
                                                Додаток 38 

        до Положення про розкриття інформації емітентами 

        цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) 

      

     Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. 

Генеральний 

директор 
      

Шевченко Євген Вiкторович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

 
  

(дата) 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2017 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування 

емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРЛСБЕРГ 

УКРАЇНА" 

2. Організаційно-

правова форма 

емітента 

Акцiонерне товариство 

3. Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 

емітента 

00377511 

4. Місцезнаходження 

емітента 

69076 Запорiзька область Хортицький район мiсто Запорiжжя вулиця 

Василя Стуса,будинок 6 

5. Міжміський код, 

телефон та факс 

емітента 

(061) 228-11-99 (061) 220-56-65 

6. Електронна поштова 

адреса емітента 
info@carlsberg.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній 

базі даних Комісії 
25.04.2018 

 (дата) 

2. Річна інформація 

опублікована у "Вiдомостi НКЦПФР" 

  

27.04.2018  

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 

3. Річна інформація 

розміщена на сторінці www.carlsbergukraine.com 
в мережі 

Інтернет 
 27.04.2018 

  (адреса сторінки)   (дата) 

 



Зміст 

 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб   

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря   

5. Інформація про рейтингове агентство   

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

часток, паїв) 
  

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

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

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди   

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент   

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента   

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом   

4) інформація про похідні цінні папери   

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

звітного періоду 
  

13. Опис бізнесу   

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

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

правочинів 
X 

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

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

яких є заінтересованість 
  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів   

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

протягом звітного періоду 
X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій   

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

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

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 
  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за 

іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у 

складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 

  

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

іпотечних активів до складу іпотечного покриття 
  



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

інших активів на кінець звітного періоду 
  

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

складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року 
  

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

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

включено до складу іпотечного покриття 

  

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів   

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів   

23. Основні відомості про ФОН   

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН   

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН   

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН   

27. Правила ФОН   

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)   

30. Річна фінансова звітність   

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку (у разі наявності) 
X 

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

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

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

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

будівництва) 

  

34. Примітки У зв`язку з тим, що емiтент не є публiчним акцiонерним товариством, щодо акцiй якого здiйснено 

публiчну пропозицiю та/або акцiї якого допущенi до торгiв на фондовiй бiржi, не заповненi такi роздiли рiчної 

iнформацiї: 

Роздiл 2  "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi"; 

Роздiл 3 "Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб"; 

Роздiл 4 "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря"; 

Роздiл 5 "Iнформацiя про рейтингове агентство"; 

Роздiл 6 "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв); 

Роздiл 10 "Iнформацiя про дивiденди"; 

Роздiл 11 "Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент"; 

Роздiл 13 "Опис бiзнесу"; 

Роздiл 15 "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв"; 

Роздiл 29 "Текст аудиторського висновку (звiту)"; 

Роздiл 32 "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових 

цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)". 

 

Звiт також не мiстить iнформацiї щодо деяких роздiлiв i пунктiв з наступних причин:   

 

Роздiл 7 "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" в пунктi 1) "iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових 

осiб емiтента" та пунктi 2) "iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" не мiстить 

даних щодо iдентикацiйного коду юридичної особи, так як всi особи є фiзичними.  

 

Роздiл 8 "Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента"  не мiстить iнформацiї про 

фiзичних осiб, так як фiзичнi особи акцiями Товариства у розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв не володiють.  

 

Роздiл 12 "Вiдомостi про цiннi папери емiтента" не мiстить iнформацiї з пунктiв:   

2) "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - процентнi, дисконтнi чи цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї протягом своєї 

дiяльностi Товариство не емiтувало; 

3) "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - будь-якi iншi цiннi папери, крiм акцiй,  за весь перiод 

дiяльностi Товариством не випускалися, розмiщенi але не зареєстрованi випуски цiнних паперiв вiдсутнi; 

4) "Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - похiднi цiннi папери Товариством не випускалися; 

5)"Iнформацiя про викуп (продаж ранiше викуплених товариством) власних акцiй протягом звiтного перiоду" - 

акцiї власної емiсiї протягом звiтного перiоду емiтентом не викупалися i не продавалися. 

 

Роздiл 14 "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента"  не мiстить iнформацiї з пунктiв: 

7) "Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв" - такi рiшення 

протягом звiтного перiоду Товариством не приймалися; 



8) "Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є 

заiнтересованiсть" - такi рiшення протягом звiтного перiоду Товариством не приймалися, правочинiв iз 

заiнтересованiстю не було. 

 

Роздiл 16 "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом 

звiтного перiоду"  не мiстить даних щодо iнформацiї про iпотечнi цiннi папери з причини їх вiдсутностi.  

 

Роздiл 17 "Iнформацiя про стан корпоративного управлiння"  не мiстить звiту про корпоративне управлiння, тому 

що емiтент не є фiнансовою установою. 

 

Емiтент за весь перiод дiяльностi не випускав iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати чи сертифiкати ФОН, тому 

звiт не мiстить iнформацiї щодо роздiлiв: 

Роздiл 18 "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй";  

Роздiл 19 "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття"; 

Роздiл 20 "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними 

договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу 

iпотечного покриття"; 

Роздiл 21 "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв"; 

Роздiл 22 "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв"; 

Роздiл 23 "Основнi вiдомостi про ФОН";  

Роздiл 24 "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН"; 

Роздiл 25 "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН"; 

Роздiл 26 "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН"; 

Роздiл 27 "Правила ФОН". 

 

Роздiл 30 "Рiчна фiнансова звiтнiсть" не мiститься у звiтi, так як рiчна фiнансова звiтнiсть емiтента складена у 

вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi i зазначена у роздiлi 31 "Рiiчна фiнансова звiтнiсть, 

складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку". Крiм того Товариство надає окрему 

фiнансову звiтнiсть та консолiдовану фiнансову звiтнiсть Товариства i його дочiрнiх компанiй станом на 

31.12.2017р. 

    

Роздiл 33 "Звiт про стан об'єкта нерухомостi" не мiститься у звiтi тому, що емiтент не реєстрував емiсiї цiльових 

облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) 

житлового будiвництва. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 
 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію 

юридичної особи ( за наявності ) 
 д/н 

3. Дата проведення державної реєстрації  05.08.1993 

4. Територія (область)  Запорiзька область 

5. Статутний капітал (грн.)  1022432914.00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 

державі 
0.000 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, 

що передано до статутного капіталу державного 

(національного) акціонерного товариства та/або 

холдингової компанії 

0.000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 1457 

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

11.05  ВИРОБНИЦТВО ПИВА 

 11.03  ВИРОБНИЦТВО СИДРУ ТА ІНШИХ ПЛОДОВО-ЯГІДНИХ ВИН 

 11.07 
 ВИРОБНИЦТВО БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ; ВИРОБНИЦТВО МІНЕРАЛЬНИХ 

ВОД ТА ІНШИХ ВОД, РОЗЛИТИХ У ПЛЯШКИ" 

10. Органи управління 

підприємства 
Емітент є акціонерним товариством, тому інформація щодо органів управління 

підприємства не надається. 

11. Банки, що обслуговують емітента 

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який 

обслуговує емітента за поточним рахунком у 

національній валюті 

 Філія "КІБ" ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" 

2) МФО банку  300614 

3) Поточний рахунок  26004500300561 

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який 

обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній 

валюті 

 Філія "КІБ" ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" 

5) МФО банку  300614 

6) Поточний рахунок  26004500300561 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

 

 
1. Посада Генеральний директор 

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Шевченко Євген Вікторович 

3. Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

  

4. Рік народження 1976 

5. Освіта** вища 

6. Стаж роботи (років)** 19 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

Віце-президент з продажів Компанії "Балтика"  (Російська 

Федерація)                                                                                                                                                                                                              

 

 

8. Дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

01.04.2014 до переобрання 

9. Опис    Генеральний директор, як одноосібний виконавчий орган Товариства, надiлений всiма 

повноваженнями першої особи, якi не суперечать дiючому законодавству та Статуту ПрАТ. Головним 

обов'язком Генерального директора є керiвництво поточною дiяльнiстю пiдприємства та забезпечення 

виконання рiшень загальних Зборiв акцiонерiв. Повноваження Генерального директора закріплені в 

Статуті Товариства та "Положенні про Генерального директора".  

Основні повноваження Генерального директора: 

- без довіреності здійснює дії від імені Товариства у межах наданих йому повноважень; 

- представляє Товариство в його відносинах з іншими юридичними і фізичними особами, державними і 

громадськими підприємствами, установами та організаціями, в межах наданих йому повноважень; 

- веде переговори, укладає від імені Товариства угоди та здійснює інші дії згідно відповідних рішень 

Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів, прийнятих останніми у межах наданих їм повноважень; 

- вчиняє правочини, необхідні для організації, ведення та забезпечення господарської діяльності 

Товариства: у випадках реалізації (продаж, поставка, дистриб'юторські договори, договори відповідального 

зберігання або інше) продукції Товариства - до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної 

фінансової звітності Товариства; в інших випадках - до 25 500 000 гривень; 

- видає накази, розпорядження і вказівки, обов'язкові для всіх працівників Товариства; 

- видає довіреності на представлення інтересів та здійснення дій від імені і в інтересах Товариства в межах 

наданих повноважень; 

- приймає на роботу та звільняє працівників підприємства, переводить на іншу роботу, накладає стягнення 

та заохочення; 

- затверджує графік відпусток та надає відпустки; 

- в межах своєї компетенції керує поточними справами Товариства; 

- готує, організовує і забезпечує проведення Загальних зборів акціонерів; 

- організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради; 

- організовує емісійну діяльність Товариства відповідно до чинного законодавства, рішень Наглядової ради і 

Загальних зборів акціонерів в межах їх компетенції; 

- розробляє пропозиції по основних напрямках і формах діяльності Товариства; 

- розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання Товариства та 

забезпечує їх реалізацію; 

- забезпечує ефективність господарської діяльності Товариства; 

- забезпечує реалізацію схвалених Наглядовою радою інвестиційних проектів; 

- приймає рішення про передачу в оренду, в лізинг майна; 

- розглядає результати аудиторських перевірок і перевірок Ревізійної комісії, розробляє заходи по усуненню 

виявлених недоліків в діяльності Товариства і організує їх виконання; 

- готує для розгляду Загальними зборами акціонерів пропозиції про порядок використання прибутку 

Товариства і порядок покриття його збитків; 

- організує документообіг і звітність відповідно до чинного законодавства; 

- забезпечує облік, раціональне використання і збереження майна Товариства; 

- забезпечує дотримання законності в діяльності Товариства; 

- визначає умови праці та умови її оплати особам, що знаходяться у трудових відносинах з Товариством, 

затверджує штатний розклад Товариства та зміни до нього; 

- приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності осіб, що знаходяться у трудових 

відносинах з Товариством; 

- представляє інтереси власника у взаємовідносинах з трудовим колективом Товариства; 

- готує перелік інформації, яка є комерційною таємницею і конфіденційною інформацією, відповідно до 

чинного законодавства і забезпечує захист такої інформації 

- організує військовий облік і мобілізаційну підготовку, забезпечує захист державної таємниці відповідно до 

чинного законодавства України; 

- приймає рішення про зупинення роботи Товариства або його структурних підрозділів; 



- затверджує ціни на продукцію Товариства; 

- відкриває рахунки у банківських установах; 

- підписує від імені виконавчого органу колективний договір, зміни та доповнення до нього; 

- приймає рішення про надання благодійної допомоги; 

- приймає рішення про скорочення чисельності, штату працівників,прийняття рішення про створення, 

реорганізацію, ліквідацію підрозділів Товариства; 

- здійснює інші дії, які необхідні для організації, ведення та забезпечення господарської діяльності 

Товариства і які не відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Ревізійної 

комісії Товариства; 

- визначає умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства. 

 

   Додаткової винагороди, крім заробітної плати згідно штатного розкладу, в тому числі і в натуральній 

формі, особа не отримувала, інших посад на будь-яких пiдприємствах не займає.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Генеральний директор Товариства не має, до 

адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягався. Загальний стаж роботи становить 19 років. Протягом 

останніх п'яти років обіймав посади: з 2012 по 2014 рік - Віце-президент з продажів Компанії "Балтика" 

(Російська Федерація), з 2014 року - Генеральний директор ПАТ "Карлсберг Україна". 

Генеральний директор призначений на посаду 01.04.2014р., протягом звітного року змін не було. 

 

1. Посада Головний бухгалтер 

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Дорошенко Катерина Володимирiвна 

3. Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

  

4. Рік народження 1957 

5. Освіта** вища 

6. Стаж роботи (років)** 38 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

Бухгалтер ВАТ "ПБК "Славутич" 

8. Дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

01.11.1999 не визначено 

9. Опис    Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського облiку з дотриманням вимог 

законодавства України, Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) з урахуванням особливостей 

дiяльностi пiдприємства. Основними обов'язками є ведення, складання та надання у встановленi строки 

фiнансової звiтностi, контроль за вiдображенням на вiдповiдних рахунках всiх господарських операцiй, 

дотримання технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї i порядку документообороту.  

   Повноваження Головного бухгалтера:  

1) здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства і контроль 

за економним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв, збереженням майна 

пiдприємства;   

2) забезпечує рацiональну органiзацiю облiку i звiтностi на пiдприємствi i в його пiдроздiлах на основi 

максимальної централiзацiї i механiзацiї облiкових робiт, прогресивних форм i методiв бухгалтерського 

облiку i контролю;  

3) органiзовує облiк грошових мас, якi надходять на пiдприємство, товарно-матерiальних цiнностей, 

основних засобiв, своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з їх 

рухом, облiк видаткiв виробництва, комерцiйної дiяльностi, виконання робiт (послуг), результатiв 

фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй;  

4) контролює розрахунки по заробiтнiй платi з працівниками пiдприємства, правильне нарахування i 

перерахування платежiв в державний і місцевий бюджети, обгрунтованiсть використання засобiв на 

фiнансування капiтальних вкладень, тощо. 

 

Додаткової винагороди, крім заробітної плати згідно штатного розкладу, в тому числі і в натуральній формі, 

особа не отримувала. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає.                                                                           

Головний бухгалтер непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до адмiнiстративної 

вiдповiдальностi не притягалась. Загальний стаж роботи становить 38 років, Головним бухгалтером в 

Товаристві працює з листопада 1999 року.   

В звітному періоді Головний бухгалтер не змінювався.  

 

 

1. Посада Голова Наглядової ради - представник акціонера Болтик 

Беверiджiс Iнвест Акцеболаг 

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Пастушка Яцек Кшиштоф 

3. Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

  

4. Рік народження 1963 

5. Освіта** вища 

6. Стаж роботи (років)** 33 



7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

Президент ТОВ Балтика, РФ 

8. Дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

25.04.2017 1 рік 

9. Опис    Голова Наглядової ради є керiвником органу Товариства, який здійснює захист прав акціонерів, 

представляє їх iнтереси в перервах мiж проведенням загальних Зборiв i в межах своєї компетенцiї 

контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Основними обов'язками Голови є керування роботою 

Наглядової ради, скликання її засiдань та виконання iнших функцiй, якi визначенi Статутом та 

"Положенням про Наглядову раду" Товариства.  

До виключної компетенції Наглядової ради належить:  

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю 

Товариства; 

- підготовка порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та 

про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів 

акціонерів; 

- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів акціонерів відповідно до 

Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом; 

- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 

- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 

- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 

- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом; 

- обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства; 

- затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру 

його винагороди. Укладення договору (контракту) з Генеральним директором Товариства; 

- прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання 

особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства; 

- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 

- обрання реєстраційної комісії, голови та секретаря загальних Зборів, за винятком випадків, встановлених 

Статутом та законодавством; 

- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення 

розміру оплати його послуг; 

- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків 

виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом; 

- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних 

зборів акціонерів відповідно до закону та мають право на участь у Загальних зборах акціонерів відповідно 

до закону; 

- вирішення питань про заснування та/або участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших 

об'єднаннях, про заснування та/або участь в інших юридичних особах; 

- вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законом, у разі злиття, приєднання, поділу, 

виділу або перетворення Товариства; 

- прийняття рішення про вчинення значних правочинів: у випадках реалізації (продаж, поставка, 

дистриб'юторські договори, договори відповідального зберігання або інше) продукції Товариства - від 10 

відсотків до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; в 

інших випадках - від 25 500 000 гривень до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної 

фінансової звітності Товариства; 

- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе 

зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 

- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 

- прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або 

депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення 

розміру оплати його послуг; 

- надсилання в порядку, передбаченому законом, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, 

що діють спільно) значного пакета акцій Товариства відповідно до вимог закону; 

- обрання та відкликання голови та секретаря Наглядової ради Товариства; 

- ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх 

реалізацією; 

- винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів Товариства; 

- прийняття рішення про звернення до господарського суду з заявою про порушення справи про 

банкрутство Товариства; 

- визначення умови оплати праці Генерального директора; 

- аналіз діяльності Генерального директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, 

технічної та цінової політики, додержання номенклатури та асортименту товарів і послуг;  

- прийняття, в межах своїх повноважень, рішення про схвалення будь-яких дій Генерального директора 

Товариства, вчинених останнім з перевищенням повноважень, наданих цим Статутом; 

- прийняття рішення про надання та/або отримання Товариством кредитів та/або позик на суму від 12 000 

000 гривень до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 

- розгляд та погодження установчих документів суб'єктів господарювання, в яких бере участь Товариство, 

для подальшого їх затвердження відповідним органом цих суб'єктів; 

- встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів; 



- визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Здійснення контролю за розкриттям 

інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства; 

- забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-

господарською діяльністю Товариства. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, 

об'єктивністю та незалежністю аудитора; 

- контроль за дотриманням Генеральним директором порядку ознайомлення акціонерів, органів та 

посадових осіб Товариства з документами та інформацією про діяльність підприємства в межах, 

встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства; 

- надання Генеральному директору рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до 

колективного договору Товариства, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору; 

- прийняття рішення про укладання правочинів, щодо яких є заінтересованість у випадках, передбачених у 

статті 14 Статуту; 

- прийняття рішення про створення та ліквідацію філій та представництв Товариства; 

- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом. 

    

В звiтному періоді Голова Наглядової ради винагороди за посаду в Товариствi не отримував. Згідно 

договору, укладеного між Товариством та Головою Наглядової ради, останній працює на безоплатній основі 

і винагороди, в тому числі і в натуральній формі, не отримує. Також займає посаду Президента Пивоварної 

компанії "Балтика"(Адреса: 194292, м.Санкт-Петербург, 6-й Верхній провулок,буд.3).                                                                                              

Голова Наглядової ради непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до 

адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягався. Загальний стаж роботи становить 33 роки. Протягом 

останніх п'яти років обіймав посади: Генеральний директор Карлсберг Польща, Генеральний директор 

Рiнгнес Норвегiя, Президент ТОВ Балтика РФ, Голова Наглядової ради ПАТ "Карлсберг Україна". 

Згідно рішення загальних Зборів від 25.04.2017р. повноваження Голови Наглядової ради подовжені терміном 

на 1 рік, інших змін не було.    

 

 

1. Посада Член Наглядової ради - представник акціонера Болтик 

Беверiджiс Iнвест Акцеболаг 

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Рогачевський Антон Львович 

3. Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

  

4. Рік народження 1971 

5. Освіта** вища 

6. Стаж роботи (років)** 28 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

Віце-Президент з правових питань ТОВ Балтика, РФ 

8. Дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

25.04.2017 1 рік 

9. Опис    Член Наглядової ради представляє iнтереси акцiонерiв в перервах мiж проведенням Зборiв i у 

складi Наглядової ради контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Основним обов'язком є участь 

у засiданнях Наглядової ради, попереднiй розгляд звiтiв i питань, що виносяться на затвердження Зборам, 

та iншi функцiї, якi закрiпленi в Статутi та "Положенні про Наглядову раду" Товариства.  

 

В звiтному періоді зазначена особа винагороди за посаду в Товариствi не отримувала. Згідно договору, 

укладеного між Товариством та Членом Наглядової ради, останній працює на безоплатній основі і 

винагороди, в тому числі і в натуральній формі, не отримує. Також займає посаду Вiце-президента ТОВ 

Балтика, яке знаходиться за адресою: РФ, м. Санкт-Петербург, 6-й Верхній провулок,буд.3. 

Член Наглядової ради непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до адмiнiстративної 

вiдповiдальностi не притягався. Загальний стаж роботи становить 28 років. Протягом останніх п'яти років 

обіймав посаду: Вiце-Президент з правових питань ТОВ Балтика РФ, Член Наглядової ради ПАТ 

"Карлсберг Україна". 

Згідно рішення загальних Зборів від 25.04.2017р. повноваження члена Наглядової ради подовжені терміном 

на 1 рік, іших змін не було. 

 

1. Посада Член Наглядової ради - представник акціонера Болтик 

Беверiджiс Iнвест Акцеболаг 

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Руд Трабьерг Педерсен 

3. Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

  

4. Рік народження 1969 

5. Освіта** вища 

6. Стаж роботи (років)** 25 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

Вiце-президент Карлсберг у Схiднiй Європi (Санкт-Петербург, 

РФ) 

8. Дата набуття повноважень та термін, 25.04.2017 1 рік 



на який обрано 

9. Опис    Член Наглядової ради представляє iнтереси акцiонерiв в перервах мiж проведенням Зборiв i у 

складi Наглядової Ради контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Основним обов'язком є участь 

у засiданнях Наглядової ради, попереднiй розгляд звiтiв i питань, що виносяться на затвердження Зборам, 

та iншi функцiї, якi закрiпленi в Статутi та "Положенні про Наглядову раду" Товариства.  

 

В звiтному періоді зазначена особа винагороди за посаду в Товариствi не отримувала. Згідно договору, 

укладеного між Товариством та Членом Наглядової ради, останній працює на безоплатній основі і 

винагороди, в тому числі і в натуральній формі, не отримує. Також займає посаду Вiце-президента 

Карлсберг у Схiднiй Європi, яке знаходиться за адресою: РФ, м.Санкт-Петербург, 6-й Верхній 

провулок,буд.3. 

Член Наглядової ради непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до адмiнiстративної 

вiдповiдальностi не притягався. Загальний стаж роботи становить 25 років. Протягом останніх п'яти років 

обіймав посади: Фiнансовий директор IС Груп (Копенгаген, Данiя), Вiце-президент Карлсберг у Схiднiй 

Європi (Санкт-Петербург, РФ). 

На посаду члена Наглядової ради обраний згідно рішення Зборів від 25.04.2017р. замість Єлфiмова Олексiя 

Юрiйовича, повноваження якого припинені у зв'язку із закінченням терміну дії. 

 

1. Посада Голова Ревізійної комісії 

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Тiна Агерквiст Аггерхолм 

3. Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

  

4. Рік народження 1968 

5. Освіта** вища 

6. Стаж роботи (років)** 19 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

Вiце-президент з фiнансового облiку Карлсберг Брюверi АС 

8. Дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

25.04.2017 3 роки 

9. Опис    Голова Ревiзiйної комiсiї виконує повноваження керiвника органу Товариства, обов'язком якого є 

здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, проведення перевiрок та 

звiтування перед Зборами щодо пiдсумкiв їх проведення. Повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї закрiпленi 

в Статутi та "Положенні про Ревізійну комісію".  

   Обов'язки Ревізійної комісії: 

- вимагати скликання засідання Наглядової ради та позачергових загальних Зборів акціонерів у випадках, 

коли виявлені нею порушення у фінансово-господарській діяльності Товаристваабо загроза інтересам 

Товариства вимагають вирішення питань, що відносяться до їх компетенції; 

- надавати Генеральному директору та Наглядовій раді не пізніше ніж за 45 днів до дати проведення 

чергових загальних Зборів акціонерів, висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської 

діяльності Товариства за рік; 

- підтверджувати достовірність даних, що містяться у звітах та інших фінансових документах або 

встановлювати факт їх недостовірності; 

- інформувати Наглядову раду та Генерального директора про виявлені факти порушення встановленого 

законодавством порядку ведення бухгалтерської звітності та здійснення фінансово-господарської 

діяльності;  

- готувати висновок про стан власного та резервного капіталу Товариства на день проведення загальних 

Зборів акціонерів, до порядку денного якого винесено питання про викуп Товариством власних акцій. 

   При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства Голова Ревізійної комісії 

організовує роботу комісії, яка перевіряє:  

- достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;  

- відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним 

нормативним документам;  

- своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно 

до встановлених правил та порядку;  

- дотримання виконавчим органом Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном 

Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;  

- своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;  

- зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;  

- використання коштів резервного та інших фондів Товариства;  

- правильність нарахування та виплати дивідендів;  

- дотримання порядку оплати акцій Товариства;  

- фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних 

та позичкових коштів. 

 

В звiтному періоді значена особа винагороди за посаду в Товариствi не отримувала. Згідно договору, 

укладеного між Товариством та Головою Ревізійної комісії, останній працює на безоплатній основі і 

винагороди, в тому числі і в натуральній формі, не отримує. 



Також займає посаду Віце-президента з фінансового обліку Карлсберг Брювері АС, яке знаходиться за 

адресою: 100 КалсбергВедж 1799 Копенгаген V Данія).  

Голова Ревiзiйної комiсiї непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до 

адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. Загальний стаж роботи становить 19 років. Протягом 

останніх п'яти років обіймала посаду Віце-президента з фінансового обліку Карлсберг Брювері АС. 

На посаду Голови Ревізійної комісії обрана згідно рішення Зборів від 25.04.2017р. замість звільненого за 

власним бажанням Томаса Волке, повноваження якого припинені. 

 

1. Посада Член Ревізійної комісії 

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Андреас Мейланд 

3. Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

  

4. Рік народження 1975 

5. Освіта** вища 

6. Стаж роботи (років)** 19 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

Старший директор з контролiнгу МСФЗ, Карлсберг Брюверi 

АС 

8. Дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

25.04.2017 3 роки 

9. Опис    Обов'язком члена Ревiзiйної комiсiї є здiйснення контролю за фiнансово-господарською 

дiяльнiстю Товариства, проведення перевiрок та звiтування перед Зборами щодо пiдсумкiв їх проведення. 

Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї закрiпленi в Статутi та "Положенні про Ревізійну комісію".  

 

В звiтному періоді зазначена особа винагороди за посаду в Товариствi не отримувала. Згідно договору, 

укладеного між Товариством та членом Ревізійної комісії, останній працює на безоплатній основі і 

винагороди, в тому числі і в натуральній формі, не отримує. 

Також займає посаду Старшого директора з контролiнгу МСФЗ, Карлсберг Брюверi АС, яке знаходиться за 

адресою: 100 КалсбергВедж 1799 Копенгаген V Данія).  

