

0

927

Залишок на кінець року

300

10229

0

0

0

474

82202

0

0

92905

Примітки

д/в

Керівник

О.В. Ананченко

Головний бухгалтер

Л.М. Рудницька

Інші зміни в капіталі:

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток

Фінансова звітність за 2012 рік була
затверджена протоколом № 1
Наглядової Ради від 08.02.2013 р.

Заява управлінського персоналу
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 2012 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

Звіт про прибутки та збитки
за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року
Код

2012

2011

примітки

тис. грн.

тис. грн.

Триваюча діяльність
Дохід (виручка) від продажу

11

189882

213 750

Собівартість продажу

12

(174141)

(156 534)

15740

57 216

Валовий прибуток
Інвестиційний дохід

13

346

151

Інші прибутки (збитки)

14

(698)

(20)

Витрати на збут

12

(1085)

(1 008)

Адміністративні витрати

12

(11695)

(10 346)

Інші операційні витрати

15

(3212)

(2 898)

(604)

43 095

1531

(4 682)

927

38 413

927

38 413

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

17

Код

2012

2011

примітки

грн.

грн.

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 2012 року

0,090660

3,755440

0,090660

3,755440

0,090660

3,755440

0,090660

3,755440

Код

2012

2011

примітки

тис. грн.

тис. грн.

Прибуток (збиток) звітного року

927

Інший сукупний прибуток за рік за
вирахуванням податків
Загальний сукупний прибуток за

38 413
-

рік

927

38 413

Звіт про фінансовий стан
Станом на 31 грудня 2012 року
Активи
Непоточні активи
Основні засоби
Усього непоточні активи
Поточні активи
Запаси
Торгівельна дебіторська
заборгованість
Інша поточна дебіторська
заборгованість
Поточні податкові активи
Грошові кошти та їхні еквіваленти

Код

31.12.2012

31.12.2011

01.01.2011

примітки

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

18

172927

167 425

131 588

172927

167 425

131 588

19

6724

15 643

5 238

20

42393

90 867

45 706

21

4359

2 129

1 494

22

53

1 096

172

23

62

83

32

53591

109 818

52 642

226518

277 243

184 230

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

24

10229

10 229

10 229

Резерви

25

474

347

211

Нерозподілений прибуток

82202

81 402

43 125

Усього частка власників

92905

91 978

53 565

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

92905

91 978

53 565

16189

18 126

13 953

16189

18 126

13 953

27

111736

161 772

112 461

28

3256

2 854

2 226

16

1525

1 393

1 298

Усього довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
Торгівельна кредиторська
заборгованість
Інша поточна кредиторська
заборгованість
Поточні забезпечення

17

Поточні податкові зобов’язання

22

550

752

488

Інші поточні зобов’язання

29

357

368

239

Усього поточні зобов'язання

117424

167 139

116 712

Усього зобов'язання
Усього власний капітал та
зобов'язання

133613

185 265

130 665

226518

277 243

184 230

Звіт про зміни в капіталі
за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року
2011

Код
примітки

Залишок на 01 січня 2011
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 2011
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 2012
року

Відноситься до власників компанії
Акціонерний капітал
Статутний
капітал

Емісійний
дохід

Резерви
Резервний
Резерв
капітал переоцінки ОЗ

Нерозподілений
прибуток

Неконтрольовані
частки

Разом

Всього
капітал

10 229

-

211

-

43 125

53 565

-

53565

-

-

-

-

38 413

38 413

-

38413

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38 413

38 413

-

38413

-

-

136

-

(136)

-

-

-

10 229

-

347

-

81 402

91 978

-

91978

927

927

927

10229

127

(127)

474

82202

927

927
-

92905

92905

Звіт про рух грошових коштів
за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року

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
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

Код

2012

2011

примітки

тис. грн.

тис. грн.

17, 22

18

23

261327

197 536

414

185

(141341)

(108 973)

(37274)

(33 034)

(672)

(347)

(27031)

(24 161)

55423

31 206

615

-

(56059)

(31 155)

(55444)

(31 155)

-

-

(21)

51

83

32

62

83

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.

2. Безперервна діяльність
Фінансова звітність складається на основі принципу безперервності діяльності, який
передбачає, що товариство буде продовжувати свою діяльність у осяжному майбутньому та
буде в змозі реалізувати свої активи та звільнитись від своїх зобов’язань у процесі ведення
нормальної діяльності.

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 на дату складання цієї звітності, та інтерпретацій Комітету з Інтерпретацій
Міжнародної фінансової звітності РМСФЗ”.

4. Фінансова звітність в умовах гіперінфляції.
Починаючи з 01 січня 2001 року Україна не вважається країною з гіперінфляційною
економікою.

5. Основа складання та представлення фінансової звітності.
Звітність за МСФЗ складається шляхом трансформації фінансової звітності складеної за
П(С)БО.

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.
Функціональною валютою цієї фінансової звітності є українська гривня. Фінансова
звітність представлена у тисячах українських гривень, якщо не зазначено інше.
Товариство не представляє окрему фінансову звітність (окрема фінансова звітність –
звітність,

що

підприємство

подається
або

материнським

контролюючим

підприємством,

учасником

спільно

інвестором

в

асоційоване

контрольованого

суб’єкта

господарювання, в яких інвестиції обліковуються на основі частки прямої участі, а не на
основі відображених у звітності результатів та чистих активів об’єктів інвестування) в
розумінні МСФО (IAS) 27 тому ця звітність представлена, як консолідована фінансова
звітність Товариства (у розумінні МСФО 27 це фінансова звітність подана як фінансова
звітність одного економічного суб’єкта господарювання).
Фінансова звітність Товариства була підготована у відповідності з принципом оцінки
активів та зобов’язань за історичною собівартістю.

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 консолідованого прибутку або збитку (або у
складі інших сукупних доходів, 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
Машини

та

обладнання,

25-50
Інші

основні

засоби

8-25

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 консолідованого 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, які були первісно оцінені за
справедливою вартістю компенсації.

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.
При застосуванні облікової політики Групи, від керівництва вимагається робити
професійні судження, оцінки та припущення

щодо балансової вартості активів та

зобов’язань, які неможливо отримати із інших джерел. 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 консолідованому звіті про сукупні доходи та витрати 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 группу 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. Перше застосування МСФЗ
Перший звітний період складання фінансової звітності за МСФЗ з 01.01.2012 р. по
31.12.2012 р.
Перша фінансова звітність за МСФЗ складена на 31.12.2012 року.
Датою переходу товариства на складання та подання фінансової звітності за МСФЗ є
01.01.2011 року.
Попередніми загальноприйнятими принципами обліку та звітності товариства є Закон
України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та П(СБ)О.
Групою «Рошен», до якої входить підприємство, при складанні першої звітності за
МСФЗ було застосовано звільнення від вимог інших МСФЗ, передбачене МСФЗ (IFRS) 1
“Перше застосування МСФЗ”, яке дозволяє оцінювати основні засоби на дату першого
застосування МСФЗ за справедливою вартістю та використати цю справедливу вартість як
доцільну собівартість на цю дату. Групою «Рошен» така справедлива вартість визначена
шляхом проведення незалежної експертної оцінки вартості основних засобів станом на
01.01.2007 року в межах першого застосування МСФЗ групою відповідно. Для цілей першого
застосування МСФЗ підприємством використана зазначена справедлива вартість за
вирахуванням накопиченого зносу.
Попередні оцінки відповідно до МСФЗ на 01.01.2011 року відповідають попереднім
оцінкам, зробленими на цю саму дату за ПСБО, за виключенням використання доцільної
собівартості для основних засобів.
Перехід з ПСБО на МСФЗ має наступний вплив на фінансовий стан та фінансові
результати:
1. Списано нематеріальні активи, які не відповідають критеріям визнання за МСФЗ, в
тому числі: на дату першого застосування МСФЗ віднесено на нерозподілений прибуток 34
тис. грн., віднесено на витрати періоду в 2011 році 188 тис. грн., в 2012 році 9 тис. грн.
В зв’язку з цим в складі операційної діяльності було зменшено витрати на амортизацію
в 2011 році на 68 тис. грн., в 2012 році на 41 тис. грн.
2. Матеріальні цінності з терміном служби понад 1 рік та вартістю до 2,5 тис. грн., які
визнавались непоточними активами (МНМА), рекласифіковано до складу поточних активів
(запасів).
В зв’язку з цим в складі операційної діяльності було змінено з «амортизації» на
«вартість запасів, визнаних як витрати» характер витрат, пов’язаних з використанням таких
активів, в 2011 році 19 тис. грн., в 2012 році 457 тис. грн.
3. Застосування доцільної собівартості для основних засобів призвело до зміни
балансової (залишкової) вартості, в тому числі на дату першого застосування МСФЗ
віднесено на нерозподілений прибуток 53705 тис. грн.