Член Ревiзiйної комiсiї непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до адмiнiстративної 

вiдповiдальностi не притягався. Загальний стаж роботи становить 19 років. Протягом останніх п'яти років 

обіймав посаду таршого директора з контролiнгу МСФЗ, Карлсберг Брюверi АС. 

На посаду члена Ревізійної комісії обраний згідно рішення Зборів від 25.04.2017р. замість звільненої за 

власним бажанням Вiбеке Агерхолм, повноваження якої припинені. 

 

1. Посада Член Ревізійної комісії 

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Александрова Галина Павлівна 

3. Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

  

4. Рік народження 1954 

5. Освіта** вища 

6. Стаж роботи (років)** 43 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

Головний менеджер з фінансів та аудиту ПАТ "Карлсберг 

Україна" 

8. Дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

25.04.2017 3 роки 

9. Опис    Обов'язком члена Ревiзiйної комiсiї є здiйснення контролю за фiнансово-господарською 

дiяльнiстю Товариства, проведення перевiрок та звiтування перед Зборами щодо пiдсумкiв їх проведення. 

Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї закрiпленi в Статутi та "Положенні про Ревізійну комісію".  

 

В звiтному періоді зазначена особа винагороди за посаду в Товариствi не отримувала. Згідно договору, 

укладеного між Товариством та членом Ревізійної комісії, останній працює на безоплатній основі і 

винагороди, в тому числі і в натуральній формі, не отримує. 

Також працює в Товаристві Головним менеджером з фінансів та аудиту.  

Член Ревiзiйної комiсiї непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до адмiнiстративної 

вiдповiдальностi не притягалась. Загальний стаж роботи становить 43 роки. Протягом останніх п'яти років 

обіймала посаду: Головний менеджер з фінансів та аудиту, член Ревізійної комісії ПАТ "Карлсберг 

Україна".  

Згідно рішення Зборів від 25.04.2017р. повноваження члена Ревізійної комісії подовжені на наступний 

термін. 

 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові посадової 

особи 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

Кількість 

акцій (штук) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
прості на 

пред'явника 

  Привілейовані 

іменні 

привілейов

ані на 

пред'явник

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Генеральний 

директор 

Шевченко Євген 

Вікторович 
 0 0 0 0 0 0 

Головний 

бухгалтер 

Дорошенко Катерина 

Володимирiвна 
 0 0 0 0 0 0 

Голова Наглядової 

ради - представник 

акціонера Болтик 

Беверiджiс Iнвест 

Акцеболаг 

Пастушка Яцек 

Кшиштоф 
 0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради - представник 

акціонера Болтик 

Беверiджiс Iнвест 

Акцеболаг 

Рогачевський Антон 

Львович 
 0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради - представник 

акціонера Болтик 

Беверiджiс Iнвест 

Акцеболаг 

Руд Трабьерг Педерсен  0 0 0 0 0 0 

Голова Ревізійної 

комісії 

Тiна Агерквiст 

Аггерхолм 
 0 0 0 0 0 0 

Член Ревізійної 

комісії 
Андреас Мейланд  0 0 0 0 0 0 

Член Ревізійної 

комісії 

Александрова Галина 

Павлівна 
 0 0 0 0 0 0 



Усього 0 0 0 0 0 0 

 



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

Найменування юридичної особи 

Ідентифікацій

ний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
  привілейовані 

іменні 

Болтик Беверiджiс Iнвест Акцеболаг 

(Baltic Beverages Invest Aktiebolag) 

556594-3585 

д/н 
ШВЕЦIЯ  д/н  Швецiя, 16903 Солна 

Box 3040 
1009849964 98.769312897922 1009849964 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
  привілейовані 

іменні 

Усього 1009849964 98.769312897922 1009849964 0 

 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів 
Чергові Позачергові 

X   

Дата проведення 25.04.2017 

Кворум зборів 98.8771 

Опис Загальнi Збори акцiонерiв скликаються i проводяться не рiдше нiж раз на рiк з дотриманням всiх вимог 

дiючого законодавства, Статуту та внутрiшнiх положень Товариства. В звiтному роцi черговi (рiчнi) 

загальнi Збори акцiонерiв були проведенi 25.04.2017 року. Будь-яких пропозицiй вiд акцiонерiв щодо 

питань порядку денного, крiм запропонованих керiвництвом Товариства, протягом визначеного 

законодавством термiну не надходило, змiни до проекту порядку денного не вносились. 

   Зборами були розглянутi наступнi питання (порядок денний):        

1. Звiт Генерального директора Товариства за 2016 рiк. 

2. Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк. 

3. Звiт ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк. 

4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Генерального директора, звiту 

Ревiзiйної комiсiї. 

5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. 

6. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства. 

7. Про виплату дивiдендiв, визначення їх розмiру та порядку виплати. 

8. Вiдкликання членiв Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

9. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 

10. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

11. Обрання особи, якiй надаються повноваження на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради та 

Ревiзiйної комiсiї Товариства. Затвердження тексту договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзiйної 

комiсiї Товариства. 

12. Про внесення змiн до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї. 

13. Про внесення змiн до Положень Товариства, шляхом викладення їх у новiй редакцiї.  

14. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинiв. 

15. Про схвалення договорiв з банкiвськими установами. 

 

   Голосування на Зборах проводилось з використанням бюлетенiв. З питань порядку денного прийнятi 

наступнi рiшення: 

1.  Затвердити Звiт Генерального директора Товариства за 2016р. 

2.  Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства за 2016р. 

3.  Затвердити Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016р. 

4.  Визнати роботу органiв Товариства задовiльною. 

5.  Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016р.  

6.  Спрямувати 1 млрд. 001 млн. 984 тис. 255 грн. 72 коп. на виплату дивiдендiв (з нерозподiленого 

прибутку 2016 року). Решту прибутку (762 992 318,84 грн.) залишити в розпорядженнi Товариства.  

7.  Виплатити дивiденди у розмiрi 0.98 грн (дев'яносто вiсiм копiйок) на одну просту iменну акцiю на 

загальну суму 1 млрд. 001 млн. 984 тис. 255 грн. 72 коп. Виплату дивiдендiв здiйснити до 25 жовтня 2017 

року. Виплата проводиться з вирахуванням всiх вiдповiдних податкiв, через депозитарну систему у 

нацiональнiй валютi згiдно чинному законодавству України. Наглядовiй радi Товариства встановити дату 

складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати в межах 

вищезазначеного термiну. Товариство в порядку передбаченому пунктом 5.1. статтi 5 Статуту Товариства, 

повiдомляє осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, про дату, розмiр, порядок та строк їх виплати. 

Порядок виплат здiйснити вiдповiдно до статтi 30 Закону України "Про акцiонернi товариства".  

8.  Вiдкликати членiв Наглядової ради: Пастушка Яцек Кшиштоф  - Голова Наглядової ради; Рогачевський 

Антон Львович - Член Наглядової ради; Єлфiмов Олексiй Юрiйович - Член Наглядової ради. Вiдкликати 

членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства: Томас Волке - Голова Ревiзiйної комiсiї; Вiбеке Агерхолм - Член 

Ревiзiйної комiсiї; Александрова Галина Павлiвна - Член Ревiзiйної комiсiї. 

9.  Обрати членами Наглядової ради Товариства: Pastuszka Jacek Krzysztof / Пастушка Яцек Кшиштоф - 

Голова Наглядової ради; Rud Trabjerg Pedersen / Руд Трабьерг Педерсен - Член Наглядової ради; 

Рогачевський Антон Львович - Член Наглядової ради 

10.  Обрати членами Ревiзiйної комiсiї Товариства: Tina Agerkvist Aggerholm/ Тiна Агерквiст Аггерхолм - 

Голова Ревiзiйної комiсiї; Andreas Mailand/ Андреас Мейланд - Член Ревiзiйної комiсiї; Александрова 

Галина Павлiвна - Член Ревiзiйної комiсiї 

11.  Обрати Генерального директора Товариства Шевченко Є.В. особою, якiй надаються повноваження 

пiдписати договори. Затвердити запропонований текст договору з членами Наглядової ради та Ревiзiйної 

комiсiї. 

12.  Внести змiни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї.  

13.  Внести змiни та доповнення до положення "Про генерального директора Товариства", шляхом 

викладення його у новiй редакцiї 

14.  Надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв та змiн до них, якi можуть вчинятися 

Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення, з визначенням характеру правочинiв 

та їх граничної сукупної вартостi: *договорiв на закупiвлю сировини, пакувальних та iнших матерiалiв, 

тари - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 4 млрд. грн.; *договорiв на 

закупiвлю обладнання, запчастин, послуг та робiт з доставки, встановлення, ремонту та обслуговування 



обладнання або запасних частин до нього - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна 

перевищувати 1 млрд. грн.; *договорiв на поставку енергоносiїв (газ, електроенергiя) та води. - гранична 

сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 200 млн. грн.; *договорiв на рекламу та/або 

просування продукцiї - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 500 млн. 

грн.; *договорiв з торгiвельними мережами та /або дистриб'юторами на продаж та/або просування 

продукцiї - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 5 млрд. грн.; *договорiв з 

розмiщення грошових коштiв у банкiвських установах (депозитнi договори) - гранична сума одночасного 

розмiщення вiльних коштiв на депозитних рахунках не повинна перевищувати 5 млрд. грн.; *лiцензiйнi 

договори (роялтi) - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 500 млн. грн.; 

*договорiв надання спонсорської допомоги - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна 

перевищувати 50 млн. грн.; *договорiв на закупiвлю торгiвельного обладнання - гранична сукупна 

вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 500 млн. грн.; *договори з перевезень, транспортно-

експедицiйнi послуги - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 1 млрд. грн.; 

*договори iз закупiвлi безалкогольних та слабоалкогольних напоїв - гранична сукупна вартiсть таких 

договорiв не повинна перевищувати 300 млн. грн. 

15.  Схвалити договори, якi були укладенi Товариством з банкiвськими установами, щодо розрахунково - 

касового обслуговування, розмiщення вiльних коштiв (депозитних договорiв) у 2011-2017 роках. 

 

Довiдково: 

Рiчнi загальнi Збори акцiонерiв по пiдсумкам дiяльностi Товариства за 2017 рiк були проведенi 

24.04.2018р. з наступним порядком денним:  

1. Звiт Генерального директора Товариства за 2017 рiк.  

2. Звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк.  

3. Звiт ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 рiк.  

4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Генерального директора, звiту 

Ревiзiйної комiсiї.  

5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк.  

6. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства.  

7. Про виплату дивiдендiв, визначення їх розмiру та порядку виплати.  

8. Затвердження нової структури органiв Товариства.  

9. Припинення повноважень членiв Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та Лiчильної комiсiї Товариства.  

10. Про внесення змiн до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї та обрання осiб, 

яким надаються повноваження щодо пiдписання Статуту та здiйснення його державної реєстрацiї.  

11. Про внесення змiн до Положень Товариства, шляхом викладення їх у новiй редакцiї.  

12. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.  

13. Обрання членiв Лiчильної комiсiї Товариства.  

14. Обрання особи, якiй надаються повноваження на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради. 

Затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради.  

15. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. 

 

 

Вид загальних зборів 
Чергові Позачергові 

  X 

Дата проведення 20.10.2017 

Кворум зборів 99.5462 

Опис За iнiцiативою Наглядової ради Товариства в звiтному роцi були скликанi позачерговi загальнi Збори 

акцiонерiв з метою прийняття рiшення про змiну типу Товариства з публiчного на приватне. Збори були 

проведенi 20.10.2017 року. Будь-яких пропозицiй вiд акцiонерiв щодо питань порядку денного, крiм 

запропонованих керiвництвом Товариства, протягом визначеного законодавством термiну не надходило, 

змiни до порядку денного не вносились. 

Зборами були розглянутi наступнi питання (порядок денний):        

1.  Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування. 

2.  Прийняття рiшення про змiну типу акцiонерного товариства з публiчного на приватне. 

3.  Затвердження нового найменування Товариства у зв'язку зi змiною його типу.  

4.  Затвердження нової редакцiї Статуту Товариства та обрання осiб, яким надаються повноваження щодо 

пiдписання Статуту та здiйснення його державної реєстрацiї.  

 

   З питань порядку денного прийнятi наступнi рiшення: 

1.  Голосування з усiх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування, 

якi затвердженi рiшенням Наглядової ради Товариства. Бюлетенi засвiдчуються печаткою Товариства. У 

разi, якщо бюлетень вiдрiзняється вiд офiцiйно виготовленого Товариством, вiн визнається недiйсним. 

Бюлетень має бути пiдписаний акцiонером (представником акцiонера) iз зазначенням прiзвища, iменi та 

по батьковi акцiонера (представника акцiонера). За вiдсутностi таких реквiзитiв i пiдпису, а також у разi, 

якщо акцiонер не позначив жодного або позначив бiльше одного варiанту голосування щодо одного 

проекту рiшення, бюлетень вважається недiйсним. 

2.  У вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства" (надалi - Закон) змiнити тип 

Товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство. Згiдно статтi 5 

Закону змiна типу товариства з публiчного на приватне не є його перетворенням. Iдентифiкацiйний код 

юридичної особи (код за ЄДРПОУ Товариства) залишається без змiн: 00377511. 



3.  У зв'язку зi змiною типу Товариства з публiчного на приватне затвердити нове найменування 

Товариства: повне найменування - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА"; 

скорочене найменування - ПрАТ "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА". 

4.  Затвердити Статут Товариства у новiй редакцiї. Уповноважити Голову Зборiв пiдписати нову редакцiю 

Статуту. Повноваження щодо забезпечення державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту надати 

Генеральному директору Товариства. 

 

 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування та 

форма випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 

акцій (штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

01.03.2011 116/1/11 

Національна комісія 

з цінних паперів та 

фондового ринку 

UA4000079917 

Акція проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокументарнi 

iменнi 
1.00 1022432914 1022432914.00 

100.000000000

000 

Опис 

В звiтному роцi додаткових випускiв цiнних паперiв не було. Акцiї Товариства процедуру лiстингу не проходили, але були включені до біржового списку 

"Української фондової біржі" і торгувались на внутрішніх ринках.  

Облiгацiї чи будь-якi iншi цiннi папери пiдприємство не емiтувало. Акцiї власної емiсiї в звiтному році Товариством не викупались і не продавались, статутний 

капiтал сплачений на 100%. 

 

 

 



   XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента 

 

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

 

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис.грн.) 

Орендовані основні 

засоби (тис.грн.) 

Основні засоби , всього 

(тис.грн.) 

На початок 

періоду 

На кінець 

періоду 

На 

початок 

періоду 

На 

кінець 

періоду 

На початок 

періоду 

На кінець 

періоду 

1.Виробничого 

призначення 
1511598.000 1913687.000 0.000 0.000 1511598.000 1913687.000 

- будівлі та споруди 393689.000 392834.000 0.000 0.000 393689.000 392834.000 

- машини та обладнання 1031868.000 1355196.000 0.000 0.000 1031868.000 1355196.000 

- транспортні засоби 4517.000 4505.000 0.000 0.000 4517.000 4505.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 81524.000 161152.000 0.000 0.000 81524.000 161152.000 

2. Невиробничого 

призначення 
3687.000 7057.000 0.000 0.000 3687.000 7057.000 

- будівлі та споруди 2083.000 6992.000 0.000 0.000 2083.000 6992.000 

- машини та обладнання 1531.000 13.000 0.000 0.000 1531.000 13.000 

- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інестиційна нерухомість 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 73.000 52.000 0.000 0.000 73.000 52.000 

Усього 1515285.000 1920744.000 0.000 0.000 1515285.000 1920744.000 

 

Пояснення :  На кiнець звiтного перiоду пiдприємство має на балансi основнi засоби 

виробничого та невиробничого призначення за первiсною вартiстю 4 566 679 тис.грн., 

де бiльшу частину становить обладнання для виготовлення пивобезалкогольної 

продукцiї та торгове обладнання. Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними 

витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження та виготовлення.  

Протягом року за рахунок придбання та введення в експлуатацію первісну вартість 

основних засобів збільшено на 628 182 тис.грн., коефiцiєнт оновлення становить 

0,14. 

Нарахування амортизації основних засобів проводиться у відповідності з обліковою 

політикою Товариства та МСФО. Сума нарахованої амортизацiї на кінець року склала 2 

645 935 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв в середньому становить 58%. 

Товариство має в оперативній оренді транспортні засоби, які не перебувають на 

балансі Товариства. Значних правочинів щодо об'єктів оренди протягом року не було. 

Основних засобiв у заставi, або переданих на комiсiю, Товариство не має. Згiдно 

прийнятої Товариством облiкової полiтики для визначення строку корисного 

використання об'єктiв утворенi постiйно дiючi експертнi технiчнi комiсiї в 

м.Запорiжжi, м.Львові та м.Києвi. Також встановлені наступні строки використання 

основних засобів:  

будівлі, споруди та передавальні пристрої - 15-40 років;  

машини та обладнання 2-20 років, з них: 

- електронно - обчислювальні машини та зв'язані з ними комп'ютерні програми, 

комп'ютери, принтери, сканери, копіровальні апарати, модеми, комутатори, 

інформаційні сітки, сервери, комунікатори, смартфони - 2-3 роки;  

- пакувальні матеріали і тара - 5-10 років;  

- приладдя, інвентар та інші основні засоби - 3-10 років. 

Всi основнi засоби використовуються за їх цільовим призначенням та утримуються за 

власні кошти Товариства. Обмежень на використання основних засобів не iснує, 

ступiнь використання виробничих потужностей в середньому становить 70%.  

Основні засоби виробничого призначення емітента розташовані у м.Києві, м.Запоріжжі 

та м.Львові. 

 

 

 

 



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

 

Найменування показника (тис.грн.) За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 3079836 2995396 

Статутний капітал (тис.грн.) 1022433 1022433 

Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 1022433 1022433 

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України 

"Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. Визначення вартості чистих активів 

проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - це різниця між 

сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами. 

Висновок Розрахункова вартість чистих активів (3079836 тис.грн.) більше скоригованого статутного 

капіталу (1022433 тис.грн.). Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. 

Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець 

року. 

 



3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань Дата 

виникнен

ня 

Непогашена 

частина 

боргу 

(тис.грн.) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток 

річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку, у тому числі : Х 0.00 Х Х 

Зобов'язання за цінними паперами Х 0.00 Х Х 

у тому числі за облігаціями (за кожним 

випуском) : 

Х 0.00 Х Х 

Зобов'язань за облiгацiями Товариство не має. д/н 0.00 0.000 д/н 

за іпотечними цінними паперами (за кожним 

власним випуском): 

Х 0.00 Х Х 

Зобов'язання за iпотечними цiнними паперами 

вiдсутнi. 

д/н 0.00 0.000 д/н 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 

випуском): 

Х 0.00 Х Х 

Зобов'язань за сертифiкатами ФОН Товариство 

не має. 

д/н 0.00 0.000 д/н 

За векселями (всього) Х 0.00 Х Х 

за іншими цінними паперами (у тому числі за 

похідними цінними паперами) (за кожним 

видом): 

Х 0.00 Х Х 

Будь-яких зобов'язань за цiнними паперами 

Товариство не має. 

д/н 0.00 0.000 д/н 

За фінансовими інвестиціями в корпоративні 

права (за кожним видом): 

Х 0.00 Х Х 

Зобов'язань за фiнансовими iнвестицiями 

Товариство не має. 

д/н 0.00 0.000 д/н 

Податкові зобов'язання Х 178927.00 Х Х 

Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х 

Інші зобов'язання та забезпечення Х 1497842.00 Х Х 

Усього зобов'язань та забезпечень Х 1676769.00 Х Х 

Опис Зобов'язання Товариства класифiкуються за строками їх погашення. 

Поточнi зобов'язання iснують у розмiрi 1 676 769 тис.грн. 

До податкових зобов'язань пiдприємства у розмiрi 178 927 тис.грн. вiднесено всi зобов'язання за 

розрахунками з бюджетом.  

Бiльшу частину iнших зобов'язань становить поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи 

послуги, яка на кiнець року склала 813 672 тис.грн.  

Iнша частина - це: 

- зобов'язання за розрахунками з оплати працi у розмiрi 62 422 тис.грн.;   

- заборгованiсть за одержаними авансами у розмiрi 615 тис.грн.; 

- поточнi забезпечення на суму 584 101 тис.грн.; 

- iншi зобов'язання на суму 37 032 тис.грн.  

Довгострокових зобов'язань пiдприємство не має. 

 

 

 

 



4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ з/п Основний вид продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

у грошові формі 

(тис.грн.) 

у відсотках до 

всієї виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

у грошові формі 

(тис.грн.) 

у відсотках до 

всієї реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
11.05 Виробництво пива (суми вказані з акцизом, 

без ПДВ) 
5 956 541.5 гл       8272710.50 91 

5 946 586.4 гл 
      7138220.30 91 

2 
11.03 Виробництво сидру (суми вказані з 

акцизом, без ПДВ) 
141 879.6 гл        315299.50 3 

137 073.5 гл 
       261940.70 3 

3 
11.07 Виробництво безалкогольних напоїв (суми 

вказані з акцизом, без ПДВ) 
722 575,6 гл        470416.80 5 

565 118,6 гл 
       382239.00 5 

 



5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат 

Відсоток від загальної 

собівартості 

реалізованої продукції 

(у відсотках) 

1 2 3 

1 Пляшка  22.00 

2 Солод  13.00 

3 ПЕТ форма  11.00 

4 Амортизація виробнича   5.00 

5 Енергоресурси   5.00 

 



6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що прийняв 

рішення 

Гранична 

сукупна вартість 

правочинів (тис. 

грн.) 

Вартість активів 

емітента за 

даними останньої 

річної фінансової 

звітності   (тис. 

грн.) 

Співвідношення 

граничної 

сукупної 

вартості 

правочинів до 

вартості 

активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності 

(у відсотках) 

Предмет правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних Комісії 

Веб-сайт товариства, 

на якому розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 25.04.2017 
загальні Збори 

акціонерів 
18050000.000 5731056.000 314.95068000000 

Укладання:  

- договорiв на закупiвлю 

сировини, пакувальних 

та iнших матерiалiв, 

тари; - договорiв на 

закупiвлю обладнання, 

запчастин, послуг та 

робiт з доставки, 

встановлення, ремонту та 

обслуговування 

обладнання або запасних 

частин до нього; - 

договорiв на поставку 

енергоносiїв (газ, 

електроенергiя) та води; - 

договорiв на рекламу 

та/або просування 

продукції; - договорiв з 

торгiвельними мережами 

та /або дистриб'юторами 

на продаж та/або 

просування продукції; - 

договорiв з розмiщення 

грошових коштiв у 

26.04.2017 
www.carlsbergukraine.

com 



банкiвських установах 

(депозитнi договори); - 

лiцензiйних договорів 

(роялтi); - договорiв 

надання спонсорської 

допомоги; - договорiв на 

закупiвлю торгiвельного 

обладнання; - договорів з 

перевезень, транспортно-

експедицiйних послуг; - 

договорів iз закупiвлi 

безалкогольних та 

слабоалкогольних 

напоїв.  

 

Опис 

Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів прийнято загальними Зборами акціонерів, які відбулися 25.04.2017р. (надалі - Збори).  

Прийняття данного рішення зумовлено тим, що сума (вартiсть) правочинів, щодо яких попередньо надана згода, перевищує 25% вартостi активiв Товариства за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi, а виробнича діяльність підприємства потребує постійного і негайного укладання договорів на закупiвлю сировини, пакувальних 

матерiалiв, тари, договорiв на закупiвлю обладнання, запчастин, послуг та робiт з доставки, встановлення, ремонту та обслуговування обладнання,  договорiв на поставку 

енергоносiїв (газ, електроенергiя) та води, договорiв на рекламу та/або просування продукцiї,  договорiв з торгiвельними мережами та /або дистриб'юторами, лiцензiйних 

договорів (роялтi), договорів з перевезень, транспортно-експедицiйних послуг тощо.  

Зважаючи на наведене Зборами попередньо було надано згоду на вчинення значних правочинiв та змiн до них, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з 

дати прийняття рiшення, з визначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi: 

- договорiв на закупiвлю сировини, пакувальних та iнших матерiалiв, тари - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 4 млрд. грн.; 

- договорiв на закупiвлю обладнання, запчастин, послуг та робiт з доставки, встановлення, ремонту та обслуговування обладнання або запасних частин до нього - гранична 

сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 1 млрд. грн.; 

- договорiв на поставку енергоносiїв (газ, електроенергiя) та води. - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 200 млн. грн.; 

- договорiв на рекламу та/або просування продукцiї - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 500 млн. грн.; 

- договорiв з торгiвельними мережами та /або дистриб'юторами на продаж та/або просування продукцiї - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 

5 млрд. грн.; 

- договорiв з розмiщення грошових коштiв у банкiвських установах (депозитнi договори) - гранична сума одночасного розмiщення вiльних коштiв на депозитних рахунках не 

повинна перевищувати 5 млрд. грн.; 

- лiцензiйних договорів (роялтi) - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 500 млн. грн.; 

- договорiв надання спонсорської допомоги - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 50 млн. грн.; 

- договорiв на закупiвлю торгiвельного обладнання - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 500 млн. грн.; 

- договорів з перевезень, транспортно-експедицiйних послуг - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 1 млрд. грн.; 

- договорів iз закупiвлi безалкогольних та слабоалкогольних напоїв - гранична сукупна вартiсть таких договорiв не повинна перевищувати 300 млн. грн. 

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочинів, на дату прийняття рішення не визначалась.  

Голосування з питання порядку денного щодо прийняття даного рішення проводилось з використанням бюлетенів. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 1 021 547 974  штуки (голосiв). 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Зборах: 1 010 086 736 штук (голосiв). 



Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 1 010 086 736 штук (голосiв). 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 штук (голосiв). 

 



XIV. 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 

25.04.2017 26.04.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                                                                           

25.04.2017 26.04.2017 
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів                                                                                                                                   

16.05.2017 16.05.2017 Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів                                                                                                                                                                       

23.10.2017 24.10.2017 Відомості про зміну типу акціонерного товариства                                                                                                                                                                             

 



 ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
 

Загальні збори акціонерів 
 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ? 

 Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2015 1 0 

2 2016 2 1 

3 2017 2 1 

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

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X   

Акціонери   X 

Депозитарна установа   X 

Інше Інша інформацiя вiдсутня 

 

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

загальних зборах (за наявності контролю) ? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків      X 

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

 Так Ні 

Підняттям карток        X 

Бюлетенями (таємне голосування)                           X 

Підняттям рук                                             X 

Інше Бюлетенями (відкрите голосування) 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ? 

 Так Ні 

Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій      X 

Унесення змін до статуту X   

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства      X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства      X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X 

Інше Причиною скликання останніх позачергових Зборів була необхідність прийняття рішення про зміту 

типу Товариства. 

 

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

 
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада X   

Виконавчий орган   X 

Ревізійна комісія (ревізор)   X 

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 

і більше відсотків простих акцій товариства 

НІ 

Інше (зазначити) Інша інформацiя вiдсутня 

 

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

загальні Збори акціонерів були скликані і проведені 25.04.2017р. 

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

Позачергові загальні Збори акціонерів були скликані і проведені 20.10.2017р. 



 

Органи управління 

 
Який склад наглядової ради (за наявності) ? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3 

кількість членів наглядової ради - акціонерів 0 

кількість членів наглядової ради –представників акціонерів 3 

кількість членів наглядової ради – незалежних директорів 0 

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

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

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

відсотками акцій 
3 

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

відсотками акцій 
0 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку ? 

 Так Ні 

Складу   X 

Організації   X 

Діяльності   X 

Інші (запишіть) Iнша iнформацiя вiдсутня 

 

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація 

щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою 

поставлених завдань : 

Самооцінка Наглядовою радою не проводилась 

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради?  4 

 

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

 Так Ні 

Стратегічного планування                                  X 

Аудиторський     X 

З питань призначень і винагород                           X 

Інвестиційний     X 

Інші (запишіть)                                         
Iнша iнформацiя вiдсутня. Внутрiшнiми документами Товариства не передбачено створення 

комiтетiв у складi Наглядової ради. 

 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності : 

Внутрiшнiми документами Товариства не передбачено створення комiтетiв у складi Наглядової ради 

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :  
Внутрiшнiми документами Товариства не передбачено створення комiтетiв у складi Наглядової ради 

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

 

Яким чином  визначається  розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою                             X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової 

вартості акцій  
  X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди           X   

Інше                                      Винагорода членам Наглядової ради не передбачена договорами, якi укладенi з ними 

 

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)                                                                           Відповідно до Статуту та внутрішніх положень Товариства 

 

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

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства   
X   

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена 

наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками                                          
  X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту) 
  X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не 

було обрано нового члена  
  X 

Інше (запишіть)                                                                           Зміни у складі Наглядової ради останній раз відбулися в звітному році 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, 

створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)   Так, створено ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

Кількість членів ревізійної комісії  3  осіб. 

 

Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох 

років?  2  

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних  зборів 

акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? 

 

 

Загальні 

збори 

акціонерів 

Наглядова 

рада 

Виконавчий 

орган 

Не належить до 

компетенції 

жодного органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії)                       
Так Так Ні Ні 

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

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
Так Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів ревізійної комісії 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 

членів виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 

членів наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів виконавчого 

органу 

Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій  
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора       Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
Так Так Ні Ні 

 

Чи містить  статут  акціонерного  товариства  положення,  яке обмежує  повноваження  виконавчого  органу  

приймати  рішення  про укладення  договорів,  враховуючи їх суму,  від імені акціонерного товариства? 

(так/ні )   Так  

 

Чи містить  статут  або  внутрішні   документи   акціонерного товариства  положення  про конфлікт 

інтересів,  тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи  або  пов'язаних  з  нею  

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

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ? 



 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів                 X   

Положення про наглядову раду                            X   

Положення про виконавчий орган   X   

Положення про посадових осіб акціонерного товариства      X 

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )                        X   

Положення про акції акціонерного товариства               X 

Положення про порядок розподілу прибутку                  X 

Інше (запишіть)                                         Положення про фiлiї Товариства 

 

 

 

 

Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

 

Інформація 

розповсюд

жується на 

загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється в 

загальнодоступній 

базі НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів 

Документи 

надаються для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщуєтьс

я на власній 

інтернет 

торінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу 

Ні Так Ні Ні Так 

Інформація про склад органів 

управління товариства 
Так Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 

документи 
Так Ні Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення 
Так Ні Так Так Так 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства 
Так Ні Так Ні Ні 

 

Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  

фінансової звітності? (так/ні)  Так 

 

 Скільки разів  на  рік  у  середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  

зовнішнім  аудитором  протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі                                    X 

Менше ніж раз на рік                                      X 

Раз на рік                                              X   

Частіше ніж раз на рік                                    X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів       X 

Наглядова рада                                          X   

Виконавчий орган                          X 

Інше (запишіть)                                         Iнша iнформацiя вiдсутня 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так 

 

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)                                         Аудитора змiнено на вимогу акціонера, який володіє 98,769% статутного капіталу Товариства 



 

Який орган   здійснював   перевірки   фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в 

минулому році? 

 

 Так Ні 

Ревізійна комісія ( ревізор )                                       X   

Наглядова рада                                            X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства        X 

Стороння компанія або сторонній консультант             X   

Перевірки не проводились                                  X 

Інше (запишіть)                                         Iнша iнформацiя вiдсутня 

 

 

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

 

 Так Ні 

З власної ініціативи                                    X   

За дорученням загальних зборів                            X 

За дорученням наглядової ради                             X 

За зверненням виконавчого органу                          X 

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

Інше (запишіть)                                         Iнша iнформацiя вiдсутня 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом  останнього року   платні   послуги   консультантів   у  

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

 

 

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління 

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

трьох років? 

 

 Так Ні 

Випуск акцій                                              X 

Випуск депозитарних розписок                              X 

Випуск облігацій                                          X 

Кредити банків                                            X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів             X 

Інше (запишіть)                                         Iнша iнформацiя вiдсутня 

 

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 наступних трьох років                                     

Не визначились                                          X 

 

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

наступних трьох років?  (так/ні/не визначились)     Не визначились 

 

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

України,  протягом останніх трьох років? (так/ні)  Ні 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  

Ні 

 

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

вкажіть дату його прийняття:      ;  



яким органом управління прийнятий: Товариство не має власного кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління 

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) 

корпоративного управління? (так/ні)  Ні;  

укажіть, яким чином її оприлюднено: Товариство не має власного кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління 

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,  

правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини 

такого відхилення протягом року.  

 Товариство не має власного кодексу (принципів, правил) корпоративного управління 
 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2017 12 31 

Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРЛСБЕРГ 

УКРАЇНА" 

за ЄДРПОУ 00377511 

Територія  ЗАПОРIЗЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 2310137300 

Організаційно-правова форма господарювання  АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

за КОПФГ 230 

Вид економічної діяльності  ВИРОБНИЦТВО ПИВА за КВЕД 11.05 

Середня кількість працівників  1457   

Одиниця виміру : тис. грн.   

Адреса 69076 Запорiзька область Хортицький район мiсто Запорiжжя 

вулиця Василя Стуса,будинок 6, т.(061) 228-11-99 

 

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

  

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку    
за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2017 р.  
 

                                                                    Форма № 1                                      Код за ДКУД 1801001 
 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного періоду 

На кінець звітного 

періоду 

                                                  1 2 3 4 

I. Необоротні активи  

Нематеріальні активи 

 

1000 25945 27714 

первісна вартість 1001 98694 111394 

накопичена амортизація 1002 72749 83680 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 84226 93320 

Основні засоби 1010 1515285 1920744 

первісна вартість 1011 3938497 4566679 

знос 1012 2423212 2645935 

Інвестиційна нерухомість 1015 -- -- 

Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 

 

1030 21936 21936 

інші фінансові інвестиції 1035 8 8 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 7370 2098 

Відстрочені податкові активи 1045 182236 191821 

Інші необоротні активи 1090 -- -- 

Усього за розділом I 1095 1837006 2257641 

II. Оборотні активи  

Запаси 
1100 318760 324712 

Виробничі запаси 1101 158626 134969 

Незавершене виробництво 1102 19045 32737 

Готова продукція 1103 137964 155413 

Товари 1104 3125 1593 

Поточні біологічні активи 1110 -- -- 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 448324 487714 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 25063 29474 

з бюджетом 1135 40915 17050 

у тому числі з податку на прибуток 1136 40915 17050 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з 

нарахованих доходів 
1140 13785 3252 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 42463 1527 

Поточні фінансові інвестиції 1160 -- -- 

Гроші та їх еквіваленти 1165 3000889 1631139 

Витрати майбутніх періодів 1170 3851 4001 

Інші оборотні активи 1190 -- 95 

Усього за розділом II 1195 3894050 2498964 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 1200 -- -- 



вибуття 

Баланс 1300 5731056 4756605 



 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного року 

На кінець звітного 

періоду 

                                                   1 2 3 4 

І. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал  

 

1400 1022433 1022433 

Капітал у дооцінках 1405 -- -- 

Додатковий капітал 1410 54622 54622 

Резервний капітал 1415 153364 153364 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1764977 1849417 

Неоплачений капітал 1425 -- -- 

Вилучений капітал 1430 -- -- 

Усього за розділом I 1495 2995396 3079836 

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов'язання 

 

1500 -- -- 

Довгострокові кредити банків 1510 -- -- 

Інші довгострокові зобов'язання 1515 -- -- 

Довгострокові забезпечення 1520 -- -- 

Цільове фінансування 1525 -- -- 

Усього за розділом II 1595 -- -- 

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків  

 

1600 -- -- 

Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов'язаннями  

 

1610 -- -- 

товари, роботи, послуги 1615 742139 813672 

розрахунками з бюджетом 1620 154825 178927 

у тому числі з податку на прибуток 1621 -- -- 

розрахунками зі страхування 1625 -- -- 

розрахунками з оплати праці 1630 73649 62422 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 

авансами 
1635 2981 615 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 

учасниками 
1640 1154227 -- 

Поточні забезпечення 1660 572078 584101 

Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- 

Інші поточні зобов'язання 1690 35761 37032 

Усього за розділом IІІ 1695 2735660 1676769 

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 

 утримуваними для продажу, та групами вибуття 

 

1700 -- -- 

Баланс 1900 5731056 4756605 

 

 
(код рядка 1030) коментар: довгострокові фінансові інвестиції представлені 

інвестиціями в дочірні компанії; 

(код рядка 1695) коментар: загальна сума зобов'язань станом на 31 грудня 2017 р. 

дорівнює сумі рядків 1595, 1695 і 1700 і становить 1 676 769 тисяч гривень (31 

грудня 2016 р.: 2 735 660 тисяч гривень). 

 

 

 

Генеральний директор ________________ Шевченко Євген Вiкторович 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Дорошенко Катерина Володимирiвна 

 (підпис)  
 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2017 12 31 

Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА" 

за ЄДРПОУ 00377511 

 

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  

за 2017 рік  
 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД 1801003 
 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг)  
2000 6012007 5100881 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг)  
2050 (3479625) (3026140) 

Валовий:   

     прибуток  
2090 2532382 2074741 

     збиток  2095 (--) (--) 

Інші операційні доходи  2120 50463 61902 

Адміністративні витрати  2130 (218413) (199769) 

Витрати на збут 2150 (1155447) (973691) 

Інші операційні витрати  2180 (39919) (18942) 

Фінансовий результат від операційної діяльності:   

     прибуток  
2190 1169066 944241 

     збиток   2195 (--) (--) 

Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 

Інші фінансові доходи  2220 131628 259772 

Інші доходи  2240 46475 28867 

Фінансові витрати  2250 (1601) (1359) 

Втрати від участі в капіталі  2255 (--) (--) 

Інші витрати  2270 (2059) (2967) 

Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток 
2290 1343509 1228554 

збиток 2295 (--) (--) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -257085 -223529 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:   

     прибуток  
2350 1086424 1005025 

     збиток  2355 (--) (--) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -- -- 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -- -- 

Накопичені курсові різниці 2410 -- -- 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 -- -- 

Інший сукупний дохід 2445 -- -- 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -- -- 

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 -- -- 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -- -- 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 1086424 1005025 

 



 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                   1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 3127817 2811295 

Витрати на оплату праці 2505 398984 322614 

Відрахування на соціальні заходи 2510 73810 57560 

Амортизація 2515 369152 302494 

Інші операційні витрати 2520 895960 724579 

Разом 2550 4865723 4218542 

 

 

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                   1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій  2600 1022432914 1022432914 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605 1022432914 1022432914 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610 1.07500000 0.99000000 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію  
2615 1.07500000 0.99000000 

Дивіденди на одну просту акцію  2650 0.98000000 1.67000000 

 
(код рядка 2300) коментар: у рядку 2300 "Витрати (дохід) з податку на прибуток" 

наведені витрати з податку на прибуток за відповідні періоди; 

(код рядка 2610 та 2615) коментар: * розраховано за даними консолідованої 

звітності; 

(до розділу III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ) коментар: елементи операційних 

витрат за 2016 рік включають затрати по реалізованій продукції. 

 

 

 

Генеральний директор ________________ Шевченко Євген Вiкторович 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Дорошенко Катерина Володимирiвна 

 (підпис)  
 

 

 

 

 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2017 12 31 

Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРЛСБЕРГ 

УКРАЇНА" 

за ЄДРПОУ 00377511 

 

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) 

за 2017 рік  
 

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД 1801004 
 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

3000 9456731 8170525 

Повернення податків і зборів 3005 -- -- 

у тому числі податку на додану вартість 3006 -- -- 

Цільового фінансування 3010 925 41 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 615 -- 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 120751 192967 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 -- 2 

Надходження від операційної оренди 3040 940 371 

Інші надходження 3095 29 19 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 
3100 (4763811) (4152321) 

Праці 3105 (331394) (243251) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 (75530) (60894) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 (2549782) (2268989) 

Зобов'язання з податку на прибуток 3116 (242612) (202944) 

Зобов'язання з податку на додану вартість 3117 (603328) (622797) 

Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (1703842) (1443248) 

Витрачання на оплату авансів 3135 (29474) (--) 

Інші витрачання 3190 (194522) (216845) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1635478 1421625 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 

3200 -- -- 

необоротних активів 3205 3733 13000 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 -- -- 

дивідендів 3220 -- -- 

Надходження від деривативів 3225 -- -- 

Інші надходження 3250 -- 58926 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 (--) (--) 

необоротних активів 3260 (918798) (235234) 

Виплати за деривативами 3270 (--) (--) 

Інші платежі 3290 (--) (--) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -915065 -163308 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 

3300 -- -- 

Отримання позик 3305 -- -- 

Інші надходження 3340 -- -- 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 (--) (--) 

Погашення позик 3350 -- -- 

Сплату дивідендів 3355 (2155386) (551578) 

Інші платежі 3390 (--) (25) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -2155386 -551603 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -1434973 706714 

Залишок коштів на початок року 3405 3000889 2174306 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 65223 119869 



Залишок коштів на кінець року 3415 1631139 3000889 

 
(код рядка 3190) коментар: в 2017 роцi оплата мита та ПДВ на митницю в сумi 115 

555 тисяч гривень включено в рядок "Iншi витрачанння" (за 2016 рiк - в сумi 104 

730 тисяч гривень). 

 

 

Генеральний директор ________________ Шевченко Євген Вiкторович 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Дорошенко Катерина Володимирiвна 

 (підпис)  
 

 

 

 

 



  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2017 12 31 

Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА" 

за ЄДРПОУ 00377511 

 

Звіт про власний капітал 

за 2017 рік  
 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД 1801005 
 

 

Стаття 
Код 

рядка 

Зареєст-

рований 

(пайови

й) 

капітал 

Капітал 

у дооцін-

ках 

Додат-

ковий 

капітал 

Резер-

вний 

капітал 

Нероз- 

поділе- 

ний 

прибуток 
(непокри

тий 

збиток) 

Неопла-

чений 

капітал 

Вилу-

чений 

капітал 

Всього 

                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 1022433 -- 54622 153364 1764977 -- -- 2995396 

Коригування: 

Зміна облікової політики 
4005 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Скоригований залишок на 

початок року 
4095 1022433 -- 54622 153364 1764977 -- -- 2995396 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період 
4100 -- -- -- -- 1086424 -- -- 1086424 

Інший сукупний дохід за 

звітний період 
4110 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Розподіл прибутку: 

Виплати власникам 

(дивіденди) 

4200 -- -- -- -- -1001984 -- -- -1001984 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу 
4205 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Відрахування до резервного 

капіталу 
4210 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Внески учасників : Внески 

до капіталу 
4240 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Погашення заборгованості з 

капіталу 
4245 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення капіталу : Викуп 

акцій (часток) 
4260 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Перепродаж викуплених 

акцій (часток) 
4265 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Анулювання викуплених 

акцій (часток) 
4270 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення частки в 

капіталі 
4275 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни в капіталі 4290 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Разом змін у капіталі 4295 -- -- -- -- 84440 -- -- 84440 

Залишок на кінець року 4300 1022433 -- 54622 153364 1849417 -- -- 3079836 

 
(код рядка 4110) коментар: загальна сума сукупного доходу розраховується з рядкiв 

4100 та 4110, складаючи в сумi 1 086 424 тисячi гривень. 

 

 

Генеральний директор ________________ Шевченко Євген Вiкторович 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Дорошенко Катерина Володимирiвна 

 (підпис)  
 

 

 

 

 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2017 12 31 

Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРЛСБЕРГ 

УКРАЇНА" 

за ЄДРПОУ 00377511 

Територія  ЗАПОРIЗЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 2310137300 

Організаційно-правова форма господарювання  АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

за КОПФГ 230 

Вид економічної діяльності  ВИРОБНИЦТВО ПИВА за КВЕД 11.05 

Середня кількість працівників  1457   

Одиниця виміру : тис. грн.   

Адреса 69076 Запорiзька область Хортицький район мiсто Запорiжжя 

вулиця Василя Стуса,будинок 6, т.(061) 228-11-99 

 

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

  

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку    
за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 

Консолідований баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2017 р.  
 

                                                                    Форма № 1-к                                      Код за ДКУД 1801007 
 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного періоду 

На кінець звітного 

періоду 

                                                  1 2 3 4 

I. Необоротні активи  

Нематеріальні активи 

 

1000 25945 27714 

первісна вартість 1001 98694 111473 

накопичена амортизація 1002 72749 83759 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 84226 93320 

Основні засоби 1010 1532725 1943541 

первісна вартість 1011 3996905 4647759 

знос 1012 2464180 2704218 

Інвестиційна нерухомість 1015 -- -- 

Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 

 

1030 -- -- 

інші фінансові інвестиції 1035 8 8 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 7370 2098 

Відстрочені податкові активи 1045 184149 192793 

Гудвіл при консолідації 1055 -- -- 

Інші необоротні активи 1090 -- -- 

Усього за розділом I 1095 1834423 2259474 

II. Оборотні активи  

Запаси 
1100 321178 329591 

Виробничі запаси 1101 158631 134969 

Незавершене виробництво 1102 19045 32737 

Готова продукція 1103 140377 160264 

Товари 1104 3125 1621 

Поточні біологічні активи 1110 -- -- 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 424926 458078 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 25601 30250 

з бюджетом 1135 42515 17586 

у тому числі з податку на прибуток 1136 42515 17586 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з 

нарахованих доходів 
1140 13785 3428 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 42480 1527 

Поточні фінансові інвестиції 1160 -- -- 

Гроші та їх еквіваленти 1165 3043650 1688599 

Витрати майбутніх періодів 1170 3851 4001 

Інші оборотні активи 1190 -- 95 

Усього за розділом II 1195 3917986 2533155 



III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 

вибуття 
1200 -- -- 

Баланс 1300 5752409 4792629 



 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного року 

На кінець звітного 

періоду 

                                                   1 2 3 4 

І. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал  

 

1400 1022433 1022433 

Капітал у дооцінках 1405 -- -- 

Додатковий капітал 1410 61333 61333 

Резервний капітал 1415 153364 153364 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1774117 1870835 

Неоплачений капітал 1425 -- -- 

Вилучений капітал 1430 -- -- 

Неконтрольована частка 1490 -- -- 

Усього за розділом I 1495 3011247 3107965 

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов'язання 

 

1500 -- -- 

Довгострокові кредити банків 1510 -- -- 

Інші довгострокові зобов'язання 1515 -- -- 

Довгострокові забезпечення 1520 -- -- 

Цільове фінансування 1525 -- -- 

Усього за розділом II 1595 -- -- 

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків  

 

1600 -- -- 

Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов'язаннями  

 

1610 -- -- 

товари, роботи, послуги 1615 742782 813672 

розрахунками з бюджетом 1620 154825 179130 

у тому числі з податку на прибуток 1621 -- -- 

розрахунками зі страхування 1625 -- -- 

розрахунками з оплати праці 1630 74708 63992 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 

авансами 
1635 3084 725 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 

учасниками 
1640 1154227 -- 

Поточні забезпечення 1660 572469 585342 

Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- 

Інші поточні зобов'язання 1690 39067 41803 

Усього за розділом IІІ 1695 2741162 1684664 

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 

 утримуваними для продажу, та групами вибуття 

 

1700 -- -- 

Баланс 1900 5752409 4792629 

 

 
(код рядка 1695) коментар: загальна сума зобов'язань станом на 31 грудня 2017 р. 

дорівнює сумі рядків 1595, 1695 і 1700 і становить 1 684 664 тисячі гривень (31 

грудня 2016 р.: 2 741 162 тисячі гривень). 

 

 

Генеральний директор ________________ Шевченко Євген Вiкторович 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Дорошенко Катерина Володимирiвна 

 (підпис)  
 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2017 12 31 

Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА" 

за ЄДРПОУ 00377511 

 

Консолідований звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  

за 2017 рік  
 

                                                                    Форма № 2-к                                    Код за ДКУД 1801008 
 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг)  
2000 6126273 5199370 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг)  
2050 (3548539) (3082873) 

Валовий:   

     прибуток  
2090 2577734 2116497 

     збиток  2095 (--) (--) 

Інші операційні доходи  2120 49513 61276 

Адміністративні витрати  2130 (218532) (199852) 

Витрати на збут 2150 (1195502) (1011438) 

Інші операційні витрати  2180 (39919) (18942) 

Фінансовий результат від операційної діяльності:   

     прибуток  
2190 1173294 947541 

     збиток   2195 (--) (--) 

Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 

Інші фінансові доходи  2220 143410 267041 

Інші доходи  2240 46011 28267 

Фінансові витрати  2250 (1769) (1666) 

Втрати від участі в капіталі  2255 (--) (--) 

Інші витрати  2270 (2258) (3052) 

Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток 
2290 1358688 1238131 

збиток 2295 (--) (--) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -259986 -225563 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:   

     прибуток  
2350 1098702 1012568 

     збиток  2355 (--) (--) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -- -- 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -- -- 

Накопичені курсові різниці 2410 -- -- 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 -- -- 

Інший сукупний дохід 2445 -- -- 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -- -- 

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 -- -- 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -- -- 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 1098702 1012568 

Чистий прибуток (збиток), що належить: 

власникам материнської компанії 
2470 -- -- 

неконтрольованій частці 2475 -- -- 

Сукупний дохід, що належить: 2480 -- -- 



власникам материнської компанії 

неконтрольованій частці 2485 -- -- 

 



 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                   1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 3127817 2885138 

Витрати на оплату праці 2505 411834 332885 

Відрахування на соціальні заходи 2510 77197 60403 

Амортизація 2515 378105 302494 

Інші операційні витрати 2520 982297 732585 

Разом 2550 4977250 4313505 

 

 

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                   1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій  2600 1022432914 1022432914 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605 1022432914 1022432914 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610 1.07500000 0.99000000 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію  
2615 1.07500000 0.99000000 

Дивіденди на одну просту акцію  2650 0.98000000 1.67000000 

 
(код рядка 2300) коментар: у рядку 2300 "Витрати (дохід) з податку на прибуток" 

наведені витрати з податку на прибуток за відповідні періоди"; 

(до розділу III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ) коментар: елементи операційних 

витрат за 2016 рік включають затрати по реалізованій продукції. 

 

 

 

Генеральний директор ________________ Шевченко Євген Вiкторович 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Дорошенко Катерина Володимирiвна 

 (підпис)  
 

 

 

 

 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2017 12 31 

Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРЛСБЕРГ 

УКРАЇНА" 

за ЄДРПОУ 00377511 

 

Консолідований звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) 

за 2017 рік  
 

                                                                    Форма № 3-к                                      Код за ДКУД 1801009 
 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

3000 9623000 8314569 

Повернення податків і зборів 3005 -- -- 

у тому числі податку на додану вартість 3006 -- -- 

Цільового фінансування 3010 925 41 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 725 -- 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 123297 199953 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 -- 2 

Надходження від операційної оренди 3040 940 371 

Інші надходження 3095 205 23 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 
3100 (4777567) (4236483) 

Праці 3105 (345621) (250585) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 (75549) (64325) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 (2562362) (2280882) 

Зобов'язання з податку на прибуток 3116 (242612) (205711) 

Зобов'язання з податку на додану вартість 3117 (607285) (630173) 

Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (1712465) (1444998) 

Витрачання на оплату авансів 3135 (30250) (--) 

Інші витрачання 3190 (311808) (238929) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1645935 1443755 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 

3200 -- -- 

необоротних активів 3205 3859 13000 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 -- -- 

дивідендів 3220 -- -- 

Надходження від деривативів 3225 -- -- 

Інші надходження 3250 -- -- 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 (--) (--) 

необоротних активів 3260 (918798) (235234) 

Виплати за деривативами 3270 (--) (--) 

Інші платежі 3290 (--) (--) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -914939 -222234 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 

3300 -- -- 

Отримання позик 3305 -- -- 

Інші надходження 3340 -- -- 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 (--) (--) 

Погашення позик 3350 -- 8738 

Сплату дивідендів 3355 (2155386) (551578) 

Інші платежі 3390 (--) (25) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -2155386 -560341 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -1424390 661180 

Залишок коштів на початок року 3405 3043650 2261425 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 69339 121045 



Залишок коштів на кінець року 3415 1688599 3043650 

 
(код рядка 3190 та 3100) коментар: у 2017 роцi оплата мита та ПДВ на митницю в 

розмiрi 214 207 тисяч гривень включена в рядок "Iншi витрачанння". В 2016 роцi 

оплата мита та ПДВ на митницю була включена в рядок "Iншi витрачання" у розмiрi 

104 730 тисяч гривень та в рядок "Витрачання на оплату товарiв (робiт, послуг)" у 

розмiрi 72 195 тисяч гривень. 