Зміни балансової (залишкової) вартості та методу амортизації призвели до зменшення
витрат, в тому числі в 2011 році на 39 985 тис. грн., в 2012 році на 3586 тис. грн. до
збільшення.
4. Списано частину резервів, які не відповідають критеріям визнання за МСФЗ, в тому
числі: на дату першого застосування МСФЗ віднесено на нерозподілений прибуток 165 тис.
грн.
5. Списано частину іншої дебіторської заборгованості, яка не відповідає критеріям
визнання за МСФЗ, в тому числі: на дату першого застосування МСФЗ віднесено на
нерозподілений прибуток 6 тис. грн. безнадійної заборгованості.
В зв’язку з цим в складі операційної діяльності було зменшено витрати на списання
безнадійної заборгованості в 2011 році на 6 тис. грн.
6. Проведено коригування відстрочених податків, пов’язані з впливом на них
коригувань 1-5, в тому числі: на дату першого застосування МСФЗ віднесено на
нерозподілений прибуток (биток) - (13423) тис. грн., віднесено на витрати періоду в 2011
році 6 220 тис. грн., в 2012 році 2548 тис. грн.

Узгодження капіталу станом на 01 січня 2011 року
01.01.2011

Коригування
Активи

ПСБО

тис. грн.

Перше
застосування

01.01.2011
МСФЗ

тис. грн.

Непоточні активи
Основні засоби

3

77883

53705

131588

Нематеріальні активи

1

34

(34)

-

77917

53671

131588

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

5

Грошові кошти та їхні еквіваленти
Усього поточні активи
Усього активи
Власний капітал та зобов'язання
Капітал та резерви
Акціонерний капітал
Резерви
Нерозподілений прибуток
Усього частка власників

5238

5238

45706

45706

1500

(6)

1494

172

172

32

32

52648

(6)

52642

130565

53665

184230

10229

10229

4

377

(166)

211

1-6

2717

40408

43125

13323

40242

53565

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

13323

40242

53565

530

13423

13953

530

13423

13953

112461

-

112461

2226

-

2226

1298

-

1298

6

Усього довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
Торгівельна кредиторська
заборгованість
Інша поточна кредиторська
заборгованість
Поточні забезпечення
Поточні податкові зобов’язання

488

488

Інші поточні зобов’язання

239

239

Усього поточні зобов'язання

116712

116712

Усього зобов'язання
Усього власний капітал та
зобов'язання

117242

13423

130665

130565

53665

184230

Узгодження капіталу станом на 31 грудня 2011 року
31.12.2011

Код
Активи

примітки

Перше

31.12.2011

тис. грн.

Застосування

тис. грн.

ПСБО

МСФЗ

Основні засоби

3

73 735

93 690

167 425

Нематеріальні активи

1

154

(154)

-

Відстрочені податкові активи

6

1 517

(1 517)

-

75 406

92 019

167 425

15 643

-

15 643

90 867

-

90 867

2 129

-

2 129

1 096

-

1 096

83

-

83

Усього поточні активи

109 818

-

109 818

Усього активи
Власний капітал та зобов'язання

185 224

92 019

277 243

10 229

-

10 229

4

512

(165)

347

1-6

7 344

74 058

81 402

Усього частка власників

18 085

73 893

91 978

Усього власний капітал

18 085

73 893

91 978

Усього непоточні активи
Поточні активи
Запаси
Торгівельна дебіторська
заборгованість
Інша поточна дебіторська
заборгованість
Поточні податкові активи
Грошові кошти та їхні еквіваленти