 

 

Генеральний директор ________________ Шевченко Євген Вiкторович 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Дорошенко Катерина Володимирiвна 

 (підпис)  
 

 

 

 

 



 

 

 

 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2017 12 31 

Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА" 

за ЄДРПОУ 00377511 

 

Консолідований звіт про власний капітал 

за 2017 рік  
 

                                                                                                                                       Форма № 4-к                                                                   Код за ДКУД 18010011 
 

 

Стаття 

Належить власникам материнської компанії 

Некон-

трольова-

на частка 

Разом Код 

рядка 

Зареєст-

рований 

(пайовий) 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додат-

ковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нероз- 

поділе- 

ний 

прибуток 
(непокрити

й збиток) 

Неопла-

чений 

капітал 

Вилу-

чений 

капітал 

Всього 

                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Залишок на початок року 4000 1022433 -- 61333 153364 1774117 -- -- 3011247 -- 3011247 

Коригування: 

Зміна облікової політики 
4005 -- -- -- -- -- -- -- -- 

-- -- 

Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Скоригований залишок на початок 

року 
4095 1022433 -- 61333 153364 1774117 -- -- 3011247 

-- 3011247 

Чистий прибуток (збиток) за звітний 

період 
4100 -- -- -- -- 1098702 -- -- 1098702 

-- 1098702 

Інший сукупний дохід за звітний 

період 
4110 -- -- -- -- -- -- -- -- 

-- -- 

Розподіл прибутку: 

Виплати власникам (дивіденди) 
4200 -- -- -- -- -1001984 -- -- -1001984 

-- -1001984 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу 
4205 -- -- -- -- -- -- -- -- 

-- -- 

Відрахування до резервного 

капіталу 
4210 -- -- -- -- -- -- -- -- 

-- -- 



Внески учасників : Внески до 

капіталу 
4240 -- -- -- -- -- -- -- -- 

-- -- 

Погашення заборгованості з 

капіталу 
4245 -- -- -- -- -- -- -- -- 

-- -- 

Вилучення капіталу : Викуп акцій 

(часток) 
4260 -- -- -- -- -- -- -- -- 

-- -- 

Перепродаж викуплених акцій 

(часток) 
4265 -- -- -- -- -- -- -- -- 

-- -- 

Анулювання викуплених акцій 

(часток) 
4270 -- -- -- -- -- -- -- -- 

-- -- 

Вилучення частки в капіталі 4275 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни в капіталі 4290 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Разом змін у капіталі 4295 -- -- -- -- 96718 -- -- 96718 -- 96718 

Залишок на кінець року 4300 1022433 -- 61333 153364 1870835 -- -- 3107965 -- 3107965 

 
(код рядка 4110) коментар: загальна сума сукупного доходу розраховується з рядкiв 4100 та 4110, складаючи в сумi 1 098 702 тисячi 

гривень. 

 

 

Генеральний директор ________________ Шевченко Євген Вiкторович 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Дорошенко Катерина Володимирiвна 

 (підпис)  
 

 

 

 

 



Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Примiтки до окремої фiнансової звiтностi на 31 грудня 2017 року та за рiк, що 

закiнчився на зазначену дату 

 

1 Загальна iнформацiя 

(а) Органiзацiйна структура та дiяльнiсть 

Приватне акцiонерне товариство "Карлсберг Україна" ("Компанiя") є компанiєю, 

зареєстрованою в Українi. Юридична адреса Компанiї: вул. Василя Стуса 6, 69076, 

Запорiжжя, Україна. Основним видом дiяльностi Компанiї є виробництво пива, сидру 

та безалкогольних напоїв. Протягом 2017 року Компанiя змiнила тип товариства з 

публiчного на приватне акцiонерне товариство. 

На 31 грудня 2017 р. та 2016 р. акцiонери й вiдповiдно їх частки в капiталi 

Компанiї представленi таким чином: 

 31 грудня 2017 р.  31 грудня 2016 р. 

 Частка  Кiлькiсть акцiй  Частка  Кiлькiсть акцiй 

Baltic Beverages Invest AB, Швецiя 98.77% 1 009 849 964  98.77%

 1 009 849 964 

Iншi 1.23% 12 582 950  1.23% 12 582 950 

Всього 100.00% 1 022 432 914  100.00% 1 022 432 914 

(б) Додаткова iнформацiя вiдповiдно до вимог українського законодавства 

Станом на 31 грудня 2017 р. Компанiя дотримується вимог частини третьої статтi 155 

Цивiльного кодексу України щодо вартостi чистих активiв. Протягом року, що 

закiнчився 31 грудня 2017 р., Компанiя дотримувалася вимог щодо виконання значних 

правочинiв, що перевищують 10 вiдсоткiв вартостi активiв, вiдповiдно до статтi 70 

Закону України "Про акцiонернi товариства". 

Статус корпоративного управлiння Компанiї, включаючи функцiю внутрiшнього аудиту 

Вищим органом управлiння Компанiї є загальнi збори акцiонерiв, котрi призначають 

Наглядову Раду Компанiї. Наглядова рада представляє iнтереси акцiонерiв в перервах 

мiж проведенням Зборiв i контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу. 

Виконавчим органом Компанiї є Генеральний директор, який здiйснює управлiння 

поточною дiяльнiстю Компанiї та забезпечує виконання рiшень загальних Зборiв 

акцiонерiв.  

Контролюючим органом Компанiї є Ревiзiйна Комiсiя, яка проводить перевiрку 

фiнансово-господарської дiяльностi Компанiї. Ревiзiйна Комiсiя обирається i 

пiдпорядковується Загальним зборам акцiонерiв. 

(в) Умови здiйснення дiяльностi в Українi 

У 2014-2016 роках економiка України зазнала рiзкого спаду внаслiдок полiтичної 

нестабiльностi, конфлiкту у Донецькiй та Луганськiй областях. З 2017 року 

економiка України показала помiрне вiдновлення, якому сприяло збiльшення обсягу 

внутрiшнiх iнвестицiй, вiдновлення рiвня споживання населенням, зростання обсягiв 

сiльськогосподарського та промислового виробництва й активностi будiвництва та 

покращення ситуацiї на зовнiшнiх ринках.  

Темп iнфляцiї в Українi у рiчному обчисленнi дещо пришвидшився у 2017 роцi до 

13,7% (порiвняно з 12,4% у 2016 роцi), а ВВП показав подальше зростання на 2% 

(пiсля падiння на 10% у 2015 роцi). 

Станом на дату цього звiту офiцiйний обмiнний курс гривнi по вiдношенню до долара 

США становив 25,99 гривнi за 1 долар США порiвняно з 28,07 гривнi за 1 долар США 

станом на 31 грудня 2017 року та 27,19 гривнi за 1 долар США станом на 31 грудня 

2016 року. У 2017 роцi вiдбулося подальше пом'якшення обмежень у сферi валютного 

контролю, введених у 2014-2015 роках. Зокрема, частку надходжень в iноземнiй 

валютi, що пiдлягає обов'язковому продажу на мiжбанкiвському ринку, було зменшено 

з 75% до 50% з 4 квiтня 2017 року. Крiм того, строк розрахункiв за експортно-

iмпортними операцiями в iноземнiй валютi було подовжено з 90 до 180 днiв з 26 

травня 2017 року.  

Попри деякi покращення ситуацiї у 2017 роцi, остаточний результат полiтичної та 

економiчної кризи в Українi та її поточнi наслiдки передбачити вкрай складно, 

проте вони можуть мати подальший негативний вплив на економiку України та бiзнес 

Компанiї. 

 

2 Основа складання окремої фiнансової звiтностi 

(а) Пiдтвердження вiдповiдностi 

Ця окрема фiнансова звiтнiсть Компанiї складена згiдно з вимогами Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ") та законодавства України. Також Компанiя 

готує консолiдовану фiнансову звiтнiсть, яка знаходиться за юридичною адресою: 

вул. Василя Стуса 6, 69076, Запорiжжя, Україна. 

(б) Основа оцiнки 



Окрема фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу iсторичної (первiсної) 

вартостi.  

(в) Функцiональна валюта та валюта подання 

Нацiональною валютою України є гривня, яка є функцiональною валютою Компанiї. Вся 

iнформацiя у цiй окремiй фiнансовiй звiтностi подана у гривнях, округлених до 

тисяч гривень, якщо не зазначено iнше. 

(г) Використання оцiнок, припущень та суджень 

Складання окремої фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ вимагає вiд управлiнського 

персоналу формування суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на застосування 

принципiв облiкової полiтики, на суми активiв та зобов'язань, доходiв та витрат, 

вiдображених у звiтностi, а також на розкриття iнформацiї про непередбаченi активи 

та зобов'язання. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. 

Оцiнки та припущення, на яких вони 'рунтуються, регулярно переглядаються. 

Результати перегляду облiкових оцiнок визнаються у перiодi, в якому вони 

переглядаються, а також у всiх наступних перiодах, на якi впливають такi оцiнки. 

Iнформацiя про важливi судження, використанi при застосуваннi принципiв облiкової 

полiтики, що мали найбiльший вплив на суми, визнанi у окремiй фiнансовiй 

звiтностi, та можуть призвести до суттєвих коригувань у наступному фiнансовому 

роцi, висвiтлена у таких примiтках: 

- Примiтка 6 i Примiтка 20 - резерв пiд дебiторську заборгованiсть за товари, 

роботи, послуги. 

 (д) Оцiнка справедливої вартостi 

Окремi принципи облiкової полiтики та розкриття iнформацiї Компанiї вимагають 

проведення оцiнки справедливої вартостi як фiнансових, так i нефiнансових активiв 

та зобов'язань. 

Оцiнюючи справедливу вартiсть активу чи зобов'язання, Компанiя використовує вхiднi 

данi, якi можна спостерiгати на ринку, у максимально можливих обсягах. Справедлива 

вартiсть класифiкується за рiзними визначеними нижче рiвнями на основi iєрархiї 

джерел iнформацiї, що використовується для визначення справедливої вартостi в 

рамках методiв оцiнки: 

- Рiвень 1: котирування (без коригувань) цiн на iдентичнi активи та 

зобов'язання на активних ринках; 

- Рiвень 2: вхiднi данi, крiм котирування цiн, вiднесених до Рiвня 1, якi 

можна спостерiгати для активу чи зобов'язання безпосередньо (цiни) або 

опосередковано (визначенi на основi цiн); 

"- Рiвень 3: вхiднi данi для активу чи зобов'язання, що не 'рунтуються на наявних 

ринкових даних (вхiднi данi, якi не можна спостерiгати на ринку). 

Якщо вхiднi данi, використанi для оцiнки справедливої вартостi активу чи 

зобов'язання, можуть бути вiднесенi до рiзних рiвнiв iєрархiї джерел визначення 

справедливої вартостi, то результат оцiнки справедливої вартостi в повному обсязi 

вiдноситься до найнижчого рiвня в iєрархiї джерел iнформацiї, що є суттєвим для 

загального результату оцiнки. 

Компанiя визнає переходи мiж рiвнями iєрархiї джерел вхiдних даних для визначення 

справедливої вартостi в кiнцi звiтного перiоду, в якому вiдбувається змiна. 

Додаткова iнформацiя про припущення, зробленi для оцiнки справедливої вартостi, 

подана у Примiтцi 20(д) - визначення справедливої вартостi. 

 

3 Основнi принципи облiкової полiтики 

Викладенi далi принципи облiкової полiтики послiдовно застосовувалися у всiх 

звiтних перiодах представлених у цiй окремiй фiнансовiй звiтностi. 

(а) Облiк контрольованих суб'єктiв господарювання 

Iнвестицiї в контрольованi суб'єкти господарювання вiдображенi за первiсною 

вартiстю за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi. 

(б) Iноземна валюта 

(i) Операцiї в iноземних валютах 

На 31 грудня курс гривнi до основних валют представлений таким чином: 

  2017 2016 

Долар США  28.07 27.19 

Євро 33.50 28.42 

Середньорiчний курс гривнi до основних валют представлений таким чином: 

  2017 2016    

Долар США  26.60 25.59 

Євро 30.08 28.31 

Операцiї в iноземнiй валютi первiсно визнаються у валютi подання шляхом 

конвертацiї сум з iноземної валюти в українську гривню за обмiнним курсом, що дiяв 

на дату операцiї. 

Монетарнi активи та зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, конвертуються в 

гривню за обмiнним курсом встановленим Нацiональним Банком України на дату 

балансу.  

Прибуток або збиток вiд курсових рiзниць по монетарних статтях - це рiзниця мiж 

амортизованою вартiстю у функцiональнiй валютi на початок перiоду, скоригованою на 



ефективну процентну ставку i платежi протягом перiоду, та амортизованою вартiстю в 

iноземнiй валютi, перерахованою за курсом обмiну на кiнець звiтного перiоду.  

Немонетарнi статтi, деномiнованi в iноземних валютах, якi вiдображаються за 

справедливою вартiстю, перераховуються у функцiональну валюту за курсами обмiну, 

що дiяли на дату визначення справедливої вартостi. Немонетарнi статтi, 

деномiнованi в iноземних валютах, якi вiдображаються за первiсною вартiстю, 

перераховуються за курсами обмiну, що дiяли на дату операцiї. 

Курсовi рiзницi, що виникають в результатi перерахування, визнаються у прибутку 

або збитку.  

(в) Фiнансовi iнструменти 

(i) Непохiднi фiнансовi активи 

Непохiднi фiнансовi активи включають довгострокову дебiторську заборгованiсть, 

дебiторську заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги, дебiторську 

заборгованнiсть за розрахунками з нарахованих доходiв та iншу поточну дебiторську 

заборгованiсть i грошi та їх еквiваленти. 

Початкове визнання кредитiв i дебiторської заборгованостi та депозитiв 

здiйснюється на дату їх виникнення. Початкове визнання всiх iнших фiнансових 

активiв здiйснюється на дату укладення угоди, коли Компанiя стає стороною договору 

щодо даних фiнансових iнструментiв. 

Компанiя припиняє визнання фiнансового активу, коли закiнчується строк дiї 

договiрних прав на отримання грошових потокiв вiд даного активу, або коли вона 

передає права на отримання грошових потокiв вiд фiнансового активу в рамках 

операцiї, в якiй передаються практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням 

даним фiнансовим активом. Будь-яка частка володiння у переданих фiнансових 

активах, створена чи утримувана Компанiєю, визнається як окремий актив або 

зобов'язання. 

Фiнансовi активи i зобов'язання подаються в згорнутому виглядi, i чиста сума 

вiдображається у звiтi про фiнансовий стан тодi i тiльки тодi, коли Компанiя має 

юридично забезпечене право на взаємозарахування сум та намiр провести розрахунок 

на нетто-основi, або одночасно реалiзувати актив i погасити зобов'язання. 

Компанiя класифiкує непохiднi фiнансовi активи за такими категорiями, як кредити 

та дебiторська заборгованiсть. 

(ii) Кредити та дебiторська заборгованiсть 

Кредити та дебiторська заборгованiсть - це фiнансовi активи з фiксованими 

платежами чи платежами, що можуть бути визначенi, як такi, що не мають котирування 

цiни на активному ринку. Початкове визнання таких фiнансових активiв здiйснюється 

за справедливою вартiстю, збiльшеною на суму будь-яких витрат, понесених 

безпосередньо у зв'язку зi здiйсненням операцiй. Пiсля початкового визнання 

кредити та дебiторська заборгованiсть оцiнюються за амортизованою вартiстю iз 

застосуванням методу ефективного вiдсотка, за вирахуванням будь-яких збиткiв вiд 

зменшення корисностi. Кредити та дебiторська заборгованiсть включають такi класи 

фiнансових активiв: довгострокова дебiторська заборгованiсть, дебiторська 

заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв, дебiторська заборгованiсть 

за продукцiю, товари, роботи, послуги, як зазначено у примiтцi 6, iнша поточна 

дебiторська заборгованiсть i грошi та їх еквiваленти, як зазначено у примiтцi 8. 

(iii) Грошi та їх еквiваленти 

Грошi та їх еквiваленти включають залишки коштiв у касi та депозити до запитання 

iз початковими строками погашення до трьох мiсяцiв з дня їх придбання, щодо яких 

iснує незначний ризик змiни справедливої вартостi i якi використовуються Компанiєю 

в процесi управлiння її короткостроковими зобов'язаннями. 

(iv) Непохiднi фiнансовi зобов'язання  

Початкове визнання випущених боргових цiнних паперiв вiдбувається на дату їх 

випуску. Початкове визнання усiх iнших фiнансових зобов'язань вiдбувається на дату 

укладання угоди, коли Компанiя стає стороною договору про придбання фiнансового 

iнструмента. 

Припинення визнання фiнансових зобов'язань вiдбувається у момент, коли 

зобов'язання Компанiї, визначенi договором, виконанi, анульованi, або коли строк 

їх дiї закiнчився. 

Компанiя класифiкує непохiднi фiнансовi зобов'язання в категорiю iнших фiнансових 

зобов'язань. Такi фiнансовi зобов'язання при початковому визнаннi оцiнюються за 

справедливою вартiстю, зменшеною на суму затрат, що безпосередньо вiдносяться до 

здiйснення операцiї. Пiсля початкового визнання цi фiнансовi зобов'язання 

оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективного вiдсотка. 

Компанiя має такi iншi фiнансовi зобов'язання: поточна кредиторська заборгованiсть 

за товари, роботи, послуги, як зазначено у примiтцi 10, кредиторська 

заборгованiсть за розрахунками з оплати працi, поточна кредиторська заборгованiсть 

за розрахунками з учасниками та iншi поточнi зобов'язання. 

(г) Статутний капiтал 

(i) Простi акцiї 



Простi акцiї класифiкуються як власний капiтал. Додатковi витрати, безпосередньо 

пов'язанi з випуском простих акцiй та опцiонiв на акцiї, визнаються як зменшення 

власного капiталу без урахування будь-якого податкового впливу. 

(д) Основнi засоби 

(i) Визнання та оцiнка 

Основнi засоби, за винятком землi, вiдображенi за собiвартiстю за вирахуванням 

накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Земля 

оцiнюється за вартiстю придбання за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi. 

Собiвартiсть включає витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням активу. 

Вартiсть активiв, створених Компанiєю за рахунок власних коштiв, включає вартiсть 

матерiалiв, заробiтну плату основних робiтникiв та будь-якi iншi витрати, 

безпосередньо пов'язанi з приведенням активу в робочий стан для його використання 

за призначенням, а також витрати на демонтаж та вивезення вiдповiдних об'єктiв, 

витрати на проведення робiт з вiдновлення територiї, на якiй вони знаходилися, та 

капiталiзованi витрати на позики. Вартiсть придбаного програмного забезпечення, що 

є невiд'ємною частиною функцiональних характеристик вiдповiдного обладнання, 

капiталiзується у складi вартостi такого обладнання. 

Якщо частини одиницi основних засобiв мають рiзнi строки корисного використання, 

вони облiковуються як окремi одиницi (суттєвi компоненти) основних засобiв. 

Прибутки або збитки вiд вибуття одиницi основних засобiв визначаються шляхом 

порiвняння надходжень вiд її вибуття з її балансовою вартiстю та визнаються за 

чистою вартiстю за рядками "Iншi доходи" або "Iншi витрати" у складi прибутку або 

збитку. 

(ii) Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням 

збиткiв вiд зменшення корисностi. Собiвартiсть включає витрати, безпосередньо 

пов'язанi з придбанням активу. 

(iii) Подальшi витрати 

Витрати, понесенi на замiну частини одиницi основних засобiв, визнаються у 

балансовiй вартостi такої одиницi, якщо iснує ймовiрнiсть того, що така частина 

принесе Компанiї майбутнi економiчнi вигоди, а її вартiсть може бути достовiрно 

оцiнена. При цьому припиняється визнання балансової вартостi замiненої частини. 

Витрати на поточне обслуговування основних засобiв визнаються у прибутку або 

збитку за перiод, в якому вони були понесенi. 

(iv) Знос 

Знос основних засобiв нараховується з дати їх встановлення та готовностi до 

використання або, якщо це стосується активiв, створених за рахунок власних коштiв, 

з дати, коли створення активу було завершено i вiн став готовим до використання. 

Знос нараховується на вартiсть, що амортизується, яка є вартiстю придбання активу, 

або на iншу вартiсть, що використовується замiсть вартостi придбання, за 

вирахуванням лiквiдацiйної вартостi. Компанiя проводить оцiнку значних компонентiв 

окремих активiв, i, якщо будь-який компонент має строк корисного використання, 

вiдмiнний вiд строкiв використання решти компонентiв такого активу, такий 

компонент амортизується окремо. 

Знос визнається у прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом оцiнених 

строкiв корисного використання кожного компонента одиницi основних засобiв з дати, 

коли вiн є готовим для використання, оскiльки така практика найбiльш точно 

вiдображає очiкуване використання майбутнiх економiчних вигод, притаманних цьому 

активу. 

Оцiненi строки корисного використання для поточного та порiвняльного перiодiв 

такi: 

- будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 15 - 40 рокiв 

- машини та обладнання, з них: 2 - 20 рокiв 

- електронно - обчислювальнi машини та зв'язанi з ними 

 комп'ютернi програми, комп'ютери, принтери, сканери,               2-3 роки   

 копiровальнi апарати, модеми, комутатори, 

 iнформацiйнi сiтки, сервери, комунiкатори, смартфони 

- пакувальнi матерiали i тара   5 - 10 рокiв  

- приладдя та iнвентар, iншi основнi засоби 3 - 10 рокiв 

Методи нарахування зносу, строки корисного використання i лiквiдацiйна вартiсть 

переглядаються в кiнцi кожного фiнансового року i, якщо це необхiдно, коригуються.  

(е) Виробничi запаси 

Виробничi запаси вiдображаються за меншою з двох вартостей: за собiвартiстю або за 

чистою вартiстю реалiзацiї. Собiвартiсть запасiв визначається за формулою 

середньозваженої собiвартостi та включає витрати на придбання запасiв, витрати на 

виробництво або переробку, а також iншi витрати на їх доставку до теперiшнього 

мiсцезнаходження i приведення їх у стан, придатний для використання. Собiвартiсть 

виготовлених запасiв та незавершеного виробництва включає вiдповiдну частину 

виробничих накладних витрат, розраховану виходячи з обсягiв виробництва та 

стандартної виробничої потужностi. 



Чистою вартiстю реалiзацiї є розрахункова вартiсть продажу в ходi звичайної 

дiяльностi, за вирахуванням розрахункових витрат на завершення та збут. 

(є) Орендованi активи 

Оренда, за умовами якої Компанiя бере на себе практично всi ризики й отримує 

практично всi вигоди, пов'язанi з володiнням активами, класифiкується як фiнансова 

оренда. При початковому визнаннi орендований актив визнається за сумою, що 

дорiвнює меншiй з двох вартостей: справедливiй вартостi або теперiшнiй вартостi 

мiнiмальних орендних платежiв. Пiсля початкового визнання актив облiковується 

згiдно з принципами облiку такого активу. 

Iншi договори оренди є договорами операцiйної оренди, i орендованi за ними активи 

не визнаються у звiтi про фiнансовий стан Компанiї. 

(ж) Нематерiальнi активи 

Нематерiальнi активи, придбанi Компанiєю, що мають визначенi строки корисного 

використання, оцiнюються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої 

амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi, i переважно являють 

собою лiцензiї на комп'ютерне програмне забезпечення. 

(i) Амортизацiя 

Амортизацiя визнається у прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом 

оцiнених строкiв корисного використання окремих активiв. Нарахування амортизацiї 

починається з дати придбання активу, а стосовно створених Компанiєю активiв, з 

дати, завершення створення активу та його готовностi до використання. Оцiненi 

строки корисного використання нематерiальних активiв складають 2-5 рокiв. Методи 

нарахування амортизацiї, строки корисного використання i лiквiдацiйна вартiсть 

переглядаються на кожну звiтну дату i, якщо це необхiдно, коригуються. 

(з) Зменшення корисностi 

(i) Фiнансовi активи 

Фiнансовий актив, який не є фiнансовим активом за справедливою вартiстю, з 

вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, оцiнюється на кожну звiтну дату 

для виявлення об'єктивних ознак зменшення корисностi. Вважається, що зменшення 

корисностi фiнансового активу має мiсце, якщо iснують об'єктивнi ознаки того, що 

пiсля початкового визнання активу сталася подiя, пов'язана зi збитком, i що ця 

подiя мала негативний вплив на розрахунковi майбутнi грошовi потоки за цим 

активом, який може бути оцiнений достовiрно. 

Об'єктивною ознакою зменшення корисностi фiнансових активiв (включаючи дольовi 

цiннi папери) може бути невиконання або затримка виконання зобов'язань дебiтором, 

реструктуризацiя заборгованостi перед Компанiєю на умовах, якi Компанiя не 

розглядала б за iнших обставин, ознаки можливого банкрутства позичальника чи 

емiтента, негативнi змiни у платоспроможностi позичальникiв або емiтентiв 

Компанiї, економiчнi умови, що можуть призвести до дефолту, або зникнення 

активного ринку для цiнного паперу. Крiм того, об'єктивною ознакою зменшення 

корисностi вартостi iнвестицiї у дольовий цiнний папiр є суттєве або тривале 

зменшення його справедливої вартостi нижче вартостi придбання. 

Кредити та дебiторська заборгованiсть 

Компанiя розглядає ознаки зменшення корисностi кредитiв i дебiторської 

заборгованостi як у розрiзi окремих активiв, так i в сукупностi. Всi статтi 

кредитiв i дебiторської заборгованостi, якi є значними самi по собi, оцiнюються на 

предмет зменшення корисностi iндивiдуально. Всi статтi кредитiв i дебiторської 

заборгованостi, якi є значними самi по собi i по яких не було виявлено 

iндивiдуальних ознак зменшення корисностi, пiсля цього оцiнюються у сукупностi на 

предмет зменшення корисностi, яке сталося, але ще не було виявлене. Кредити та 

дебiторська заборгованiсть, що не є значними самi по собi, оцiнюються на предмет 

зменшення корисностi в сукупностi шляхом подiлу статей кредитiв i дебiторської 

заборгованостi на групи з аналогiчними характеристиками ризику. 

Оцiнюючи такi статтi на предмет зменшення корисностi у сукупностi, Компанiя 

використовує iсторичнi тенденцiї ймовiрностi дефолту, строки вiдшкодування 

заборгованостi i суми понесеного збитку з урахуванням суджень управлiнського 

персоналу стосовно того, чи є поточнi економiчнi i кредитнi умови такими, що 

фактичнi збитки можуть бути бiльшими чи меншими, нiж очiкується на пiдставi 

використаних iсторичних даних. 

Збиток вiд зменшення корисностi фiнансового активу, оцiненого за амортизованою 

вартiстю, розраховується як рiзниця мiж його балансовою вартiстю та теперiшньою 

вартiстю оцiнених майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за початковою 

ефективною процентною ставкою по активу. Збитки визнаються у прибутку або збитку i 

вiдображаються у складi резерву по кредитах та дебiторськiй заборгованостi. 

Проценти по знецiненому активу i надалi визнаються шляхом вивiльнення дисконту. 

Якщо в результатi подальшої подiї сума збитку вiд зменшення корисностi 

зменшується, зменшення збитку вiд зменшення корисностi сторнується у прибутку чи 

збитку. 

(ii) Нефiнансовi активи 

Балансова вартiсть нефiнансових активiв Компанiї, за винятком запасiв та 

вiдстрочених податкових активiв, перевiряється на кожну звiтну дату з метою 



виявлення будь-яких ознак зменшення їх корисностi. Якщо такi ознаки iснують, 

проводиться оцiнка сум очiкуваного вiдшкодування активiв. Збиток вiд зменшення 

корисностi визнається тодi, коли балансова вартiсть активу або його одиницi, що 

генерує грошовi кошти (ОГГК), перевищує суму очiкуваного вiдшкодування. 

Сумою очiкуваного вiдшкодування активу чи ОГГК, є бiльша з двох вартостей: 

вартiсть у використаннi чи справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на збут. 