Капітал та резерви
Акціонерний капітал
Резерви
Нерозподілений прибуток

Довгострокові зобов'язання
Відстрочені податкові зобов’язання

6

-

18 126

18 126

-

18 126

18 126

161 772

-

161 772

2 854

-

2 854

1 393

-

1 393

Поточні податкові зобов’язання

752

-

752

Інші поточні зобов’язання

368

-

368

Усього поточні зобов'язання

167 139

-

167 139

Усього зобов'язання
Усього власний капітал та
зобов'язання

167 139

18 126

185 265

185 224

92 019

277 243

Усього довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
Торгівельна кредиторська
заборгованість
Інша поточна кредиторська
заборгованість
Поточні забезпечення

Узгодження прибутків та збитків за рік, що закінчився 31 грудня 2011 року
Код

2011 ПСБО

Перше

2011 МСФЗ

примітки

тис. грн.

застосування

тис. грн.

Триваюча діяльність
Дохід (виручка) від продажу
Собівартість продажу

1,3

Валовий прибуток
Інвестиційний дохід
Інші прибутки (збитки)

3,5

Витрати на збут

213 750

-

213 750

(195 942)

39 408

(156 534)

17 808

39 408

57 216

151

-

151

(357)

337

(20)

(1 008)

-

(1 008)

Адміністративні витрати

1,3

(10 464)

118

(10 346)

Інші операційні витрати

3

(2 907)

9

(2 898)

3 223

39 872

43 095

1 538

(6 220)

(4 682)

4 761

33 652

38 413

4 761

33 652

38 413

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

6

Перехід з ПСБО на МСФЗ не виказав суттєвого впливу на грошові потоки.

10.

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.

МСФО (IAS) 19 ”Виплати працівникам” (в новій редакції)
Рада МСФО випустила численні правки до МСФО (IAS) 19. , які мають значні зміни
(наприклад, виключення поняття механізму коридору та очікуваної доходності активів
плану), а також і прості роз’яснення та зміни формулювань. Керівництво товариства вважає,
що дана поправка не впливає на фінансовий стан чи результати діяльності. Поправка вступає
в силу для річних звітів що починаються 01 січня 2013 року або після цієї дати.
МСФО (IAS) 27 ”Консолідована та окрема фінансова звітність” (в новій редакції)
В результаті публікації нових стандартів МСФО (IAS) 10 і МСФО (IFRS) 12 вплив
МСФО (IAS) 27 в новій редакції обмежується обліком дочірніх, спільно контрольованих
компаній в окремій фінансовій звітності. Товариство не представляє окрему фінансову
звітність. Поправка вступає в силу для річних звітів що починаються 01 січня 2013 року або
після цієї дати.
МСФО (IAS) 28 ”Інвестиції в асоційовані підприємства та спільні підприємства” (в
новій редакції)
В результаті публікації нових стандартів МСФО (IAS) 11 і МСФО (IFRS) 12 стандарт
МСФО (IAS) 28 отримав нову назву МСФО (IAS) 28 ”Інвестиції в асоційовані підприємства
та спільні підприємства” та описує застосування метод частки участі не тільки по
відношенню до інвестицій а асоційовані підприємства, а й в спільні підприємства. Поправка
вступає в силу для річних звітів що починаються 01 січня 2013 року або після цієї дати.
МСФЗ (IFRS) 7 ”Фінансові інструменти: розкриття інформації” – ”Удосконалені
вимоги по відношенню до розкриття інформації по припиненню визнання (з
поправками.)
Поправка вимагає розкриття додаткової інформації про фінансові активи, які були
передані, але визнання яких не було припинено, аби надати можливість користувачам
фінансової звітності товариства зрозуміти характер взаємозв’язку між тими активами
визнання яких не було припинено з відповідними зобов’язаннями. Окрім того , поправка
вимагає розкриття інформації про активи , що контролюються товариством, але визнання
яких припинено, щоб дати можливість користувачам фінансової звітності товариства
оцінити характер контролю товариства над активами, визнання яких було припинено,
пов’язані з цим ризики. Поправка вступає в силу для річних звітів що починаються 01 липня
2011 року або після цієї дати. Поправка не впливає на фінансовий стан чи результати
діяльності товариства.
МСФЗ (IFRS) 9 ”Фінансові інструменти: класифікація та оцінка”
МСФО (IFRS) 9, випущений за результатами першого проекту Ради МСБО в зв’зку з
заміною МСФО (IAS) 39, застосовується до класифікації та оцінки фінансових активів та
фінансових зобов’язань, так як вони представлені в МСФО (IAS) 39. Стандарт вступає в силу
для річних звітів що починаються 01 січня 2013 року або після цієї дати.
МСФЗ (IFRS) 10 ”Консолідована фінансова звітність”