При оцiнцi вартостi у використаннi очiкуванi в майбутньому грошовi потоки 

дисконтуються до їх теперiшньої вартостi з використанням ставки дисконту без 

урахування ставки оподаткування, яка вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi 

грошових коштiв у часi та ризики, притаманнi вiдповiдному активу або ОГГК. Для 

цiлей тестування на предмет зменшення корисностi активи, якi не можуть бути 

перевiренi iндивiдуально, об'єднуються у найменшу групу активiв, що генерує приток 

грошових коштiв вiд безперервного використання вiдповiдного активу, що практично 

не залежить вiд притоку грошових коштiв вiд iнших активiв чи ОГГК.  

Корпоративнi активи Компанiї не генерують окремого притоку грошових коштiв, i ними 

користується бiльше однiєї ОГГК. Корпоративнi активи розподiляються на ОГГК на 

об'рунтованiй та послiдовнiй основi i перевiряються на предмет зменшення 

корисностi у рамках ОГГК, на яку розподiляється корпоративний актив. 

Збитки вiд зменшення корисностi визнаються у прибутку або збитку. Збитки вiд 

зменшення корисностi, визнанi щодо ОГГК, розподiляються для зменшення балансової 

вартостi iнших активiв у ОГГК (групi ОГГК) на пропорцiйнiй основi. 

Збитки вiд зменшення корисностi, визнанi у попереднiх перiодах, оцiнюються на 

кожну звiтну дату на предмет будь-яких ознак того, що збиток зменшився або його 

бiльше не iснує. Збиток вiд зменшення корисностi сторнується, якщо вiдбулася змiна 

оцiнок, що використовуються для визначення суми вiдшкодування. Збиток вiд 

зменшення корисностi сторнується тiльки у випадку, якщо балансова вартiсть активу 

не перевищує балансову вартiсть, що була б визначена, за вирахуванням зносу або 

амортизацiї, якби збиток вiд зменшення корисностi не був визнаний взагалi. 

(и) Виплати працiвникам 

 (i) Пенсiйнi програми з визначеними внесками  

Пенсiйна програма з фiксованими внесками являє собою програму виплат працiвникам 

по закiнченнi трудової дiяльностi, згiдно з якою суб'єкт господарювання здiйснює 

фiксованi вiдрахування окремому суб'єкту господарювання i потiм не має юридичного 

або конструктивного зобов'язання здiйснювати подальшi виплати. Зобов'язання по 

вiдрахуваннях на пенсiйнi програми з фiксованими внесками, в тому числi в Єдиний 

соцiальний фонд України, визнаються як витрати на виплати працiвникам в прибутку 

або збитку в тих перiодах, в яких працiвники надали свої послуги. Передоплата 

таких вiдрахувань визнається як актив, якщо iснує можливiсть вiдшкодування коштiв 

або зменшення майбутнiх платежiв.  

(ii) Короткостроковi виплати працiвникам 

Зобов'язання з короткострокових виплат працiвникам не дисконтуються i вiдносяться 

на витрати по мiрi надання вiдповiдних послуг. Зобов'язання визнається в сумi, що, 

як очiкується, буде виплачена в рамках короткострокових програм виплати грошових 

премiй, якщо Компанiя має поточне юридичне чи конструктивне зобов'язання виплатити 

цю суму в результатi послуги, наданої ранiше працiвником, i таке зобов'язання може 

бути оцiнене достовiрно.  

(i) Забезпечення 

Забезпечення (резерв) визнається, коли в результатi подiї, що сталася у минулому, 

Компанiя має поточне юридичне або конструктивне зобов'язання, що може бути оцiнене 

достовiрно, i коли iснує ймовiрнiсть того, що погашення цього зобов'язання 

призведе до зменшення економiчної вигоди. Сума забезпечення визначається шляхом 

дисконтування очiкуваних у майбутньому грошових потокiв з використанням ставки без 

урахування оподаткування, що вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошових 

коштiв у часi i ризики, властивi конкретному зобов'язанню. Вивiльнення дисконту 

визнається як фiнансовi витрати. 

Поточнi забезпечення мiстять потенцiйнi зобов'язання на пiдставi попереднiх 

розрахункiв за послуги наданi компанiями групи. Сума поточних забезпечень 

визнається iз застосуванням попереднiх аналiтичних чи експертних оцiнок та можуть 

пiдлягати перерахунку. 

(ї) Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 

(i) Реалiзацiя продукцiї 

Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї у ходi звичайної дiяльностi оцiнюється за 

справедливою вартiстю отриманих коштiв або коштiв до отримання, за вирахуванням 

вартостi поверненої продукцiї, торгових та оптових знижок. Дохiд визнається, коли 

iснує переконливий доказ, зазвичай у формi укладеного договору купiвлi-продажу, 

того, що суттєвi ризики та вигоди, пов'язанi з володiнням, були переданi 

покупцевi, отримання оплати є ймовiрним, вiдповiднi витрати та потенцiйнi 

повернення продукцiї можуть бути оцiненi достовiрно, припинено участь в управлiннi 

проданою продукцiєю, i при цьому може бути достовiрно оцiнена сума доходiв вiд 

основної дiяльностi. Якщо iснує ймовiрнiсть надання знижок, i їх сума може бути 



достовiрно оцiнена, тодi знижка визнається як зменшення доходу вiд основної 

дiяльностi при визнаннi реалiзацiї продукцiї. 

Момент передачi ризикiв та вигод залежить вiд конкретних умов договорiв купiвлi-

продажу. При реалiзацiї пива та безалкогольних напоїв така передача зазвичай 

вiдбувається у момент, коли продукцiя передається у розпорядження оптових 

покупцiв. 

(ii) Послуги 

Доходи вiд наданих послуг визнаються у прибутку або збитку пропорцiйно стадiї 

завершення операцiї на звiтну дату. 

(й) Iншi витрати 

(i) Оренднi платежi 

Платежi за договорами операцiйної оренди визнаються у прибутку або збитку за 

прямолiнiйним методом протягом строку оренди. Знижки, наданi орендодавцями, 

визнаються у складi загальної суми витрат на оренду протягом строку оренди. 

(к) Фiнансовi доходи та фiнансовi витрати 

Фiнансовi доходи включають процентний дохiд по iнвестованих коштах. Процентний 

дохiд визнається по мiрi нарахування у прибутку або збитку з використанням методу 

ефективного вiдсотка. 

Фiнансовi витрати включають витрати на виплату вiдсоткiв по позиках, вивiльнення 

дисконту по резервах i збитки вiд зменшення корисностi, визнанi по вiдношенню до 

фiнансових активiв (крiм дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, 

послуги). 

Витрати на позики, якi не вiдносяться безпосередньо до придбання, будiвництва або 

виробництва квалiфiкованого активу, визнаються у прибутку або збитку з 

використанням методу ефективного вiдсотка. 

Прибутки та збитки вiд курсових рiзниць вiдображаються на нетто-основi як 

фiнансовi доходи або як фiнансовi витрати, залежно вiд коливань курсiв обмiну 

валют, в результатi яких виникає або позицiя чистого прибутку, або позицiя чистого 

збитку. 

(л) Витрати з податку на прибуток 

Витрати з податку на прибуток складаються з поточного i вiдстроченого податкiв. 

Поточний податок i вiдстрочений податок визнаються у прибутку або збитку, за 

винятком тих випадкiв, коли вони вiдносяться до статей, визнаних безпосередньо у 

власному капiталi або в iншому сукупному доходi. 

Поточний податок на прибуток складається з очiкуваного податку до сплати чи 

вiдшкодування, розрахованого на основi прибутку чи збитку за рiк, що пiдлягає 

оподаткуванню, з використанням ставок оподаткування, що дiють або по сутi введенi 

в дiю на звiтну дату, та будь-яких коригувань податку, що пiдлягає сплатi за 

попереднi роки. 

Вiдстрочений податок визнається по тимчасових рiзницях мiж балансовими сумами 

активiв i зобов'язань, що використовуються для цiлей фiнансової звiтностi, i 

сумами, що використовуються для цiлей оподаткування. Вiдстрочений податок не 

визнається за тимчасовими рiзницями, якi виникають при початковому визнаннi 

активiв або зобов'язань в операцiї, що не є об'єднанням бiзнесу, яке не впливає 

анi на облiковий, анi на оподатковуваний прибуток або збиток, i за тими рiзницями, 

що виникають в результатi iнвестицiй у дочiрнi пiдприємства та спiльно 

контрольованi суб'єкти господарювання, якщо iснує ймовiрнiсть того, що вони не 

будуть сторнованi у близькому майбутньому. Вiдстрочений податок оцiнюється на 

основi податкових ставок, якi, як очiкується, будуть застосовуватися до тимчасових 

рiзниць на момент їх сторнування згiдно iз законами, чинними або по сутi введеними 

у дiю на звiтну дату. 

При визначеннi суми поточного та вiдстроченого податку Компанiя бере до уваги 

вплив невизначеностi податкових позицiй, а також ймовiрнiсть необхiдностi сплати 

додаткових податкiв, штрафiв i пенi за простроченi платежi. Компанiя вважає, що 

нарахованi нею податковi зобов'язання є адекватними за всi податковi роки, що 

залишаються вiдкритими для перевiрок, виходячи з аналiзу багатьох факторiв, 

включаючи iнтерпретацiї податкового законодавства та попереднiй досвiд. Цей аналiз 

'рунтується на оцiнках i припущеннях i може передбачати формування певних суджень 

щодо майбутнiх подiй. Може з'явитися нова iнформацiя, у зв'язку з якою Компанiя 

буде змушена змiнити свою думку щодо адекватностi iснуючих податкових зобов'язань; 

подiбнi змiни податкових зобов'язань вплинуть на витрати по податках за перiод, в 

якому вiдбулися змiни. 

Вiдстроченi податковi активi та зобов'язання згортаються, якщо iснує законне право 

на взаємозалiк поточних податкових активiв та зобов'язань, i при цьому вони 

вiдносяться до податку на прибуток, що стягується одним i тим самим податковим 

органом з одного й того самого оподатковуваного суб'єкта господарювання, або з 

рiзних суб'єктiв господарювання, але цi суб'єкти господарювання мають намiр 

провести розрахунки за поточними податковими зобов'язаннями та активами на нетто-

основi або їх податковi активи будуть реалiзованi одночасно з погашенням їх 

податкових зобов'язань. 



Вiдстрочений податковий актив визнається по невикористаних податкових збитках, 

податкових кредитах та тимчасових рiзницях, що вiдносяться на податковi витрати, 

якщо iснує ймовiрнiсть отримання у майбутньому оподатковуваного прибутку, за 

рахунок якого вони можуть бути використанi. Вiдстроченi податковi активи 

аналiзуються на кожну звiтну дату i зменшуються, якщо реалiзацiя вiдповiдної 

податкової вигоди бiльше не є ймовiрною. 

(м) Прибуток на акцiю 

Компанiя представляє данi щодо чистого та скоригованого чистого прибутку на одну 

акцiю по своїх простих акцiях. Чистий прибуток на одну акцiю розраховується шляхом 

дiлення прибутку або збитку, що вiдноситься до власникiв простих акцiй Компанiї, 

на середньозважену кiлькiсть простих акцiй, що перебувають в обiгу протягом 

перiоду, з урахуванням утримуваних власних акцiй. Скоригований чистий прибуток на 

одну акцiю розраховується шляхом коригування прибутку або збитку, що вiдноситься 

до власникiв простих акцiй, i середньозваженої кiлькостi простих акцiй в обiгу, з 

урахуванням утримуваних власних акцiй, на вплив усiх потенцiйних простих акцiй з 

розбавляючим ефектом, до яких вiдносяться борговi зобов'язання, що можуть бути 

конвертованi в акцiї, та опцiони на акцiї, наданi працiвникам. Прибуток на акцiю 

розраховується за даними консолiдованої фiнансової звiтностi Компанiї. 

 (н) Новi стандарти та тлумачення, якi ще не були прийнятi 

Деякi новi Стандарти, Змiни до стандартiв та Тлумачення ще не набрали чинностi 

станом на 31 грудня 2017 р. i не застосовувалися при складаннi цiєї окремої 

фiнансової звiтностi. З них на дiяльнiсть Компанiї потенцiйно можуть вплинути тi, 

якi зазначенi нижче. 

         МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" 

У липнi 2014 року Рада з мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi випустила 

остаточну версiю МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти". МСФЗ 9 є чинним для рiчних 

перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати, iз можливiстю 

дострокового застосування. 

(i) Класифiкацiя та оцiнка 

МСФЗ 9 мiстить три основнi категорiї, за якими класифiкуються фiнансовi активи, а 

саме фiнансовi активи, оцiненi за амортизованою вартiстю, за справедливою вартiстю 

з вiдображенням результату переоцiнки в iншому сукупному доходi та за справедливою 

вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку. Зазначений 

стандарт, таким чином, скасовує iснуючу згiдно з МСБО 39 класифiкацiю фiнансових 

активiв у категорiї утримуваних до погашення, кредитiв i дебiторської 

заборгованостi та наявних для продажу.  

Згiдно з МСФЗ 9, похiднi фiнансовi iнструменти, вбудованi у контракти, в яких 

основний контракт є фiнансовим активом, що належить до сфери застосування цього 

МСФЗ, нiколи не вiдокремлюються вiд основного контракту. Натомiсть вiдповiднi 

вимоги до класифiкацiї застосовуються до всього гiбридного iнструмента. 

У МСФЗ 9 великою мiрою зберiгаються iснуючi вимоги МСБО 39 щодо класифiкацiї 

фiнансових зобов'язань. 

(ii) Розкриття iнформацiї 

Згiдно з МСФЗ 9, вимагаються детальнi новi розкриття iнформацiї, зокрема, щодо 

облiку хеджування, кредитного ризику та очiкуваних кредитних збиткiв. 

(iii) Перехiд на новий стандарт 

МСФЗ 9 є чинним для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 р. або пiзнiше.  

Управлiнський персонал завершив аналiз впливу застосування МСФЗ 9 на окрему 

фiнансову звiтнiсть Компанiї та прийшов до висновку про вiдсутнiсть впливу цього 

стандарту на фiнансовi показники Компанiї в порiвняннi з МСФЗ 39, а тому змiн в 

моделi оцiнки "очiкуваних кредитних збиткiв" на 1 сiчня 2018 р. не вiдбувалося.  

         МСФЗ 15 "Виручка за контрактами з клiєнтами" 

МСФЗ 15 встановлює базовi принципи визначення того, чи має суб'єкт господарювання 

визнавати виручку, у якiй сумi, i коли. Стандарт замiнює чинне керiвництво з 

питань визнання виручки, в тому числi МСФЗ 11 "Будiвельнi контракти", МСФЗ 18 

"Виручка" и Роз'яснення КТМФЗ 13 "Програми лояльностi клiєнта". 

(i) Продаж товарiв 

Виручка вiд продажу готової продукцiї у поточний час визнається у момент 

надходження товарiв на склад покупця, оскiльки саме у цей момент часу покупець 

приймає товари, а також ризики та вигоди, повя'занi з володiнням ними. Виручка 

визнається у цей момент за умови, що величину виручки и понесених витрат можно 

оцiнити достовiрно, отримання вiдповiдного вiдшкодування є вiрогiдним, а участь в 

управлiннi реалiзованими товарами припинена. 

Вiдносно деяких договорiв, що надають право покупцю повернути товар, виручка в 

даний час визнається в той момент, коли можна надiйно оцiнити майбутнi повернення 

товарiв, за умови виконання всiх iнших критерiїв визнання доходу. Якщо така 

надiйна оцiнка не може бути проведена, визнання виручки вiдкладається до тих пiр, 

поки не закiнчиться перiод повернення товарiв або можливо буде надiйно оцiнити 

майбутнi повернення. Вiдповiдно до МСФЗ 15, виручка щодо даних договорiв буде 

визнаватися тiєю мiрою, якою є ймовiрним, що не вiдбудеться значного зменшення 

суми виручки, визнаної накопичувальним пiдсумком. 



(ii) Перехiд на новий стандарт 

МСФЗ 15 є чинним для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 р. або пiзнiше.  

Компанiя  провела оцiнку впливу змiн застосування МСФЗ 15, що знайде вiдображення 

у окремiй фiнансовiй звiтностi з 1 сiчня 2018 року.  

Запровадження МСФЗ 15 призведе до змiн в облiковiй полiтицi та коригувань, що 

будуть визнанi у окремiй фiнансовiй звiтностi. Керiвництво має намiр запровадження 

стандарту з використанням модифiкованого ретроспективного пiдходу, який означає, 

що кумулятивний вплив запровадження стандарту буде визнано в нерозподiленому 

прибутку станом на 1 сiчня 2018 року та що порiвняльнi данi не будуть 

перерахованi. За результатами аналiзу джерел доходiв Компанiї за 2017 фiнансовий 

рiк та умов окремих договорiв i на основi фактiв та обставин, якi iснують на цю 

дату, а також з огляду на повномасштабне застосування ретроспективного методу, 

керiвництво Компанiї не очiкує суттєвого впливу прийняття цього нового стандарту 

на її окрему фiнансову звiтнiсть станом на 1 сiчня 2018 року. 

         МСФЗ 16 "Оренда" 

МСФЗ 16 запроваджує єдину модель облiку орендарями договорiв оренди, яка 

передбачає їх вiдображення на балансi орендаря. Вiдповiдно до цiєї моделi, орендар 

повинен визнавати актив у формi права користування, що являє собою право 

використовувати базовий актив, i зобов'язання з оренди, що являє собою обов'язок 

здiйснювати оренднi платежi. Передбаченi необов'язковi звiльнення вiд вимог 

Стандарту щодо короткострокової оренди та оренди об'єктiв з низькою вартiстю. 

Правила облiку для орендодавцiв залишаються подiбними до iснуючих, тобто 

орендодавцi продовжуватимуть класифiкувати оренду як фiнансовий лiзинг або 

операцiйну оренду. 

МСФЗ 16 замiнює дiючi вимоги щодо облiку оренди, включаючи тi, що мiстяться у МСБО 

17 "Оренда", Тлумаченнi КТМФЗ 4 "Визначення, чи мiстить угода оренду", Поясненнi 

ПКТ-15 "Операцiйна оренда - заохочення" та Поясненнi ПКТ-27 "Оцiнка сутностi 

операцiй, якi мають юридичну форму угоди про оренду". 

МСФЗ 16 є чинним для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 р. або пiзнiше. 

Дозволяється дострокове застосування стандарту для суб'єктiв господарювання, якi 

застосовують МСФЗ 15 "Виручка за контрактами з клiєнтами" на дату першого 

застосування МСФЗ 16 або до неї. 

Компанiя очiкує, що найбiльш суттєвий виявлений вплив вiд застосування МСФЗ 16 

полягає в необхiдностi визнання Компанiєю активiв i зобов'язань за договорами 

операцiйної оренди автомобiлiв, якi використовуються в операцiйнiй дiяльностi. 

Крiм того, змiниться характер витрат, визнаних щодо цих договорiв, оскiльки 

вiдповiдно до МСФЗ 16 замiсть витрат з оренди, що визнаються прямолiнiйним методом 

протягом строку дiї договору, Компанiя повинна буде вiдображати витрати з 

амортизацiї активiв у формi права користування i процентнi витрати, що вiдносяться 

до зобов'язань з оренди. Компанiя ще не вирiшила, чи буде вона використовувати 

необов'язковi звiльнення. 

(i)  Перехiд на новий стандарт 

Як орендар, Компанiя може застосувати стандарт, використовуючи один з 

нижченаведених варiантiв переходу: 

- ретроспективний пiдхiд; або 

- модифiкований ретроспективний пiдхiд з необов'язковими звiльненнями, що 

мають практичний характер. 

Орендар повинен застосовувати обраний варiант послiдовно до всiх договорiв оренди, 

в яких вiн виступає як орендар. Компанiя наразi планує здiйснити первинне 

застосування МСФЗ 16 на 1 сiчня 2019 р. Компанiя ще не визначила, який варiант 

переходу застосувати. 

Компанiя ще не провела кiлькiсну оцiнку впливу застосування МСФЗ 16 на показники 

своїх активiв i зобов'язань, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi. Кiлькiсний ефект 

буде залежати, зокрема, вiд того, який метод переходу на новий стандарт буде 

обраний, якою мiрою Компанiєю будуть використанi звiльнення практичного характеру 

i звiльнення вiд визнання, а також вiд того, якi новi договори оренди будуть 

укладенi Компанiєю.  

 

Запровадження нових або переглянутих стандартiв та iнтерпретацiй. 

Наступнi новi стандарти та iнтерпретацiї набули чинностi та стали обов'язковими до 

застосування Компанiєю з 1 сiчня 2017 року, проте не мали iстотного впливу на 

Компанiю: 

-  Iнiцiатива з покращення якостi розкриття iнформацiї - змiни МСБО 7 

(опублiкованi 29 сiчня 2016 року i вступають у силу для рiчних перiодiв, якi 

починаються з 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати). 

- Визнання вiдстрочених податкових активiв за нереалiзованими збитками - змiни 

МСБО 12 (опублiкованi 19 сiчня 2016 року i вступають у силу для рiчних перiодiв, 

якi починаються з 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати).  

-  Змiни МСФЗ 12, включенi до щорiчних удосконалень МСФЗ 2014-2016 року 

(опублiкованi 8 грудня 2016 року i вступають у силу для рiчних перiодiв, якi 

починаються з 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати). 



 

Новi стандарти та тлумачення, якi ще не були прийнятi. 

Очiкується, що наступнi стандарти та iнтерпретацiї, пiсля вступу в силу, не будуть 

мати iстотного впливу на окрему фiнансову звiтнiсть Компанiї: 

- КIМФЗ 22 "Операцiї в iноземнiй валютi i попередня оплата" (опублiкована 8 

грудня 2016 року i вступає у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 

2018 року або пiсля цiєї дати).  Ця iнтерпретацiя врегульовує питання про 

визначення дати операцiї при застосуваннi стандарту облiку операцiй в iноземнiй 

валютi МСБО 21. Ця iнтерпретацiя застосовується у випадках, коли органiзацiя 

сплачує або отримує вiдшкодування в якостi попередньої оплати за договорами в 

iноземнiй валютi.  В iнтерпретацiї вказано, що датою операцiї є дата, на яку 

органiзацiя первiсно визнає немонетарний актив чи немонетарне зобов'язання, що 

виникло у результатi виплати або отримання попередньої оплати. У разi кiлькох 

операцiй здiйснення чи отримання попередньої оплати, iнтерпретацiя вимагає, щоб 

органiзацiя визначала дату операцiї для кожної виплати або отримання попередньої 

оплати.  

- КIМФЗ 23 "Невизначенiсть при облiку податку на прибуток" (опублiкована 7 червня 

2017 року i вступає в силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2019 

року або пiсля цiєї дати). МСБО 12 мiстить керiвництво з облiку поточного i 

вiдстроченого податку, проте не мiстить рекомендацiй, як вiдображати вплив 

невизначеностi. В iнтерпретацiї уточнюється, як застосовувати вимоги до визнання 

та оцiнки в МСБО 12 за наявностi невизначеностi щодо облiку податку на прибуток.  

Органiзацiя повинна вирiшити, чи розглядати кожний випадок невизначеностi 

податкового облiку окремо або разом з одним чи кiлькома iншими випадками 

невизначеностi, залежно вiд того, який пiдхiд дозволяє найкраще спрогнозувати 

розв'язання невизначеностi. Органiзацiя повинна робити припущення про те, що 

податковi органи проводитимуть перевiрку сум, якi вони мають право перевiряти, i у 

ходi проведення перевiрки матимуть доскональнi знання щодо всiєї вiдповiдної 

iнформацiї. Якщо органiзацiя доходить висновку про малоймовiрнiсть прийняття 

податковими органами рiшення з конкретного питання, щодо якого iснує 

невизначенiсть при облiку податку, наслiдки невизначеностi вiдображатимуться при 

визначеннi вiдповiдного оподатковуваного прибутку чи збитку, податкових баз, 

невикористаних податкових збиткiв, невикористаних податкових пiльг чи податкових 

ставок шляхом використання найбiльш iмовiрної суми або очiкуваної суми, залежно 

вiд того, який метод органiзацiя вважає найбiльш прийнятним для прогнозування 

розв'язання невизначеностi.  Органiзацiя вiдобразить ефект змiни фактiв та 

обставин чи появи нової iнформацiї, яка впливає на судження та оцiночнi 

розрахунки, використання яких вимагається iнтерпретацiєю як змiна облiкових 

оцiнок.  

Приклади змiн фактiв та обставин чи нової iнформацiї, яка може призвести до 

перегляду судження або оцiночного розрахунку, включають, серед iншого, перевiрки 

чи дiї податкових органiв, змiни правил, встановлених податковими органами, або 

закiнчення строку дiї права податкових органiв на перевiрку чи повторну перевiрку 

конкретного питання, пов'язаного з облiком податку на прибуток.  Вiдсутнiсть згоди 

чи незгода податкових органiв з окремим рiшенням з конкретного питання, 

пов'язаного з облiком податку на прибуток, за вiдсутностi iнших фактiв, скорiше за 

все, не являтиме собою змiну фактiв чи обставин або нову iнформацiю, яка впливає 

на судження та оцiночнi розрахунки вiдповiдно до цiєї iнтерпретацiї. 

- "Продаж або внесення активiв в асоцiйовану компанiю або спiльне пiдприємство 

iнвестором" - Поправки до МСФЗ 10 та МБСО 28 (випущенi 11 вересня 2014 року i 

вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з дати, визначеної Радою з 

мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi). 

- Поправки до МСФЗ 2 "Платiж на основi акцiй" (випущенi 20 червня 2016 року i 

вступають у силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля 

цiєї дати). 

- Застосування МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" i МСФЗ 4 "Страховi контракти" - 

Поправки до МСФЗ 4 (випущенi 12 вересня 2016 року i вступають у силу в залежностi 

вiд обраного пiдходу: для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або 

пiсля цiєї дати - для органiзацiй, що вибрали тимчасове виключення, i для рiчного 

перiоду, з якого органiзацiя вперше почала застосовувати МСФЗ 9 - для органiзацiй, 

якi вибрали пiдхiд накладення). 

- Перехiд до складу або зi складу iнвестицiйної нерухомостi - Поправки до МСБО 

40 (випущенi 8 грудня 2016 року i вступають у силу для рiчних перiодiв, що 

починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати). 

- Щорiчнi удосконалення МСФЗ 2014-2016 рокiв - змiни МСФЗ 1 та МСБО 28 

(опублiкованi 8 грудня 2016 року i вступають у силу для рiчних перiодiв, якi 

починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати). 

- Характеристики передоплати з вiд'ємною компенсацiєю - змiни МСФЗ 9 (опублiкованi 

12 жовтня 2017 року i вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 

сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати). 