МСФО (IFRS) 10 замінить частину МСФО (IFRS) 27 ”Консолідована фінансова
звітність” в частині обліку та представлення Консолідованої фінансової звітності, що
розглядається

в

ПКТ-12

”Консолідація:

суб’єкти

господарювання

спеціального

призначення”. МСФО (IFRS) 10 передбачає єдину модель контролю яка застосовується по
відношенню до всіх суб’єктів господарювання спеціального призначення. Внесені зміни
потребують від керівництва значно більшого обсягу суджень при визначенні того, які
підприємства контролюються та повинні консолідуватися материнською компанією на
противагу МСФО (IAS) 27. Стандарт вступає в силу для річних звітів що починаються 01
січня 2013 року або після цієї дати.
МСФЗ (IFRS) 11 ”Угоди в спільних підприємствах”
МСФО (IFRS) 11 заміняє МСФО (IAS) 31 ”Частки у спільних підприємствах”

та

ПКТ13 ”Спільно контрольовані суб’єкти господарювання: не грошові внески контролюючих
учасників. МСФО (IFRS) 11 виключає можливість обліку спільно контрольованих суб’єктів
господарювання методом пропорційної консолідації та визначає метод частки участі в
капіталі. Застосування Стандарту не вплине на фінансовий стан чи результати діяльності
товариства. Стандарт вступає в силу для річних звітів що починаються 01 січня 2013 року
або після цієї дати.
МСФЗ (IFRS) 12 ”Розктиття інформації про частки участі в других суб’єкти
господарювання”.
МСФО (IFRS) 12 містить всі вимоги по розкриттю інформації що раніше
передбачались МСФО (IAS) 27 по відношенню до консолідованої фінансової звітності, а
також всі вимоги, що раніше були передбачені МСФО (IAS) 31 та МСФО (IAS) 28. Ці
вимоги стосуються

часток участі суб’єктів господарювання в дочірніх підприємствах,

спільних підприємствах та асоційованих підприємствах. Введено також і зовсім нові вимого
до розкриття інформації. Стандарт вступає в силу для річних звітів що починаються 01 січня
2013 року або після цієї дати.
МСФЗ (IFRS) 13 ”Оцінка справедливої вартості”
МСФО (IFRS) 13 об’єднує в одному стандарті всі вимоги МСФО до справедливої
вартості. МСФО (IFRS) 13 не вносить змін у вимоги до суб’єкта господарювання щодо
зобов’язання застосовувати справедливу вартість, а надає вказівки щодо оцінки справедливої
вартості згідно з МСФО, а також визначає коли застосування справедливої вартості
вимагається або дозволяється. Стандарт вступає в силу для річних звітів що починаються 01
січня 2013 року або після цієї дати.

11.

Дохід (Виручка) від продажу
2012

2011

Дохід від реалізації послуг

122135

150 152

Дохід від реалізації товарів

67747

63 598

189882

213 750

Разом

12.

Витрати за характером

2012

2011

витрати на амортизацію

14331

15 926

витрати на виплати працівникам

64945

58 657

вартість запасів, визнаних як витрати

95553

87 817

13.

Інвестиційний дохід
2012

Дохід від оренди

345

151

-

-

345

151

Відсотки одержані
Разом

14.

2011

Інші прибутки (збитки)

2012
Зменшення корисності фінансових
активів
Вибуття основних засобів
Курсові різниці
Разом

2011

(22)

(17)

(686)

(77)

10

74

(689)

(20)

15.

Інші операційні витрати

2012

2011

Втрати від знецінення запасів

-

6

Визнані штрафи

-

11

Медичне страхування

821

730

Оплата лікарняних листів

367

313

-

135

1255

1039

143

104

-

251

626

309

3212

2898

Утримання медпункту
Утримання їдальні
Утримання об’єктів оренди
Транспортні послуги (транзит)
Інше
Разом

16.

Забезпечення наступних витрат і платежів

16.1. Забезпечення

31.12.2012

31.12.2011

01.01.2011

Забезпечення на виплату відпусток

1525

1 393

1 298

Всього поточні забезпечення

1525

1 393

1 298

Всього забезпечення

1525

1 393

1 298

16.2. Забезпечення на виплату
відпусток

2012

2011

Залишок на початок

1393

1 298

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

4428

4 087

4296

(3 992)

1525

1 393

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.

17.

Податок на прибуток

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

2012

2011

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

визнані

періоду

поточного

щодо

протягом

406

509

-

-

406

509

(233)

9 683

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 змін у

(1704)

(5 510)

податковому законодавстві

Всього

витрати

з

податку

на

1937

4 173

1531

4 682

прибуток від триваючої діяльності

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

2012

2011

Прибуток від триваючої діяльності
до оподаткування:
за ставкою 25%

(1 006)

за ставкою 23%

44 101

за ставкою 21%
Всього

прибуток

(604)
від

триваючої

(604)

43 095

діяльності до оподаткування
Витрати, що не враховуються для
цілей оподаткування
за ставкою 25%

308

за ставкою 23%

973

за ставкою 21%
Всього витрат, що не враховуються

1 426
1 426

1 281

для цілей оподаткування
Розрахований податок на прибуток:
за ставкою 25%

(175)

за ставкою 23%

10 367

за ставкою 21%
Всього розрахований податок на
прибуток

173
173

10 192

Коригування,

визнані

протягом

-

періоду щодо відстроченого податку
попередніх періодів
Зміни

з

01.04.2011

р.

ставок

(3 784)

оподаткування з 25% до 23% та зміни
з

01.04.2011

р.

у

податковому

законодавстві
Зміни

з

01.01.2012

р.

ставок

(1 726)

оподаткування з 23% до 21%
Зміни

з

01.01.2013

р.

ставок

(1704)

оподаткування з 21% до 19%
(1531)
Коригування,

визнані

періоду

поточного

щодо

протягом

4 682
-

податку

попередніх періодів
Всього

витрати

з

податку

на

(1531)

4 682

прибуток від триваючої діяльності

До 01.04.2011 р. оподаткування прибутку здійснювалося згідно Закону України “Про
оподаткування прибутку підприємств” за ставкою 25%.
З 01.04.2011 р. набув чинності ІІІ розділ Податкового Кодексу України, яким змінено
порядок оподаткування прибутку.
Згідно ХХ розділу Податкового Кодексу України з 01.04.2011 р. встановлено ставку
оподаткування 23%, з 01.01.2012 р. – 21%., з 01.01.2013 – 19%

17.3. Відстрочений податок
Залишок на

2011
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

(14 277)

(4 141)

(18 418)

324

(32)

292

(13 953)

(4 173)

(18 126)

Залишок на

2012

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

(18 418)

1939

(16479)

292

(2)

290

(18 126)

1937

(16189)

18.

Основні засоби

Товариство застосовує для оцінки на дату балансу модель собівартості.

18.1. Балансова вартість
Будівлі
Машини та інші

Разом

31.12.2012

31.12.2011

01.01.2011

47866

43 877

43 172

125061

123 548

88 416

172927

167 425

131 588

Машини

Будівлі

18.2. Собівартість

та інші*

Разом

47 582

137 859

185 441

1 506

50 299

51 805

(4)

(116)

(120)

-

-

-

440

(440)

-

49 524

187 602

237 126

Придбання

5317

15550

20867

Вибуття

(200)

(1141)

(1341)

54641

202011

256652

Залишок на 01.01.2011 р.
Придбання
Вибуття
Перевід

в

засобів,

категорію

основних

класифікованих

як

утримувані для продажу
Інші зміни
Залишок на 31.12.2011 р.