- Довгостроковi частки участi в асоцiйованих компанiях та спiльних пiдприємствах - 

змiни МСБО 28 (опублiкованi 12 жовтня 2017 року i вступають у силу для рiчних 

перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати) 

Компанiя не очiкує суттєвого впливу цих нових стандартiв та тлумачень на фiнансову 

звiтнiсть. 

         (ii) Основнi споживачi 

Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2017 р., Компанiєю було реалiзовано 

продукцiю (товарiв, робiт, послуг) в розмiрi приблизно 12% вiд загальної суми 

чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) одному зi своїх 

покупцiв (на 31 грудня 2016 р. також в розмiрi приблизно 12%). 

(о)   Змiна формату представлення звiтностi  

У випадку необхiдностi вiдповiднi суми були скоригованi для вiдображення змiн в 

форматi представлення звiтностi, прийнятих в поточному роцi.  

 

4 Основнi засоби 

Рух основних засобiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 р., представлений таким 

чином: 

(у тисячах гривень) Будiвлi, земельнi дiлянки, споруди та передавальнi пристрої

 Машини та обладнання Пакувальнi матерiали i тара Приладдя та iнвентар

 Iншi основнi засоби Всього основних засобiв Незавершенi капiтальнi 

iнвестицiї Усього   

     

Первiсна вартiсть         

На 1 сiчня 2017 р.  

724,540  2,918,312  236,633    55,858   3,154   3,938,497     84,226    

4,022,723 

Надходження - - - - - - 772,685 772,685 

Передачi 37,688 621,590 102,293 2,020 - 763,591 (763,591)

 - 

Перемiщення мiж групами (1,296) 1,297 -  -   (1) - - - 

Вибуття (112) (124,688) (7,467) (3,132) (10)     (135,409) -

 (135,409)       На 31 грудня 2017 р.  

760,820   3,416,511   331,459   54,746   3,143  4,566,679  93,320   

4,659,999         

Накопичений знос         

На 1 сiчня 2017 р. 

(328,768) (1,880,396) (160,350) (51,027) (2,671)     (2,423,212) -

 (2,423,212) 

Знос (32,979) (298,450) (25,117) (1,595) (70)    (358,211) -

 (358,211) 

Знецiнення - 208 2,079 - - 2,287 - 2,287 

Перемiщення мiж групами 682  (680)   (2) -   -  - - - 

Вибуття 71 122,521 7,467 3,132 10 133,201 - 133,201  

       

На 31 грудня 2017 р.  

 (360,994) (2,056,797)  (175,923)  (49,490)  (2,731)  (2,645,935)  - 

 (2,645,935) 

 

Залишкова вартiсть         

На 1 сiчня 2017 р.  395,772   1,037,916   76,283   4,831   483 

 1,515,285  84,226   1,599,511       

На 31 грудня 2017 р.  399,826   1,359,714   155,536   5,256   412   

1,920,744  93,320   2,014,064  

         

Рух основних засобiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 р., представлений таким 

чином: 

(у тисячах гривень) Будiвлi, земельнi дiлянки, споруди та передавальнi пристрої

 Машини та обладнання Пакувальнi матерiали i тара Приладдя та iнвентар

 Iншi основнi засоби Всього основних засобiв Незавершенi капiтальнi 

iнвестицiї Усього  

     

Первiсна вартiсть         

На 1 сiчня 2016 р. 718,941 2,831,466 228,706    50,100 27,188

 3,856,401 34,404 3,890,805 

Надходження - - - - - - 231,890 231,890 

Передачi 4,959 174,026 - 3,027 56 182,068 (182,068) - 

Перемiщення мiж групами 640 571 -  3,793   (5,004) - - - 

Вибуття - (87,751) (4,289) (1,062) (19,086)  (112,188) -

 (112,188) 

Iншi змiни - - 12,216 - - 12,216 - 12,216  

       



На 31 грудня 2016 р.  724,540   2,918,312   236,633   55,858   3,154   

3,938,497  84,226   4,022,723  

         

Накопичений знос         

На 1 сiчня 2016 р. (296,605) (1,727,329) (125,653) (47,396) (24,288)  

(2,221,271) - (2,221,271) 

Знос (32,163) (232,479) (25,833) (1,259) (382) (292,116) -

 (292,116) 

Знецiнення - (3,825) (936) - (9) (4,770) - (4,770) 

Перемiщення мiж групами -  510   (1)  (3,431)  2,922  - - - 

Вибуття - 82,727 4,289 1,059 19,086 107,161 - 107,161 

Iншi змiни - - (12,216) - - (12,216) - (12,216)  

     

На 31 грудня 2016 р.  (328,768) (1,880,396)  (160,350)  (51,027)  (2,671)  

(2,423,212)  -  (2,423,212) 

         

Залишкова вартiсть         

На 1 сiчня 2016 р.  422,336   1,104,137   103,053   2,704   2,900 

 1,635,130  34,404   1,669,534          

На 31 грудня 2016 р.  395,772   1,037,916   76,283   4,831   483 

 1,515,285  84,226   1,599,511  

         

Вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв, котрi все ще використовуються 

Компанiєю, складає 830,491 тисяч гривень i 672,528 тисяч гривень станом на 31 

грудня 2017 р. та 31 грудня 2016 р., вiдповiдно. 

Вартiсть повнiстю амортизованих нематерiальних активiв, котрi все ще 

використовуються Компанiєю, складає 61,413 тисяч гривень i 55,622 тисяч гривень 

станом на 31 грудня 2017 р. та 31 грудня 2016 р., вiдповiдно. 

(а) Знос  

Загальна сума зносу за роки, що закiнчилися 31 грудня, представлена таким чином: 

(у тисячах гривень) Примiтка 2017 2016 

Облiковано у:    

Собiвартостi реалiзованої продукцiї  150,470  154,005 

Витратах на збут 16                  186,762     122,568 

Адмiнiстративних витратах 15          20,979    15,543  

                                     358,211     292,116    

5 Виробничi запаси та готова продукцiя  

Виробничi запаси та готова продукцiя представленi таким чином: 

(у тисячах гривень)   31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р.    

Виробничi запаси:     

Пакувальнi матерiали  84,617 114,927 

Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби  19,480 18,776 

Сировина i матерiали  19,830 13,381 

Запаснi частини  6,755 8,599 

Малоцiннi та швидкозношуванi предмети  3,161 2,100 

Будiвельнi матерiали  589 453 

Паливо  537 390      

Усього виробничих запасiв  134,969 158,626   

Готова продукцiя:    

Пиво   140,935  127,288 

Сидр   10,365  5,435 

Квас   1,414  3,820 

Безалкогольнi напої   2,699  1,421    

Усього готової продукцiї  155,413 137,964 

Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2017 р., виробничi запаси та змiни у 

готовiй продукцiї, визнанi як собiвартiсть реалiзованої продукцiї, дорiвнювали 

3,127,817 тисячам гривень (2016 р.: 2,811,295 тисяч гривень). У 2017 та 2016 роках 

уцiнки виробничих запасiв до чистої вартостi реалiзацiї не було.  

 

6 Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги представлена 

таким чином: 

(у тисячах гривень)   31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р.    

Дебiторська заборгованiсть за реалiзовану продукцiю   481,465  448,795  

Дебiторська заборгованiсть за тару   13,536  11,810  

Дебiторська заборгованiсть за роботи, послуги   11,460  9,638  

Iнша дебiторська заборгованiсть   1,866  1,979 

                         508,327  472,222 

Резерв сумнiвних боргiв   (20,613) (23,898) 

Усього дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги

 487,714 448,324  



Iнформацiя про рiвень кредитного та валютного ризикiв, що iснують у Компанiї, а 

також про збитки вiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi за 

продукцiю, товари, роботи, послуги розкрита у примiтцi 20. 

Змiни резерву сумнiвних боргiв протягом рокiв, що закiнчилися 31 грудня, 

представленi таким чином: 

(у тисячах гривень)   2017 2016    

Сальдо на 1 сiчня   23,898 18,921 

Змiни в резервi сумнiвних боргiв    (3,285) 4,977       

Сальдо на 31 грудня   20,613 23,898    

Змiни в оцiнках щодо погашення заборгованостi можуть впливати на визнанi збитки 

вiд зменшення корисностi. Наприклад, якби чиста приведена вартiсть оцiнених 

грошових потокiв змiнилася на плюс/мiнус один вiдсоток, сума резерву сумнiвних 

боргiв на 31 грудня 2017 р. була б приблизно на 4,877 тисяч гривень меншою/бiльшою 

(31 грудня 2016 р.: 4,483 тисячi гривень). 

 

7 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами представлена таким 

чином: 

(у тисячах гривень)    31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р.        

Аванси за роботи та послуги    25,998  20,527  

Аванси за сировину    411  16  

Iншi аванси    3,065  4,520     

Усього дебiторської заборгованостi за розрахунками за виданими авансами  

 29,474 25,063 

    

8 Грошi та їх еквiваленти 

Грошi та їх еквiваленти представленi таким чином: 

(у тисячах гривень)    31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р.      

Банкiвськi рахунки    791,593  1,597,722  

Короткостроковi банкiвськi депозити    839,546  1,403,167     

Усього грошей та їх еквiвалентiв  1,631,139 3,000,889 

На 31 грудня 2017 та 31 грудня 2016 р. залишки грошових коштiв на банкiвських 

рахунках не є знецiненими чи простроченими. Iнформацiя про процентний ризик, що 

iснує у Компанiї, та аналiз чутливостi фiнансових активiв та фiнансових 

зобов'язань подана у примiтцi 20. 

 

9 Власний капiтал 

(а) Зареєстрований статутний капiтал 

На 31 грудня 2017 р. та 2016 р. зареєстрований статутний капiтал складається з 

1,022,432,914 простих акцiй номiнальною вартiстю 1 гривня за одну акцiю. Всi 

зареєстрованi акцiї є випущеними та повнiстю оплаченими. 

Всi простi акцiї мають рiвнi права голосу, права на отримання дивiдендiв та на 

повернення капiталу.  

(б) Дивiденди 

У 2017 роцi Компанiя оголосила виплату дивiдендiв на суму 1,001,984 тисячi гривень 

(2016 р.: 1,707,463 тисячi гривень). Як правило, українськi суб'єкти 

господарювання оголошують розподiл прибутку тiльки з поточного або накопиченого 

прибутку, вiдображеного у окремiй фiнансовiй звiтностi. Суми, вiдрахованi в 

резерви, як правило, повиннi бути використанi для цiлей, визначених при їх 

вiдрахуваннi. Використання сум, вiдрахованих до резервiв, в iнших цiлях може бути 

обмежене законодавством. 

(в) Управлiння капiталом 

Полiтика Компанiї передбачає пiдтримку стабiльного рiвня капiталу з метою 

забезпечення належної довiри з боку iнвесторiв, кредиторiв та iнших учасникiв 

ринку, а також для забезпечення сталого розвитку господарської дiяльностi у 

майбутньому. Управлiнський персонал здiйснює монiторинг показника прибутку на 

капiтал, який Компанiя визначає як спiввiдношення прибутку вiд операцiй до 

загальної суми власного капiталу. 

Управлiнський персонал забезпечує фiнансування Компанiї здебiльшого за рахунок 

власного капiталу. Протягом звiтного перiоду не було змiн у пiдходi Компанiї до 

управлiння капiталом.  

Сума капiталу, управлiння яким здiйснює Компанiя станом на 31 грудня 2017 року, 

складає 3,079,836 тисяч гривень (у 2016 роцi -2,995,396 тисяч гривень). 

(г) Прибуток на акцiю 

Розрахунок чистого та скоригованого чистого прибутку на акцiю за рiк, що 

закiнчився 31 грудня 2017 р., базувався на сумi чистого прибутку власникiв простих 

акцiй за рiк за даними консолiдованої фiнансової звiтностi, який складав 1,098,702 

тисяч гривень (31 грудня 2016 р.: 1,012,568 тисячi гривень), та середньозваженiй 

кiлькостi простих акцiй, що перебували в обiгу протягом перiоду, яка складала 

1,022,432,914 акцiй (31 грудня 2016 р.: 1,022,432,914 акцiй). Прибуток на акцiю за 

2017 рiк, розрахований на основi консолiдованого прибутку, становить 1.075 гривень 



на акцiю (2016 р.: 0.99 гривень на акцiю). Компанiя не має потенцiйних простих 

акцiй з розбавлячим еффектом. 

 

10 Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги  

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги представлена таким 

чином: 

(у тисячах гривень)  31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р.      

Кредиторська заборгованiсть перед iноземними постачальниками  141,977 

 105,948 

Кредиторська заборгованiсть перед мiсцевими постачальниками  671,695 

 636,191    

Усього кредиторської заборгованостi за товари, роботи,послуги  813,672

 742,139   

На 31 грудня 2017 р. кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги перед 

пов'язаними сторонами становить 54,648 тисяч гривень та являє собою 7% вiд 

загальної суми кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги (31 грудня 

2016 р.: 20,560 тисяч гривень або 3% вiдповiдно) (примiтка 23). 

 

11 Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом представлена таким 

чином: 

(у тисячах гривень)  31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р.     

Акцизний збiр   107,510  101,539  

Податок на додану вартiсть   62,232   49,047 

Iншi зобов'язання iз сплати податкiв   9,185    4,239      

Усього поточної кредиторської заборгованостi за розрахунками з бюджетом 178,927

 154,825 

      

12 Поточнi забезпечення 

Поточнi забезпечення представленi таким чином: 

(у тисячах гривень)  31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р.      

Нарахування по майбутнiм платежам  558,596  549,381  

Забезпечення виплат персоналу  25,505   22,697     

Усього поточних забезпечень 584,101 572,078 

      

13 Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за роки, що 

закiнчилися 31 грудня, представлений таким чином: 

(у тисячах гривень)    2017 2016        

Чистий дохiд вiд реалiзацiї пива     5,488,636     4,551,523 

Чистий дохiд вiд реалiзацiї безалкогольних напоїв     315,220  351,042  

Чистий дохiд вiд реалiзацiї сидру   208,151  198,316       

Усього чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)

 6,012,007 5,100,881 

        

14 Iншi операцiйнi доходи 

Iншi операцiйнi доходи за роки, що закiнчилися 31 грудня, представленi таким 

чином: 

(у тисячах гривень)   2017 2016      

Реалiзацiя послуг   26,718  21,467 

Реалiзацiя iнших товарiв, в т.ч. рекламна продукцiя    12,416  31,180  

Реалiзацiя сировини   6,824  6,183 

Списання кредиторської заборгованостi   1,647  285 

Оренда    1,312  877       

Штрафи i пенi    1,158       1,027  

Iншi доходи    388  883      

Усього iнших операцiйних доходiв   50,463 61,902       

Стаття "Реалiзацiя iнших товарiв" за 2016 рiк мiстила iнформацiю про прибуток вiд 

реалiзацiї iмпортованого пива. За 2017 рiк доходи вiд продажу iмпртованого пива 

вiдображенi у статтi "Чистий дохiд вiд реалiзацiї пива" (примiтка 13), а 

собiвартiсть включена до статтi "Собiвартiсть реалiзованної продукцiї". 

 

15 Адмiнiстративнi витрати 

Адмiнiстративнi витрати за роки, що закiнчилися 31 грудня, представленi таким 

чином: 

(у тисячах гривень)  Примiтка 2017 2016       

Оплата працi 17      103,829  90,638 

Знос  4(a)  20,979  15,543 

Iншi витрати на персонал    14,215  12,134 

Технiчне обслуговування    12,907  8,447 

Комунальнi послуги    12,779  10,455 



Професiйнi послуги    11,265  8,873 

Страхування   10,231  10,248 

Амортизацiя   8,580   8,962 

Послуги охорони   7,417  11,751 

Послуги по напрямку зв'язкiв з громадскiстю   7, 203  4,735 

Iнше   9,008 17,983       

Усього адмiнiстративних витрат   218,413 199,769 

     

16 Витрати на збут 

Витрати на збут за роки, що закiнчилися 31 грудня, представленi таким чином: 

(у тисячах гривень) Примiтка 2017 2016    

Витрати на транспортування та логiстику    285,875  186,402  

Витрати на маркетинг     261,181  281,448 

Оплата працi  17           235,946  203,263  

Знос  4(a)  186,762   122,568  

Плата за лiцензiї та витрати на роялтi    89,142   63,651  

Лiзинг авто  46,408 43,600 

Ремонт та пiдтримка обладнання  21,121 29,645 

Iнше  29,012 43,114     

Усього витрат на збут   1,155,447 973,691 

     

17 Витрати на персонал 

Загальна сума витрат на персонал за роки, що закiнчилися 31 грудня, представлена 

таким чином: 

(у тисячах гривень) Примiтка 2017 2016       

Витрати на збут  16         235,946     203,263  

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)   133,019     

86,273 

Адмiнiстративнi витрати 15    103,829     90,638    

Усього витрат на персонал  472,794 380,174 

       

18 Iншi фiнансовi доходи 

Iншi фiнансовi доходи за роки, що закiнчились 31 грудня, представленi таким чином: 

(у тисячах гривень)   2017 2016       

Процентнi доходи   110,195  196,483      

Дохiд вiд курсових рiзниць   21,433      63,289    

Усього фiнансових доходiв  131,628 259,772 

Стаття "Дохiд вiд курсових рiзниць" за 2016 рiк мiстила iнформацiю про курсовi 

рiзницi вiд переоцiнки заборгованостi по розрахункам з покупцями та 

постачальниками та перерахунку валютних коштiв на поточних рахунках.  

 

19 Витрати з податку на прибуток 

Дiюча ставка податку на прибуток в Українi з 1 сiчня 2014 р. i надалi - 18%.  

Компоненти витрат з податку на прибуток за роки, що закiнчилися 31 грудня, 

представленi таким чином: 

(у тисячах гривень)  2017 2016   

Витрати з поточного податку  266,670 247,056 

Доходи з вiдстроченого податку на прибуток  (9,585)  (23,527)     

Усього витрат з податку на прибуток  257,085 223,529 

 (а) Узгодження дiючої ставки податку на прибуток 

Рiзниця мiж загальною очiкуваною сумою витрат з податку на прибуток, розрахованою 

iз застосуванням дiючої ставки податку на прибуток до прибутку до оподаткування, i 

фактичною сумою витрат з податку на прибуток за роки, що закiнчилися 31 грудня, 

представлена таким чином: 

(у тисячах гривень) 2017 % 2016 %     

Прибуток до оподаткування  1,343,509 100.0% 1,228,554 100.0%  

   

Податок на прибуток за дiючою ставкою оподаткування  241,831  18.0%  221,140 

 18.0% 

Витрати, що не вiдносяться на витрати для цiлей розрахунку податку на прибуток  

5,600  0.4%  2,389  0.2% 

Коригування поточного податку на прибуток минулих рокiв 9,654 0.7% - 0%  

Фактичнi витрати з податку на прибуток  257,085 19.1% 223,529 18.2% 

 (б) Визнанi вiдстроченi податковi активи та зобов'язання 

Змiни позицiї з визнаного вiдстроченого податку за типами тимчасових рiзниць за 

рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 р., представленi таким чином: 

(у тисячах гривень) Сальдо на 01 сiчня 2017 р Визнано у прибутку або збитку

 Сальдо на  

31 грудня 2017 р. 

 Актив (зобов'язання) Дохiд (витрати) Актив (зобов'язання)       

Нематерiальнi активи   1,923  1,747 3,670 



Незавершенi капiтальнi iнвестицiї   (114) 161 47 

Основнi засоби   31,795  (6,368) 25,427 

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї  12  0 12 

Запаси   4,387  3,003 7,390 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги  (6,749) 8,749

 2,000 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами   1,778  24

 1,802 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть   1,540  (130) 1,410 

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги  31,567  5,329

 36,896 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом  7,009  (830) 6,179 

Поточнi забезпечення   109,088  (2,100) 106,988    

                          182,236 9,585 191,821    

Змiни позицiї з визнаного вiдстроченого податку за типами тимчасових рiзниць за 

рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 р., представленi таким чином:  

(у тисячах гривень) Сальдо на 1 сiчня 2016 р. Визнано у прибутку або збитку

 Сальдо на  

31 грудня 2016 р. 

 Актив (зобов'язання) Дохiд (витрати) Актив (зобов'язання)       

Нематерiальнi активи  2,157  (234)  1,923  

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї  696  (810)  (114) 

Основнi засоби  37,753  (5,958)  31,795  

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї (12)  24   12  

Запаси  -  4,387   4,387  

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги (4,933) (1,816) 

(6,749) 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами  1,349  429   

1,778 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть  910  630   1,540  

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 37,201  (5,634)  

31,567  

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом  7,082  (73)  

7,009  

Поточнi забезпечення  76,506  32,582   109,088      

                      158,709  23,527      182,236 

    

20 Управлiння фiнансовими ризиками 

(а) Огляд 

У зв'язку з використанням фiнансових iнструментiв у Компанiї виникають такi 

ризики: 

- кредитний ризик; 

- ризик лiквiдностi; 

- ринковий ризик. 

У цiй примiтцi подається iнформацiя про рiвень зазначених ризикiв у Компанiї, про 

цiлi, полiтики та процеси оцiнки i управлiння ризиками Компанiї, а також про 

управлiння капiталом Компанiї. Бiльш детальна кiлькiсна iнформацiя розкрита у 

вiдповiдних примiтках до цiєї окремої фiнансової звiтностi. 

Управлiнський персонал несе загальну вiдповiдальнiсть за створення структури 

управлiння ризиками i здiйснення нагляду за нею. 

Полiтика управлiння ризиками розробляється з метою виявлення i аналiзу ризикiв, з 

якими стикається Компанiя, встановлення належних лiмiтiв ризикiв i засобiв 

контролю за ними, монiторингу ризикiв i дотримання лiмiтiв. Полiтики i системи 

управлiння ризиками регулярно переглядаються з метою вiдображення змiн ринкових 

умов i дiяльностi Компанiї. Застосовуючи засоби навчання i стандарти та процедури 

управлiння, Компанiя прагне створити таке дисциплiнуюче i конструктивне середовище 

контролю, в якому всi працiвники розумiють свої ролi i обов'язки. 

Наглядова Рада Компанiї здiйснює нагляд за тим, як управлiнський персонал 

контролює дотримання Компанiєю полiтики i процедур управлiння ризиками i перевiряє 

адекватнiсть структури управлiння ризиками тим ризикам, якi виникають у Компанiї. 

(б) Кредитний ризик 

Кредитний ризик являє собою ризик фiнансового збитку для Компанiї в результатi 

невиконання клiєнтом або контрагентом за фiнансовим iнструментом своїх зобов'язань 

за договором. Кредитний ризик виникає, переважно, у зв'язку з дебiторською 

заборгованiстю з боку клiєнтiв Компанiї. 

Балансова вартiсть фiнансових активiв являє собою максимальний рiвень кредитного 

ризику. Максимальний рiвень кредитного ризику на звiтну дату представлений таким 

чином: 

 (у тисячах гривень)   31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р.    

Довгострокова дебiторська заборгованiсть  2,098 7,370 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги   487,714 

 448,324 



Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв   3,252 

 13,785 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть    1,527  42,463 

Грошi та їх еквiваленти     1,631,139  3,000,889      

                               2,125,730 3,512,831    

 (i)  Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги та iнша 

дебiторська заборгованiсть  

Рiвень кредитного ризику залежить, головним чином, вiд iндивiдуальних 

характеристик кожного клiєнта. Демографiчнi характеристики клiєнтської бази, 

включаючи ризик дефолту у країнах, в яких клiєнти здiйснюють свою дiяльнiсть, 

мають менший вплив на кредитний ризик. 

Управлiнський персонал затвердив кредитну полiтику, згiдно з якою кожний новий 

клiєнт iндивiдуально оцiнюється на предмет платоспроможностi, перш нiж йому будуть 

запропонованi стандартнi умови оплати та доставки продукцiї. Така оцiнка включає 

аналiз зовнiшнiх рейтингiв, якщо вони iснують, а в окремих випадках аналiз 

банкiвських довiдок. 

Здiйснюючи монiторинг кредитного ризику, пов'язаного з клiєнтами, Компанiя 

розподiляє їх на групи вiдповiдно до їх кредитних характеристик, залежно вiд того, 

чи є вони оптовими чи роздрiбними клiєнтами, а також за їх географiчним 

мiсцезнаходженням, галузевою приналежнiстю, структурою заборгованостi за строками, 

договiрними строками погашення зобов'язань та наявнiстю фiнансових труднощiв у 

минулому. Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги та iнша 

дебiторська заборгованiсть є переважно заборгованiстю оптових клiєнтiв. 

Компанiя не вимагає застави по дебiторськiй заборгованостi за продукцiю, товари, 

роботи, послуги та iншiй дебiторськiй заборгованостi. Банкiвськi гарантiї є 

обов'язковою умовою спiвпрацi з бiльшiстю клiєнтiв, та покривають значну частину 

дебiторської заборгованостi за продукцiю. Рiвень кредитного ризику пiдлягає 

постiйному монiторингу. 

Компанiя створює резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi, який являє 

собою її оцiнку понесених збиткiв вiд дебiторської заборгованостi за продукцiю, 

товари, роботи та послуги та iншої дебiторської заборгованостi. Основнi компоненти 

цього резерву включають компонент iндивiдуального збитку, який вiдноситься до 

заборгованостi, що є значною iндивiдуально, а також компонент сукупного збитку, що 

визначається для груп подiбних активiв стосовно понесених, але ще не виявлених 

збиткiв. Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi, що оцiнюється у 

сукупностi, визначається на основi статистики платежiв за подiбними фiнансовими 

активами. 

Аналiз дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги за 

строками виникнення представлений таким чином: 

(у тисячах гривень) 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. 

 До вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi

 Зменшення корисностi До вирахування резерву на покриття збиткiв вiд 

зменшення корисностi Зменшення корисностi     

Непрострочена заборгованiсть   487,461   -   448,324   - 

Прострочена на 0 - 30 днiв  2,331   2078  470 470 

Прострочена на 31 - 60 днiв 4,363   4,363  1,971 1,971 

Прострочена на 61 - 150 днiв  17   17  346 346 

Прострочена бiльше нiж на 150 днiв  14,155    14,155  21,111 21,111 

    

                                  508,327 20,613 472,222 23,898 

    

(ii) Грошi та їх еквiваленти  

На 31 грудня 2017 р. Компанiя утримувала грошi та їх еквiваленти на суму 1,631,139 

тисяч гривень (31 грудня 2016 р.: 3,000,889 тисяч гривень), що являє собою 

максимальний  рiвень кредитного ризику по цих активах. Грошовi кошти та їх 

еквiваленти частково утримуються у банках з рейтингом B-, визначеними рейтинговим 

агентством Fitch's Agency.  