Перевід

в

засобів,

категорію

основних

класифікованих

як

утримувані для продажу
Інші зміни
Залишок на 31.12.2012 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 31.12.2011 р. складає 7 110 тис. грн., станом на 31.12.2012 р. – 28255 тис.
грн.

Машини

Будівлі

18.3. Амортизація

Разом

та інші

Залишок на 01.01.2011 р.

4 410

49 443

53 853

Амортизаційні відрахування

1 189

14 737

15 926

(3)

(75)

(78)

-

-

-

-

-

-

51

(51)

-

Залишок на 31.12.2011 р.

5 647

64 054

69 701

Амортизаційні відрахування

1194

13137

14331

(66)

(241)

(307)

6775

76950

83725

Вибуття
Знецінення (відновлення)
Перевід

в

засобів,

категорію

основних

класифікованих

як

утримувані для продажу
Інші зміни

Вибуття
Знецінення (відновлення)
Перевід

в

засобів,

категорію

основних

класифікованих

як

утримувані для продажу
Інші зміни
Залишок на 31.12.2012 р.

19.

Запаси

За собівартістю
Виробничі запаси
Товари
Разом

31.12.2012

31.12.2011

01.01.2011

6685

6 176

5 211

39

9 467

27

6725

15 643

5 238

Крім того, на відповідальному зберіганні перебуває сировина замовника: на 31.12.2011 р. –
6 072 тис. грн., на 31.12.2012 р. – 5494 тис. грн.

Вартість запасів, визнаних як витрати триваючої діяльності, в 2011 році складає 87 817 тис.
грн., в 2012 році –95553 тис. грн.

20.

Торгівельна дебіторська заборгованість

31.12.2012

31.12.2011

01.01.2011

10

17

18

42383

90 850

45 688

42393

90 867

45 706

-

-

90 867

45 706

суми до отримання від торгових
клієнтів
суми до отримання від зв'язаних
сторін
Всього

за

амортизованою

собівартістю*
Залишок резерву під знецінення
торгівельної

дебіторської

заборгованості
Балансова
заборгованості

вартість
42393

)* – 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.

Резерв

2012

2011
-

Залишок на початок

17

Нараховано збитки від знецінення

(17)

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.

21.

Інша поточна дебіторська заборгованість

Аванси сплачені

22.

31.12.2012

31.12.2011

01.01.2011

4349

2 129

1 494

4349

2 129

1 494

Поточні податкові активи та зобов’язання

22.1. Активи

31.12.2012

31.12.2011

01.01.2011

-

-

1 096

172

-

-

52

1 096

172

31.12.2012

31.12.2011

01.01.2011

48

315

153

-

-

-

502

437

335

550

752

488

31.12.2012

31.12.2011

01.01.2011

62

83

32

-

-

83

32

Податок на прибуток
52

Податок на додану вартість
Інші податки

22.2. Зобов’язання
Податок на прибуток
Податок на додану вартість
Інші податки

23.

Грошові кошти та їхні еквіваленти

Грошові кошти в касі і на рахунках
в банках
Короткострокові депозити
62

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

24.

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.

24.1 Кількість акцій, що
перебувають в обігу

31.12.2012

31.12.2011

01.01.2011

Випущені і повністю сплачені
акції

10 228 600

10 228 600

Викуплені акції

-

-

10 228 600

10 228 600

24.2 Акціонерний
капітал

10 228 600
10 228 600

Кількість
акцій, що

Статутний

Емісійний

перебувають в

капітал

дохід

Разом

обігу, шт.

Залишок на 01.01.2011 р.

21 344 400

10 229

-

10 229

Залишок на 31.12.2011 р.

21 344 400

10 229

-

10 229

Залишок на 31.12.2012 р.

21 344 400

10 229

-

10 229

25.

Резерви

31.12.2012

25.1 Резерви

474

Резервний капітал
Резерв

переоцінки

31.12.2011

01.01.2011

347

211

-

-

347

211

основних

засобів
474

25.2 Резервний капітал

2012

2011

347

211

127

136

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

474

Залишок на кінець

347

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

26.