У тисячах гривень 2017 рiк 2016 рiк 

 Банкiвськi рахунки Короткостроковi банкiвськi депозити Банкiвськi 

рахунки Короткостроковi банкiвськi депозити     

Не простроченi та не знецiненi     

- рейтинг B-  140 178         516 773          368 606           1 403 

167  

- без рейтингу  651 415         322 773          1 229 116               

-   

Всього грошових коштiв та їх еквiвалентiв на 31 грудня   

 791 593               839 546              1 597 722               1 403 167   

Полiтикою Компанiї передбачено управлiння кредитним ризиком, пов'язаним з 

грошовими коштами та їх еквiвалентами, шляхом розмiщення грошових коштiв на 

рахунках рiзних банкiв. 

(в) Ризик лiквiдностi 



Ризик лiквiдностi полягає у тому, що у Компанiї можуть виникнути труднощi у 

виконаннi фiнансових зобов'язань, розрахунки за якими здiйснюються шляхом передачi 

грошових коштiв або iншого фiнансового активу. Пiдхiд Компанiї до управлiння 

лiквiднiстю передбачає забезпечення, наскiльки це можливо, постiйної наявностi 

лiквiдностi, достатньої для виконання зобов'язань по мiрi настання строкiв їх 

погашення як у звичайних умовах, так i у надзвичайних ситуацiях, уникаючи при 

цьому неприйнятних збиткiв чи ризику нанесення шкоди репутацiї Компанiї. 

Строки погашення непохiдних фiнансових зобов'язань згiдно з договорами, включаючи 

виплати процентiв (недисконтованi грошовi потоки), представленi таким чином: 

(у тисячах гривень) Балансова вартiсть Грошовi потоки за договорами До 

одного року 

На 31 грудня 2017 р.    

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 813,672

 813,672 813,672 

Iншi поточнi зобов'язання   37,032   37,032   37,032  

                         850,704      850,704  850,704    

На 31 грудня 2016 р.    

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 742,139

 742,139 742,139 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками 1,154,227

 1,154,227 1,154,227 

Iншi поточнi зобов'язання   35,761   35,761   35,761   

                        1,932,127 1,932,127 1,932,127    

(г) Ринковий ризик  

Ринковий ризик полягає у тому, що змiни ринкових курсiв, таких як валютнi курси, 

процентнi ставки i курси цiнних паперiв, будуть впливати на доходи або на вартiсть 

фiнансових iнструментiв Компанiї. Метою управлiння ринковим ризиком є управлiння i 

контроль рiвня ринкового ризику у межах прийнятних параметрiв при оптимiзацiї 

доходностi. 

(i)  Валютний ризик 

У Компанiї виникає валютний ризик у зв'язку з продажами, закупками i залишками 

коштiв на банкiвських рахунках, деномiнованими в iноземних валютах, переважно в 

доларах США, росiйських рублях та євро. Законодавство України обмежує можливiсть 

Компанiї хеджувати валютний ризик, отже, Компанiя не хеджує свiй валютний ризик. 

Рiвень валютного ризику представлений таким чином: 

(у тисячах гривень) Долар США Росiйський рубль Євро Iншi валюти    

На 31 грудня 2017 р.     

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 29,920   113  615 

  -  

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть  -   -   1,527   -  

Грошi та їх еквiваленти   582,254   413   320,249   -  

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (4,183)  

(41,207)  (96,595)  -  

Поточнi забезпечення   (145,976)  (23,469)  (356,251)  (17,305)   

  

Чиста довга (коротка) позицiя   462,015   (64,150)  (130,455)  (17,305)  

     

На 31 грудня 2016 р.     

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги  23,464

 - 720 - 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 476 41,987 - 

Грошi та їх еквiваленти  682,217 30 263,776 - 

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (855) (9,760) 

(12,956) - 

Поточнi забезпечення  (197,026) (16,929) (317,513) (11,429)   

  

Чиста довга (коротка) позицiя  507,800 (26,183) (23,986) (11,429) 

 10% ослаблення курсу гривнi по вiдношенню до зазначених у наступнiй таблицi валют 

призвело б до (зменшення) збiльшення власного капiталу та чистого прибутку на 

зазначенi нижче суми. При цьому припускається, що всi iншi змiннi величини, 

зокрема, процентнi ставки, залишаться постiйними. 

(у тисячах гривень) 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р.   

Долар США   37,885   41,640  

Росiйський рубль   (5,260)  (2,147) 

Євро   (10,697)  (1,967) 

Iншi валюти   (1,419)  (937) 

10% змiцнення курсу гривнi по вiдношенню до зазначених у таблицi валют справило б 

рiвний, але протилежний за значенням вплив на зазначенi суми, за умови, що всi 

iншi змiннi величини залишаються постiйними. 

(ii) Ризик змiни iнших ринкових курсiв 



Компанiя не укладає договорiв на поставку товарiв, крiм тих що укладаються для 

цiлей використання та продажу з урахуванням прогнозних потреб Компанiї; такi 

договори не передбачають розрахункiв шляхом проведення взаємозалiкiв. 

(д) Визначення справедливої вартостi 

Оцiнена справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов'язань визначається за 

допомогою методологiї дисконтованих грошових потокiв та iнших вiдповiдних 

методологiй оцiнки вартостi на кiнець року i не вiдображає справедливу вартiсть 

цих iнструментiв на дату складання чи розповсюдження цiєї окремої фiнансової 

звiтностi. Цi розрахунки не вiдображають премiй чи дисконтiв, якi можуть виникнути 

внаслiдок пропозицiї на продаж одночасно всiєї суми конкретного фiнансового 

iнструмента, що належить Компанiї. Оцiнка справедливої вартостi 'рунтується на 

судженнях щодо очiкуваних у майбутньому грошових потокiв, поточних економiчних 

умов, характеристик ризику рiзних фiнансових iнструментiв та iнших факторiв. 

Оцiнка справедливої вартостi 'рунтується на iснуючих фiнансових iнструментах без 

оцiнки вартостi очiкуваної майбутньої дiяльностi та оцiнки вартостi активiв i 

зобов'язань, що не вважаються фiнансовими iнструментами. Крiм того, ефект 

оподаткування сум, якi можуть бути отриманi в результатi реалiзацiї нереалiзованих 

прибуткiв i збиткiв, який може вплинути на оцiнку справедливої вартостi, не 

враховувався. 

Фiнансовi iнструменти Компанiї облiковуються за амортизованою вартiсть. 

Справедлива вартiсть усiх фiнансових iнструментiв, представлених у звiтi про 

фiнансовий стан Компанiї станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв, приблизно 

дорiвнює їхнiй балансовiй вартостi на цi дати, а її оцiнка базується на грошових 

потоках дисконтованих по ставках, визначених в рамках рiвня 3 iєрархiї 

справедливої вартостi, за винятком грошових коштiв, для яких були використанi 

ставки рiвня 1. 

(е)   Трансфертне цiноутворення 

Законодавство про трансфертне цiноутворення було доопрацьоване з 1 вересня 2013 

року. Новi правила трансфертного цiноутворення є значно детальнiшими, нiж 

попереднi норми законодавства i певною мiрою бiльше враховують мiжнароднi принципи 

трансфертного цiноутворення, розробленi Органiзацiєю Економiчного Спiвробiтництва 

та Розвитку (ОЕСР). Нове законодавство дозволяє податковим органам застосовувати 

коригування щодо трансфертного цiноутворення та нараховувати додатковi податковi 

зобов'язання щодо контрольованих операцiй (операцiй iз пов'язаними сторонами та 

деяких операцiй iз непов'язаними сторонами), якщо цiна операцiї не є визначеною на 

загальних умовах та не є об'рунтованою  вiдповiдними документами.  

Керiвництво вважає, що цiнова полiтика Компанiї 'рунтується на загальних умовах та 

вiдповiдає вимогам нового законодавства щодо трансфертного цiноутворення.  

Враховуючи, що практика впровадження нових правил трансфертного цiноутворення в 

Українi ще не встановлена, вплив оскаржень з боку вiдповiдних органiв щодо 

трансфертного цiноутворення Компанiї не може бути надiйно оцiнений. Однак вiн може 

виявитись суттєвим для фiнансового стану та/або операцiй Компанiї в цiлому. 

 

21 Зобов'язання 

(а)     Невизнанi контрактнi зобов'язання з придбання основних засобiв та 

нематерiальних активiв 

На 31 грудня 2017 р. Компанiя має невизнанi контрактнi зобов'язання з придбання 

основних засобiв та нематерiальних активiв на суму 6,638 тисяч гривень та 563 

тисячi гривень, вiдповiдно (31 грудня 2016 р.: 275,929 тисяч гривень та 3,213 

тисяч гривень, вiдповiдно). 

(б) Операцiйна оренда 

Станом на 31 грудня зобов'язання по майбутнiм орендним платежам за договорами 

оренди, якi не можуть бути припиненi  в односторонньому порядку, пiдлягають сплатi 

в наступному порядку: 

(у тисячах гривень) 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р.   

До одного року                    56,830         60,730  

Вiд одного до п'яти рокiв        36,132         99,628  

Понад п'ять рокiв - - 

                            92,962        160,358 

   

22 Непередбаченi зобов'язання 

(а) Страхування 

Страхова галузь в Українi знаходиться у стадiї розвитку та в певних законодавчих 

обмеженнях, тому багато форм страхового захисту, що є поширеними в iнших країнах, 

в Українi, як правило, ще не є загальнодоступними в повний мiрi. Компанiя має 

повне страхове покриття, iз звичайними для даного виду страхування виключеннями, 

по виробничих потужностях, на випадок переривання дiяльностi або виникнення 

зобов'язань перед третьою стороною у зв'язку iз заподiянням шкоди майну чи 

навколишньому середовищу в результатi аварiй, пов'язаних з майном або дiяльнiстю 

Компанiї. 

(б) Судовi процеси  



У ходi звичайної дiяльностi Компанiя залучається до рiзних судових процесiв. На 

думку управлiнського персоналу, результати цих судових процесiв не матимуть 

суттєвого впливу на фiнансовий стан чи результати дiяльностi Компанiї. 

(в) Непередбаченi податковi зобов'язання 

Компанiя здiйснює бiльшiсть операцiй в Українi i тому має вiдповiдати вимогам 

податкового законодавства України. Для української системи оподаткування 

характерним є наявнiсть численних податкiв та законодавство, яке часто змiнюється, 

може застосовуватися ретроспективно, мати рiзне тлумачення, а в деяких випадках є 

суперечливим. Нерiдко виникають протирiччя у тлумаченнi податкового законодавства 

мiж мiсцевою, обласною i державною податковими адмiнiстрацiями, а також мiж 

Мiнiстерством фiнансiв, Державною фiскальною службою України та iншими державними 

органами. Податковi декларацiї пiдлягають перевiрцi з боку рiзних органiв влади, 

якi згiдно iз законодавством мають право застосовувати суворi штрафнi санкцiї, а 

також стягувати пеню. Податковий рiк залишається вiдкритим для податкових 

перевiрок протягом трьох наступних календарних рокiв, однак за певних обставин цей 

термiн може бути продовжений. 

Цi факти створюють набагато серйознiшi податковi ризики в Українi, нiж ризики, якi 

є типовими для країн з бiльш розвиненими системами оподаткування. Управлiнський 

персонал вважає, виходячи з власного тлумачення податкового законодавства, 

офiцiйних роз'яснень та рiшень судiв, що податковi зобов'язання були належним 

чином вiдображенi в облiку. Однак вiдповiднi органи можуть мати iнше тлумачення 

зазначених вище положень, i, якщо вони зможуть довести об'рунтованiсть своїх 

тлумачень, виконання їх рiшень може значним чином вплинути на цю окрему фiнансову 

звiтнiсть.  

 

23 Операцiї з пов'язаними сторонами 

У ходi звичайної дiяльностi Компанiя здiйснює операцiї з пов'язаними сторонами. 

Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу 

сторону або здiйснює значний вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових та 

операцiйних рiшень. Пов'язанi сторони включають акцiонерiв, основний управлiнський 

персонал i його близьких родичiв, а також компанiї, що знаходяться пiд контролем 

чи значним впливом з боку цих сторiн. Цiни на операцiї з пов'язаними сторонами 

визначаються на момент проведення операцiї. 

(а) Операцiї з основним управлiнським персоналом 

Винагорода основному управлiнському персоналу у грошовiй формi складає 73,880 

тисяч гривень за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 р. (2016 р.: 71,039 тисяч 

гривень), з яких довгостроковi виплати складають 8,580 за 2017р. (2016р.: 6,484 

тисячi гривень). 

Заборгованiсть по короткостроковим виплатам складає 17,071 тисяча гривень та по 

довгостроковим виплатам 15,064 тисячi гривень на 31 грудня 2017р. (на 31 грудня 

2016р.: 22,751 тисяча гривень та 6,484 тисячi вiдповiдно).  

Основний управлiнський персонал - це особи, якi мають повноваження та є 

вiдповiдальними, прямо або опосередковано, за планування, керiвництво i контроль 

за дiяльнiстю Компанiї. 

(б) Залишки за розрахунками та операцiї з iншими пов'язаними сторонами 

Залишки за розрахунками з пов'язаними сторонами, якi представленi суб'єктами 

господарювання пiд спiльним контролем, є такими: 

(у тисячах гривень) 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р.   

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги  30,472 

 24,173 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть  1,527  42,463 

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 54,648

 20,560 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками - 1,154,227 

Поточнi забезпечення 543,532  542,897 

Операцiї з пов'язаними сторонами, якi представленi суб'єктами господарювання пiд 

спiльним контролем, є такими: 

(у тисячах гривень) 2017 2016   

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)  143,909 

 101,886 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)  83,208 

 60,449 

Витрати на збут  101,566  83,567 

Адмiнiстративнi витрати   (9,930)  3,701 

Iншi доходи  30,998  3,987 

Iншi витрати  2,059  1,130 

Iншi операцiйнi доходи 950 393 

Адмiнiстративнi витрати включають дохiд вiд списання поточних забезпечень по 

внутрiшньогруповим операцiям. 

Залишки за розрахунками з пов'язаними сторонами включають наступнi залишки, що 

представленi дочiрньою компанiєю "Carlsberg SRL"  Молдова: 



(у тисячах гривень) 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р.   

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги  28,823 

 23,464 

Операцiї з пов'язаними сторонами включають наступнi операцiї iз дочiрньою 

компанiєю "Carlsberg SRL"  Молдова: 

(у тисячах гривень) 2017 2016   

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)  126,786 

 97,809 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)  73,223 

 58,031 

Iншi операцiйнi доходи 950 393 

Iншi доходи  527  399 

     

Шевченко Є. В.  Дорошенко К. В.  

   

Генеральний директор   Головний бухгалтер 

 

 

 

 

 

 

Примiтки до консолiдованої фiнансової звiтностi на 31 грудня 2017 року та за рiк, 

що закiнчився на зазначену дату 

 

1 Загальна iнформацiя 

(а) Органiзацiйна структура та дiяльнiсть 

Приватне акцiонерне товариство "Карлсберг Україна" ("Компанiя") є компанiєю, 

зареєстрованою в Українi. Юридична адреса Компанiї: вул. Василя Стуса 6, 69076, 

Запорiжжя, Україна. Протягом 2017 року Компанiя змiнила тип товариства з 

публiчного на приватне акцiонерне товариство. Консолiдована фiнансова звiтнiсть 

Групи станом на 31 грудня 2017 р. та за рiк, що закiнчився на зазначену дату, 

включає Компанiю та її дочiрнi пiдприємства (далi разом "Група" та окремо 

"суб'єкти господарювання Групи"). Основним видом дiяльностi Групи є виробництво 

пива, сидру та безалкогольних напоїв. 

На 31 грудня 2017 р. та 2016 р. акцiонери й вiдповiдно їх частки в капiталi 

Компанiї представленi таким чином: 

 31 грудня 2017 р.  31 грудня 2016 р. 

 Частка  Кiлькiсть акцiй  Частка  Кiлькiсть акцiй 

Baltic Beverages Invest AB, Швецiя 98.77% 1 009 849 964  98.77%

 1 009 849 964 

Iншi 1.23% 12 582 950  1.23% 12 582 950 

Всього 100.00% 1 022 432 914  100.00% 1 022 432 914 

 (б) Додаткова iнформацiя вiдповiдно до вимог українського законодавства 

Станом на 31 грудня 2017 р. Компанiя дотримується вимог частини третьої статтi 155 

Цивiльного кодексу України щодо вартостi чистих активiв. Протягом року, що 

закiнчився 31 грудня 2017 р., Компанiя дотримувалася вимог щодо виконання значних 

правочинiв, що перевищують 10 вiдсоткiв вартостi активiв, вiдповiдно до статтi 70 

Закону України "Про акцiонернi товариства". 

Статус корпоративного управлiння Компанiї, включаючи функцiю внутрiшнього аудиту 

Вищим органом управлiння Компанiї є загальнi збори акцiонерiв, котрi призначають 

Наглядову Раду Компанiї. Наглядова рада представляє iнтереси акцiонерiв в перервах 

мiж проведенням Зборiв i контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу. 

Виконавчим органом Компанiї є Генеральний директор, який здiйснює управлiння 

поточною дiяльнiстю Компанiї та забезпечує виконання рiшень загальних Зборiв 

акцiонерiв.  

Контролюючим органом Компанiї є Ревiзiйна Комiсiя, яка проводить перевiрку 

фiнансово-господарської дiяльностi Компанiї. Ревiзiйна Комiсiя обирається i 

пiдпорядковується Загальним зборам акцiонерiв. 

(в) Умови здiйснення дiяльностi в Українi 

У 2014-2016 роках економiка України зазнала рiзкого спаду внаслiдок полiтичної 

нестабiльностi, конфлiкту у Донецькiй та Луганськiй областях. З 2017 року 

економiка України показала помiрне вiдновлення, якому сприяло збiльшення обсягу 

внутрiшнiх iнвестицiй, вiдновлення рiвня споживання населенням, зростання обсягiв 

сiльськогосподарського та промислового виробництва й активностi будiвництва та 

покращення ситуацiї на зовнiшнiх ринках.  

Темп iнфляцiї в Українi у рiчному обчисленнi дещо пришвидшився у 2017 роцi до 

13,7% (порiвняно з 12,4% у 2016 роцi), а ВВП показав подальше зростання на 2% 

(пiсля падiння на 10% у 2015 роцi). 

Станом на дату цього звiту офiцiйний обмiнний курс гривнi по вiдношенню до долара 

США становив 25,99 гривнi за 1 долар США порiвняно з 28,07 гривнi за 1 долар США 



станом на 31 грудня 2017 року та 27,19 гривнi за 1 долар США станом на 31 грудня 

2016 року. У 2017 роцi вiдбулося подальше пом'якшення обмежень у сферi валютного 

контролю, введених у 2014-2015 роках. Зокрема, частку надходжень в iноземнiй 

валютi, що пiдлягає обов'язковому продажу на мiжбанкiвському ринку, було зменшено 

з 75% до 50% з 4 квiтня 2017 року. Крiм того, строк розрахункiв за експортно-

iмпортними операцiями в iноземнiй валютi було подовжено з 90 до 180 днiв з 26 

травня 2017 року.  

Попри деякi покращення ситуацiї у 2017 роцi, остаточний результат полiтичної та 

економiчної кризи в Українi та її поточнi наслiдки передбачити вкрай складно, 

проте вони можуть мати подальший негативний вплив на економiку України та бiзнес 

Групи. 

 

2 Основа складання консолiдованої фiнансової звiтностi 

(а) Пiдтвердження вiдповiдностi 

Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть Групи складена згiдно з вимогами Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ") та законодавства України.  

(б) Основа оцiнки 

Фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу iсторичної (первiсної) вартостi.  

(в) Дочiрнi пiдприємства, що консолiдуються 

Дочiрнiми є суб'єкти господарювання, якi контролюються Групою. Вважається, що 

контроль iснує, коли Компанiя має повноваження прямо або опосередковано управляти 

фiнансовою i операцiйною полiтикою суб'єкта господарювання, а отже й отримувати 

вигоди вiд його дiяльностi. 

Нижче наведено перелiк консолiдованих дочiрнiх пiдприємств Групи на 31 грудня: 

Назва Країна реєстрацiї 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. 

  % володiння % володiння    

ICS "Carlsberg" SRL Молдова 100% 100% 

ТОВ "Сатурн-97" Україна 100% 100% 

(г)     Функцiональна валюта та валюта подання 

Нацiональною валютою України є гривня, яка є функцiональною валютою Групи, за 

винятком ICS "Carlsberg" SRL (Молдова), функцiональною валютою якої є молодовський 

лей. Вся iнформацiя у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi подана у гривнях, 

округлених до тисяч гривень. 

(д) Використання оцiнок, припущень та суджень 

Складання консолiдованої фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ вимагає вiд 

управлiнського персоналу формування суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на 

застосування принципiв облiкової полiтики, на суми активiв та зобов'язань, доходiв 

та витрат, вiдображених у звiтностi, а також на розкриття iнформацiї про 

непередбаченi активи та зобов'язання. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд 

цих оцiнок. 

Оцiнки та припущення, на яких вони 'рунтуються, регулярно переглядаються. 

Результати перегляду облiкових оцiнок визнаються у перiодi, в якому вони 

переглядаються, а також у всiх наступних перiодах, на якi впливають такi оцiнки. 

Iнформацiя про важливi судження, використанi при застосуваннi принципiв облiкової 

полiтики, що мали найбiльший вплив на суми, визнанi у консолiдованiй фiнансовiй 

звiтностi, та можуть призвести до суттєвих коригувань у наступному фiнансовому 

роцi, висвiтлена у таких примiтках: 

- Примiтка 6 i Примiтка 20 - резерви пiд дебiторську заборгованiсть за товари, 

роботи, послуги 

- Примiтка 19  - вiдстроченi податковi активи. 

(е) Оцiнка справедливої вартостi 

Окремi принципи облiкової полiтики та розкриття iнформацiї Групи вимагають 

проведення оцiнки справедливої вартостi як фiнансових, так i нефiнансових активiв 

та зобов'язань. 

Оцiнюючи справедливу вартiсть активу чи зобов'язання, Група використовує вхiднi 

данi, якi можна спостерiгати на ринку, у максимально можливих обсягах. Справедлива 

вартiсть класифiкується за рiзними визначеними нижче рiвнями на основi iєрархiї 

джерел iнформацiї, що використовується для визначення справедливої вартостi в 

рамках методiв оцiнки: 

- Рiвень 1: котирування (без коригувань) цiн на iдентичнi активи та зобов'язання 

на активних ринках. 

- Рiвень 2: вхiднi данi, крiм котирування цiн, вiднесених до Рiвня 1, якi можна 

спостерiгати для активу чи зобов'язання безпосередньо (цiни) або опосередковано 

(визначенi на основi цiн). 

- Рiвень 3: вхiднi данi для активу чи зобов'язання, що не 'рунтуються на наявних 

ринкових даних (вхiднi данi, якi не можна спостерiгати на ринку). 

Якщо вхiднi данi, використанi для оцiнки справедливої вартостi активу чи 

зобов'язання, можуть бути вiднесенi до рiзних рiвнiв iєрархiї джерел визначення 

справедливої вартостi, то результат оцiнки справедливої вартостi в повному обсязi 

вiдноситься до найнижчого рiвня в iєрархiї джерел iнформацiї, що є суттєвим для 

загального результату оцiнки. 



Група визнає переходи мiж рiвнями iєрархiї джерел вхiдних даних для визначення 

справедливої вартостi в кiнцi звiтного перiоду, в якому вiдбувається змiна. 

Додаткова iнформацiя про припущення, зробленi для оцiнки справедливої вартостi, 

подана у Примiтцi 20(д) - визначення справедливої вартостi. 

 

3 Основнi принципи облiкової полiтики 

Викладенi далi принципи облiкової полiтики послiдовно застосовувалися у всiх 

звiтних перiодах представлених у цiй консолiдованiй фiнансовiй звiтностi, i 

послiдовно застосовувалися усiма дочiрнiми пiдприємствами Групи. 

(а) Облiк контрольованих суб'єктiв господарювання 

(i)  Дочiрнi пiдприємства 

Дочiрнiми є пiдприємства, в яких iнвестор контролює об'єкт iнвестицiї, якщо вiн 

має можливiсть чи право отримувати доходи вiд своєї участi в iнвестицiї, має 

можливiсть впливати на доходнiсть iнвестицiї завдяки своїй владi над об'єктом 

iнвестицiї та коли iснує зв'язок мiж правами та доходнiстю iнвестицiї. Фiнансова 

звiтнiсть дочiрнiх пiдприємств включається до консолiдованої фiнансової звiтностi 

з дати фактичного початку здiйснення контролю до дати фактичного припинення 

здiйснення контролю. За необхiдностi, принципи облiкової полiтики дочiрнiх 

пiдприємств були змiненi з метою приведення їх у вiдповiднiсть до принципiв 

облiкової полiтики, прийнятих Групою. 

(ii)  Операцiї, вилученi при консолiдацiї 

Залишки за розрахунками й операцiї мiж суб'єктами господарювання Групи та будь-якi 

нереалiзованi доходи та витрати за операцiями мiж суб'єктами господарювання Групи 

вилучаються пiд час складання консолiдованої фiнансової звiтностi. Нереалiзованi 

прибутки вiд операцiй з об'єктами iнвестицiй, що облiковуються за методом участi у 

капiталi iнших пiдприємств, вилучаються за рахунок iнвестицiї у розмiрi частки 

володiння Групи у капiталi об'єкта iнвестицiї. Нереалiзованi збитки вилучаються 

так само, як i нереалiзованi прибутки, але тiльки за умови вiдсутностi ознак 

зменшення корисностi. 

(б) Iноземна валюта 

(i) Операцiї в iноземних валютах 

На 31 грудня курс гривнi до основних валют представлений таким чином: 

  2017 2016  

Долар США  28.07 27.19 

Євро 33.50 28.42 

На 31 грудня курс молдовського лея до основних валют представлений таким чином: 

  2017 2016    

Долар США  17.10 19.98 

Євро 20.41 20.89 

Середньорiчний курс гривнi до основних валют представлений таким чином: 

  2017 2016    

Долар США  26.60 25.59 

Євро 30.08 28.31 

 

Середньорiчний курс молдовського лея до основних валют представлений таким чином: 

  2017 2016    

Долар США  18.49 19.92 

Євро 20.83 22.05 

Операцiї в iноземних валютах перераховуються у вiдповiднi функцiональнi валюти 

суб'єктiв господарювання Групи за курсами обмiну, що дiють на дати здiйснення 

операцiй. Монетарнi активи та зобов'язання, деномiнованi в iноземних валютах на 

звiтну дату, перераховуються у функцiональну валюту за курсами обмiну, 

встановленими на цю дату. Прибуток або збиток вiд курсових рiзниць по монетарних 

статтях - це рiзниця мiж амортизованою вартiстю у функцiональнiй валютi на початок 

перiоду, скоригованою на ефективну процентну ставку i платежi протягом перiоду, та 

амортизованою вартiстю в iноземнiй валютi, перерахованою за курсом обмiну на 

кiнець звiтного перiоду.  