Операції зі зв’язаними сторонами

Зв’язаною стороною для підприєства виступає ДП «Кондитерська корпорація «Рошен», ПАТ
«Вінницька кондитерська фабрика «Рошен», ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»,
ТОВ «Кондитертранс».
На протязі 2011-2012 рр. підприємством реалізовано зв’язаним сторонам товарно-матеріальних
цінностей та послуг:

ДП
«Кондитерська
«Рошен»

корпорація

2012

2011

212 351

242 480

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

39

35

376

1

13

15

221779

242 531

За отримані товарно-матеріальні цінності та послуги зв'язані сторони розрахувались в сумі
197 369 тис.грн. – 2011 рік, 261247 тис.грн. – 2012 рік, в результаті взаємин утворились суми
дебіторської заборгованості, які згідно договірних умов відшкодовані своєчасно:

ДП
«Кондитерська
«Рошен»
ТОВ «Кондитертранс»

корпорація

31.12.2011

31.12.2011

01.01.2011

42380

90 850

45 688

3

-

-

-

-

-

-

90 850

45 688

ПАТ «Київська кондитерська фабрика
«Рошен»
ПАТ
«Вінницька
кондитерська
фабрика «Рошен»
42383

На протязі 2011-2012 рр. підприємством придбано у зв'язаних сторін товарно-матеріальних
цінностей та послуг:
2012
ДП
«Кондитерська
«Рошен»
ТОВ «Кондитертранс»

корпорація

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

2011

95076

148 506

554

504

21

5

2

53

95653

149 068

За придбані товарно-матеріальні цінності та послуги підприємство розрахувалось в сумі 99 750
тис.грн. – 2011 рік, 145 769 тис.грн. – 2012 рік, в результаті взаємин утворились суми
кредиторської заборгованості, які згідно договірних умов відшкодовані своєчасно:

ДП
«Кондитерська
«Рошен»
ТОВ «Кондитертранс»

31.12.2012

31.12.2011

01.01.2011

111356

161 466

112 144

6

9

15

2

-

-

-

161 477

112 159

корпорація

ПАТ «Київська кондитерська фабрика
«Рошен»
ПАТ
«Вінницька
кондитерська
фабрика «Рошен»
111362

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
2011 – 902 тис. грн.

2012 – 1515 тис. грн..;

б) виплати по закінченні трудової діяльності відсутні;
в) інші довгострокові виплати працівникам (субсидії, позики та інш.) відсутні;
г) виплати при звільненні відсутні;
ґ) платіж на основі акцій – інформація відсутня.

27.

Торгівельна кредиторська заборгованість

суми до сплати постачальникам
суми до сплати зв'язаним сторонам
Всього

за

заборгованості

31.12.2011

01.01.2011

374

295

302

111362

161 477

112 159

111736

161 772

112 461

111736

161 772

112 461

амортизованою

собівартістю*
Балансова

31.12.2012

вартість

)* – Після первісного визнання Товариство оцінює торгівельну кредиторську 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.
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.

28.

Інша поточна кредиторська заборгованість

31.12.2012

31.12.2011

01.01.2011

-

-

3256

2 854

2 226

3256

2 854

2 226

31.12.2012

31.12.2011

01.01.2011

281

310

182

75

58

57

356

368

239

Аванси отримані
Розрахунки за виплатами персоналу

29.

Інші поточні зобов’язання

Податковий кредит
Інше

30.

Орендні операції

Угоди, в яких підприємство виступає в якості орендаря, відсутні.

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 2013 рік очікуються в сумі 414 тис. грн.
Загальна сума непередбачених орендних платежів (відшкодованих орендарями комунальних
послуг), визнана як прибуток, за 2011 р. складає 74 тис. грн., за 2012 р. –

31.

93 тис. грн.

Прибуток на акцію

32.1. 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.
32.2. 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.

32.

Події після дати балансу

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

33.

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.

34.

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 (2011 – 37,18%, 2012 –

37,18%).

Єдиним зобов’язанням підприємства по відношенню до цієї схеми пенсійного забезпечення є
сплата вищезазначених відрахувань. Загальна сума витрат, відображених в складі прибутку
(збитку) складає в 2011 році 15 756 тис. грн., в 2012 році 17351 тис. грн.

Голова правління

Ананченко О.В.

Головний бухгалтер

Рудницька Л.М.