Немонетарнi статтi, деномiнованi в iноземних валютах, якi вiдображаються за 

справедливою вартiстю, перераховуються у функцiональну валюту за курсами обмiну, 

що дiяли на дату визначення справедливої вартостi. Немонетарнi статтi, 

деномiнованi в iноземних валютах, якi вiдображаються за первiсною вартiстю, 

перераховуються за курсами обмiну, що дiяли на дату операцiї. 

Курсовi рiзницi, що виникають в результатi перерахування, визнаються у прибутку 

або збитку, за винятком рiзниць, що виникають при перерахуваннi iнструментiв 

капiталу, наявних для продажу, якi визнаються в iншому сукупному доходi. 

Закордоннi господарськi одиницi 

Активи та зобов'язання закордонних господарських одиниць, включаючи гудвiл та суми 

коригувань до справедливої вартостi, що виникають при придбаннi, перераховуються в 

гривнi за вiдповiдними курсами на звiтну дату. Доходи i витрати закордонних 

господарських одиниць перераховуються в гривнi за курсами обмiну на дату 



здiйснення вiдповiдних операцiй або за середньорiчними курсами у разi, якщо їх 

вплив не вважається суттєвим. 

Курсовi рiзницi визнаються в iншому сукупному доходi i вiдображаються на рахунку 

накопичених курсових рiзниць при перерахунку валют у складi власного капiталу. У 

разi часткового або повного вибуття закордонної господарської одиницi вiдповiдна 

сума з рахунку накопичених курсових рiзниць переноситься до прибутку або збитку у 

складi прибутку або збитку вiд вибуття. 

(в) Фiнансовi iнструменти 

(i) Непохiднi фiнансовi активи 

Непохiднi фiнансовi активи включають довгострокову дебiторську заборгованiсть, 

дебiторську заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги, дебiторську 

заборгованнiсть за розрахунками з нарахованих доходiв та iншу поточну дебiторську 

заборгованiсть i грошi та їх еквiваленти. 

Початкове визнання кредитiв i дебiторської заборгованостi та депозитiв 

здiйснюється на дату їх виникнення. Початкове визнання всiх iнших фiнансових 

активiв здiйснюється на дату укладення угоди, коли Група стає стороною договору 

щодо даних фiнансових iнструментiв. 

Група припиняє визнання фiнансового активу, коли закiнчується строк дiї договiрних 

прав на отримання грошових потокiв вiд даного активу, або коли вона передає права 

на отримання грошових потокiв вiд фiнансового активу в рамках операцiї, в якiй 

передаються практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням даним фiнансовим 

активом. Будь-яка частка володiння у переданих фiнансових активах, створена чи 

утримувана Групою, визнається як окремий актив або зобов'язання. 

Фiнансовi активи i зобов'язання подаються в згорнутому виглядi, i чиста сума 

вiдображається у звiтi про фiнансовий стан тодi i тiльки тодi, коли Група має 

юридично забезпечене право на взаємозарахування сум та намiр провести розрахунок 

на нетто-основi, або одночасно реалiзувати актив i погасити зобов'язання. 

Група класифiкує непохiднi фiнансовi активи за такими категорiями, як кредити та 

дебiторська заборгованiсть. 

Кредити та дебiторська заборгованiсть 

Кредити та дебiторська заборгованiсть - це фiнансовi активи з фiксованими 

платежами чи платежами, що можуть бути визначенi, як такi, що не мають котирування 

цiни на активному ринку. Початкове визнання таких фiнансових активiв здiйснюється 

за справедливою вартiстю, збiльшеною на суму будь-яких витрат, понесених 

безпосередньо у зв'язку зi здiйсненням операцiй. Пiсля початкового визнання 

кредити та дебiторська заборгованiсть оцiнюються за амортизованою вартiстю iз 

застосуванням методу ефективного вiдсотка, за вирахуванням будь-яких збиткiв вiд 

зменшення корисностi. Кредити та дебiторська заборгованiсть включають такi класи 

фiнансових активiв: довгострокова дебiторська заборгованiсть, дебiторська 

заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв, дебiторська заборгованiсть 

за продукцiю, товари, роботи, послуги, як зазначено у примiтцi 6, iнша поточна 

дебiторська заборгованiсть i грошi та їх еквiваленти, як зазначено у примiтцi 8. 

Грошi та їх еквiваленти 

Грошi та їх еквiваленти включають залишки коштiв у касi та депозити до запитання 

iз початковими строками погашення до трьох мiсяцiв з дня їх придбання, щодо яких 

iснує незначний ризик змiни справедливої вартостi i якi використовуються Групою в 

процесi управлiння її короткостроковими зобов'язаннями. 

(ii) Непохiднi фiнансовi зобов'язання  

Початкове визнання випущених боргових цiнних паперiв вiдбувається на дату їх 

випуску. Початкове визнання усiх iнших фiнансових зобов'язань вiдбувається на дату 

укладання угоди, коли Група стає стороною договору про придбання фiнансового 

iнструмента. 

Припинення визнання фiнансових зобов'язань вiдбувається у момент, коли 

зобов'язання Групи, визначенi договором, виконанi, анульованi, або коли строк їх 

дiї закiнчився. 

Група класифiкує непохiднi фiнансовi зобов'язання в категорiю iнших фiнансових 

зобов'язань. Такi фiнансовi зобов'язання при початковому визнаннi оцiнюються за 

справедливою вартiстю, зменшеною на суму затрат, що безпосередньо вiдносяться до 

здiйснення операцiї. Пiсля початкового визнання цi фiнансовi зобов'язання 

оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективного вiдсотка. 

Група має такi iншi фiнансовi зобов'язання: кредиторська заборгованiсть за товари, 

роботи, послуги, як зазначено у примiтцi 10, кредиторська заборгованiсть за 

розрахунками з оплати працi, поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з 

учасниками та iншi поточнi зобов'язання. 

(г) Статутний капiтал 

Простi акцiї 

Простi акцiї класифiкуються як власний капiтал. Додатковi витрати, безпосередньо 

пов'язанi з випуском простих акцiй та опцiонiв на акцiї, визнаються як зменшення 

власного капiталу без урахування будь-якого податкового впливу. 

(д) Основнi засоби 

(i) Визнання та оцiнка 



Основнi засоби, за винятком землi, вiдображенi за собiвартiстю за вирахуванням 

накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Земля 

оцiнюється за вартiстю придбання за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi. 

Собiвартiсть включає витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням активу. 

Вартiсть активiв, створених Групою за рахунок власних коштiв, включає вартiсть 

матерiалiв, заробiтну плату основних робiтникiв та будь-якi iншi витрати, 

безпосередньо пов'язанi з приведенням активу в робочий стан для його використання 

за призначенням, а також витрати на демонтаж та вивезення вiдповiдних об'єктiв, 

витрати на проведення робiт з вiдновлення територiї, на якiй вони знаходилися, та 

капiталiзованi витрати на позики. Вартiсть придбаного програмного забезпечення, що 

є невiд'ємною частиною функцiональних характеристик вiдповiдного обладнання, 

капiталiзується у складi вартостi такого обладнання. 

Якщо частини одиницi основних засобiв мають рiзнi строки корисного використання, 

вони облiковуються як окремi одиницi (суттєвi компоненти) основних засобiв. 

Прибутки або збитки вiд вибуття одиницi основних засобiв визначаються шляхом 

порiвняння надходжень вiд її вибуття з її балансовою вартiстю та визнаються за 

чистою вартiстю за рядками "Iншi доходи" або "Iншi витрати" у складi прибутку або 

збитку. 

(ii) Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням 

збиткiв вiд зменшення корисностi. Собiвартiсть включає витрати, безпосередньо 

пов'язанi з придбанням активу. 

(iii) Подальшi витрати 

Витрати, понесенi на замiну частини одиницi основних засобiв, визнаються у 

балансовiй вартостi такої одиницi, якщо iснує ймовiрнiсть того, що така частина 

принесе Групi майбутнi економiчнi вигоди, а її вартiсть може бути достовiрно 

оцiнена. При цьому припиняється визнання балансової вартостi замiненої частини. 

Витрати на поточне обслуговування основних засобiв визнаються у прибутку або 

збитку за перiод, в якому вони були понесенi. 

(iv) Знос 

Знос основних засобiв нараховується з дати їх встановлення та готовностi до 

використання або, якщо це стосується активiв, створених за рахунок власних коштiв, 

з дати, коли створення активу було завершено i вiн став готовим до використання. 

Знос нараховується на вартiсть, що амортизується, яка є вартiстю придбання активу, 

або на iншу вартiсть, що використовується замiсть вартостi придбання, за 

вирахуванням лiквiдацiйної вартостi. Група проводить оцiнку значних компонентiв 

окремих активiв, i, якщо будь-який компонент має строк корисного використання, 

вiдмiнний вiд строкiв використання решти компонентiв такого активу, такий 

компонент амортизується окремо. 

Знос визнається у прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом оцiнених 

строкiв корисного використання кожного компонента одиницi основних засобiв з дати, 

коли вiн є готовим для використання, оскiльки така практика найбiльш точно 

вiдображає очiкуване використання майбутнiх економiчних вигод, притаманних цьому 

активу. 

Оцiненi строки корисного використання для поточного та порiвняльного перiодiв 

такi: 

- будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 15 - 40 рокiв 

- машини та обладнання, з них: 2 - 20 рокiв 

- електронно - обчислювальнi машини та зв'язанi з ними 

 комп'ютернi програми, комп'ютери, принтери, сканери,                2-3 роки   

 копiровальнi апарати, модеми, комутатори, 

 iнформацiйнi сiтки, сервери, комунiкатори, смартфони 

- пакувальнi матерiали i тара   5 - 10 рокiв  

- приладдя та iнвентар, iншi основнi засоби 3 - 10 рокiв 

Методи нарахування зносу, строки корисного використання i лiквiдацiйна вартiсть 

переглядаються в кiнцi кожного фiнансового року i, якщо це необхiдно, коригуються.  

(е) Виробничi запаси 

Виробничi запаси вiдображаються за меншою з двох вартостей: за собiвартiстю або за 

чистою вартiстю реалiзацiї. Собiвартiсть запасiв визначається за формулою 

середньозваженої собiвартостi та включає витрати на придбання запасiв, витрати на 

виробництво або переробку, а також iншi витрати на їх доставку до теперiшнього 

мiсцезнаходження i приведення їх у стан, придатний для використання. Собiвартiсть 

виготовлених запасiв та незавершеного виробництва включає вiдповiдну частину 

виробничих накладних витрат, розраховану виходячи з обсягiв виробництва та 

стандартної виробничої потужностi. 

Чистою вартiстю реалiзацiї є розрахункова вартiсть продажу в ходi звичайної 

дiяльностi, за вирахуванням розрахункових витрат на завершення та збут. 

(є) Орендованi активи 

Оренда, за умовами якої Група бере на себе практично всi ризики й отримує 

практично всi вигоди, пов'язанi з володiнням активами, класифiкується як фiнансова 

оренда. При початковому визнаннi орендований актив визнається за сумою, що 



дорiвнює меншiй з двох вартостей: справедливiй вартостi або теперiшнiй вартостi 

мiнiмальних орендних платежiв. Пiсля початкового визнання актив облiковується 

згiдно з принципами облiку такого активу. 

Iншi договори оренди є договорами операцiйної оренди, i орендованi за ними активи 

не визнаються у звiтi про фiнансовий стан Групи. 

(ж) Нематерiальнi активи 

Нематерiальнi активи, придбанi Групою, що мають визначенi строки корисного 

використання, оцiнюються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої 

амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi, i переважно являють 

собою лiцензiї на комп'ютерне програмне забезпечення. 

(i) Амортизацiя 

Амортизацiя визнається у прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом 

оцiнених строкiв корисного використання окремих активiв. Нарахування амортизацiї 

починається з дати придбання активу, а стосовно створених Групою активiв, з дати, 

завершення створення активу та його готовностi до використання. Оцiненi строки 

корисного використання нематерiальних активiв складають 2-5 рокiв. Методи 

нарахування амортизацiї, строки корисного використання i лiквiдацiйна вартiсть 

переглядаються на кожну звiтну дату i, якщо це необхiдно, коригуються. 

(з) Зменшення корисностi 

(i) Фiнансовi активи 

Фiнансовий актив, який не є фiнансовим активом за справедливою вартiстю, з 

вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, оцiнюється на кожну звiтну дату 

для виявлення об'єктивних ознак зменшення корисностi. Вважається, що зменшення 

корисностi фiнансового активу має мiсце, якщо iснують об'єктивнi ознаки того, що 

пiсля початкового визнання активу сталася подiя, пов'язана зi збитком, i що ця 

подiя мала негативний вплив на розрахунковi майбутнi грошовi потоки за цим 

активом, який може бути оцiнений достовiрно. 

Об'єктивною ознакою зменшення корисностi фiнансових активiв (включаючи дольовi 

цiннi папери) може бути невиконання або затримка виконання зобов'язань дебiтором, 

реструктуризацiя заборгованостi перед Групою на умовах, якi Група не розглядала б 

за iнших обставин, ознаки можливого банкрутства позичальника чи емiтента, 

негативнi змiни у платоспроможностi позичальникiв або емiтентiв Групи, економiчнi 

умови, що можуть призвести до дефолту, або зникнення активного ринку для цiнного 

паперу. Крiм того, об'єктивною ознакою зменшення корисностi вартостi iнвестицiї у 

дольовий цiнний папiр є суттєве або тривале зменшення його справедливої вартостi 

нижче вартостi придбання. 

Кредити та дебiторська заборгованiсть 

Група розглядає ознаки зменшення корисностi кредитiв i дебiторської заборгованостi 

як у розрiзi окремих активiв, так i в сукупностi. Всi статтi кредитiв i 

дебiторської заборгованостi, якi є значними самi по собi, оцiнюються на предмет 

зменшення корисностi iндивiдуально. Всi статтi кредитiв i дебiторської 

заборгованостi, якi є значними самi по собi i по яких не було виявлено 

iндивiдуальних ознак зменшення корисностi, пiсля цього оцiнюються у сукупностi на 

предмет зменшення корисностi, яке сталося, але ще не було виявлене. Кредити та 

дебiторська заборгованiсть, що не є значними самi по собi, оцiнюються на предмет 

зменшення корисностi в сукупностi шляхом подiлу статей кредитiв i дебiторської 

заборгованостi на групи з аналогiчними характеристиками ризику. 

Оцiнюючи такi статтi на предмет зменшення корисностi у сукупностi, Група 

використовує iсторичнi тенденцiї ймовiрностi дефолту, строки вiдшкодування 

заборгованостi i суми понесеного збитку з урахуванням суджень управлiнського 

персоналу стосовно того, чи є поточнi економiчнi i кредитнi умови такими, що 

фактичнi збитки можуть бути бiльшими чи меншими, нiж очiкується на пiдставi 

використаних iсторичних даних. 

Збиток вiд зменшення корисностi фiнансового активу, оцiненого за амортизованою 

вартiстю, розраховується як рiзниця мiж його балансовою вартiстю та теперiшньою 

вартiстю оцiнених майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за початковою 

ефективною процентною ставкою по активу. Збитки визнаються у прибутку або збитку i 

вiдображаються у складi резерву по кредитах та дебiторськiй заборгованостi. 

Проценти по знецiненому активу i надалi визнаються шляхом вивiльнення дисконту. 

Якщо в результатi подальшої подiї сума збитку вiд зменшення корисностi 

зменшується, зменшення збитку вiд зменшення корисностi сторнується у прибутку чи 

збитку. 

(ii) Нефiнансовi активи 

Балансова вартiсть нефiнансових активiв Групи, за винятком запасiв та вiдстрочених 

податкових активiв, перевiряється на кожну звiтну дату з метою виявлення будь-яких 

ознак зменшення їх корисностi. Якщо такi ознаки iснують, проводиться оцiнка сум 

очiкуваного вiдшкодування активiв. Збиток вiд зменшення корисностi визнається 

тодi, коли балансова вартiсть активу або його одиницi, що генерує грошовi кошти 

(ОГГК), перевищує суму очiкуваного вiдшкодування. 

Сумою очiкуваного вiдшкодування активу чи ОГГК, є бiльша з двох вартостей: 

вартiсть у використаннi чи справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на збут. 



При оцiнцi вартостi у використаннi очiкуванi в майбутньому грошовi потоки 

дисконтуються до їх теперiшньої вартостi з використанням ставки дисконту без 

урахування ставки оподаткування, яка вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi 

грошових коштiв у часi та ризики, притаманнi вiдповiдному активу або ОГГК. Для 

цiлей тестування на предмет зменшення корисностi активи, якi не можуть бути 

перевiренi iндивiдуально, об'єднуються у найменшу групу активiв, що генерує приток 

грошових коштiв вiд безперервного використання вiдповiдного активу, що практично 

не залежить вiд притоку грошових коштiв вiд iнших активiв чи ОГГК.  

Корпоративнi активи Групи не генерують окремого притоку грошових коштiв, i ними 

користується бiльше однiєї ОГГК. Корпоративнi активи розподiляються на ОГГК на 

об'рунтованiй та послiдовнiй основi i перевiряються на предмет зменшення 

корисностi у рамках ОГГК, на яку розподiляється корпоративний актив. 

Збитки вiд зменшення корисностi визнаються у прибутку або збитку. Збитки вiд 

зменшення корисностi, визнанi щодо ОГГК, розподiляються для зменшення балансової 

вартостi iнших активiв у ОГГК (групi ОГГК) на пропорцiйнiй основi. 

Збитки вiд зменшення корисностi, визнанi у попереднiх перiодах, оцiнюються на 

кожну звiтну дату на предмет будь-яких ознак того, що збиток зменшився або його 

бiльше не iснує. Збиток вiд зменшення корисностi сторнується, якщо вiдбулася змiна 

оцiнок, що використовуються для визначення суми вiдшкодування. Збиток вiд 

зменшення корисностi сторнується тiльки у випадку, якщо балансова вартiсть активу 

не перевищує балансову вартiсть, що була б визначена, за вирахуванням зносу або 

амортизацiї, якби збиток вiд зменшення корисностi не був визнаний взагалi. 

(и) Виплати працiвникам 

(i) Пенсiйнi програми з визначеними внесками 

Пенсiйна програма з фiксованими внесками являє собою програму виплат працiвникам 

по закiнченнi трудової дiяльностi, згiдно з якою суб'єкт господарювання здiйснює 

фiксованi вiдрахування окремому суб'єкту господарювання i потiм не має юридичного 

або конструктивного зобов'язання здiйснювати подальшi виплати. Зобов'язання по 

вiдрахуваннях на пенсiйнi програми з фiксованими внесками, в тому числi в Єдиний 

соцiальний фонд України, визнаються як витрати на виплати працiвникам в прибутку 

або збитку в тих перiодах, в яких працiвники надали свої послуги. Передоплата 

таких вiдрахувань визнається як актив, якщо iснує можливiсть вiдшкодування коштiв 

або зменшення майбутнiх платежiв.  

(ii) Короткостроковi виплати працiвникам 

Зобов'язання з короткострокових виплат працiвникам не дисконтуються i вiдносяться 

на витрати по мiрi надання вiдповiдних послуг. Зобов'язання визнається в сумi, що, 

як очiкується, буде виплачена в рамках короткострокових програм виплати грошових 

премiй, якщо Група має поточне юридичне чи конструктивне зобов'язання виплатити цю 

суму в результатi послуги, наданої ранiше працiвником, i таке зобов'язання може 

бути оцiнене достовiрно.  

(i) Забезпечення 

Забезпечення (резерв) визнається, коли в результатi подiї, що сталася у минулому, 

Група має поточне юридичне або конструктивне зобов'язання, що може бути оцiнене 

достовiрно, i коли iснує ймовiрнiсть того, що погашення цього зобов'язання 

призведе до зменшення економiчної вигоди. Сума забезпечення визначається шляхом 

дисконтування очiкуваних у майбутньому грошових потокiв з використанням ставки без 

урахування оподаткування, що вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошових 

коштiв у часi i ризики, властивi конкретному зобов'язанню. Вивiльнення дисконту 

визнається як фiнансовi витрати. 

Поточнi забезпечення мiстять потенцiйнi зобов'язання на пiдставi попереднiх 

розрахункiв за послуги наданi компанiями групи. Сума поточних забезпечень 

визнається iз застосуванням попереднiх аналiтичних чи експертних оцiнок та можуть 

пiдлягати перерахунку. 

(ї) Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 

(i) Реалiзацiя продукцiї 

Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї у ходi звичайної дiяльностi оцiнюється за 

справедливою вартiстю отриманих коштiв або коштiв до отримання, за вирахуванням 

вартостi поверненої продукцiї, торгових та оптових знижок. Дохiд визнається, коли 

iснує переконливий доказ, зазвичай у формi укладеного договору купiвлi-продажу, 

того, що суттєвi ризики та вигоди, пов'язанi з володiнням, були переданi 

покупцевi, отримання оплати є ймовiрним, вiдповiднi витрати та потенцiйнi 

повернення продукцiї можуть бути оцiненi достовiрно, припинено участь в управлiннi 

проданою продукцiєю, i при цьому може бути достовiрно оцiнена сума доходiв вiд 

основної дiяльностi. Якщо iснує ймовiрнiсть надання знижок, i їх сума може бути 

достовiрно оцiнена, тодi знижка визнається як зменшення доходу вiд основної 

дiяльностi при визнаннi реалiзацiї продукцiї. 

Момент передачi ризикiв та вигод залежить вiд конкретних умов договорiв купiвлi-

продажу. При реалiзацiї пива та безалкогольних напоїв така передача зазвичай 

вiдбувається у момент, коли продукцiя передається у розпорядження оптових 

покупцiв. 

(ii) Послуги 



Доходи вiд наданих послуг визнаються у прибутку або збитку пропорцiйно стадiї 

завершення операцiї на звiтну дату. 

(й) Iншi витрати 

(i) Оренднi платежi 

Платежi за договорами операцiйної оренди визнаються у прибутку або збитку за 

прямолiнiйним методом протягом строку оренди. Знижки, наданi орендодавцями, 

визнаються у складi загальної суми витрат на оренду протягом строку оренди. 

(к) Фiнансовi доходи та фiнансовi витрати 

Фiнансовi доходи включають процентний дохiд по iнвестованих коштах. Процентний 

дохiд визнається по мiрi нарахування у прибутку або збитку з використанням методу 

ефективного вiдсотка. 

Фiнансовi витрати включають витрати на виплату вiдсоткiв по позиках, вивiльнення 

дисконту по резервах i збитки вiд зменшення корисностi, визнанi по вiдношенню до 

фiнансових активiв (крiм дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, 

послуги). 

Витрати на позики, якi не вiдносяться безпосередньо до придбання, будiвництва або 

виробництва квалiфiкованого активу, визнаються у прибутку або збитку з 

використанням методу ефективного вiдсотка. 

Прибутки та збитки вiд курсових рiзниць вiдображаються на нетто-основi як 

фiнансовi доходи або як фiнансовi витрати, залежно вiд коливань курсiв обмiну 

валют, в результатi яких виникає або позицiя чистого прибутку, або позицiя чистого 

збитку. 

(л) Витрати з податку на прибуток 

Витрати з податку на прибуток складаються з поточного i вiдстроченого податкiв. 

Поточний податок i вiдстрочений податок визнаються у прибутку або збитку, за 

винятком тих випадкiв, коли вони вiдносяться до статей, визнаних безпосередньо у 

власному капiталi або в iншому сукупному доходi. 

Поточний податок на прибуток складається з очiкуваного податку до сплати чи 

вiдшкодування, розрахованого на основi прибутку чи збитку за рiк, що пiдлягає 

оподаткуванню, з використанням ставок оподаткування, що дiють або по сутi введенi 

в дiю на звiтну дату, та будь-яких коригувань податку, що пiдлягає сплатi за 

попереднi роки. 

Вiдстрочений податок визнається по тимчасових рiзницях мiж балансовими сумами 

активiв i зобов'язань, що використовуються для цiлей фiнансової звiтностi, i 

сумами, що використовуються для цiлей оподаткування. Вiдстрочений податок не 

визнається за тимчасовими рiзницями, якi виникають при початковому визнаннi 

активiв або зобов'язань в операцiї, що не є об'єднанням бiзнесу, яке не впливає 

анi на облiковий, анi на оподатковуваний прибуток або збиток, i за тими рiзницями, 

що виникають в результатi iнвестицiй у дочiрнi пiдприємства та спiльно 

контрольованi суб'єкти господарювання, якщо iснує ймовiрнiсть того, що вони не 

будуть сторнованi у близькому майбутньому. Вiдстрочений податок оцiнюється на 

основi податкових ставок, якi, як очiкується, будуть застосовуватися до тимчасових 

рiзниць на момент їх сторнування згiдно iз законами, чинними або по сутi введеними 

у дiю на звiтну дату. 

При визначеннi суми поточного та вiдстроченого податку Група бере до уваги вплив 

невизначеностi податкових позицiй, а також ймовiрнiсть необхiдностi сплати 

додаткових податкiв, штрафiв i пенi за простроченi платежi. Група вважає, що 

нарахованi нею податковi зобов'язання є адекватними за всi податковi роки, що 

залишаються вiдкритими для перевiрок, виходячи з аналiзу багатьох факторiв, 

включаючи iнтерпретацiї податкового законодавства та попереднiй досвiд. Цей аналiз 

'рунтується на оцiнках i припущеннях i може передбачати формування певних суджень 

щодо майбутнiх подiй. Може з'явитися нова iнформацiя, у зв'язку з якою Група буде 

змушена змiнити свою думку щодо адекватностi iснуючих податкових зобов'язань; 

подiбнi змiни податкових зобов'язань вплинуть на витрати по податках за перiод, в 

якому вiдбулися змiни. 

Вiдстроченi податковi активi та зобов'язання згортаються, якщо iснує законне право 

на взаємозалiк поточних податкових активiв та зобов'язань, i при цьому вони 

вiдносяться до податку на прибуток, що стягується одним i тим самим податковим 

органом з одного й того самого оподатковуваного суб'єкта господарювання, або з 

рiзних суб'єктiв господарювання, але цi суб'єкти господарювання мають намiр 

провести розрахунки за поточними податковими зобов'язаннями та активами на нетто-

основi або їх податковi активи будуть реалiзованi одночасно з погашенням їх 

податкових зобов'язань. 

Вiдстрочений податковий актив визнається по невикористаних податкових збитках, 

податкових кредитах та тимчасових рiзницях, що вiдносяться на податковi витрати, 

якщо iснує ймовiрнiсть отримання у майбутньому оподатковуваного прибутку, за 

рахунок якого вони можуть бути використанi. Вiдстроченi податковi активи 

аналiзуються на кожну звiтну дату i зменшуються, якщо реалiзацiя вiдповiдної 

податкової вигоди бiльше не є ймовiрною. 

(м) Прибуток на акцiю 



Група представляє данi щодо чистого та скоригованого чистого прибутку на одну 

акцiю по своїх простих акцiях. Чистий прибуток на одну акцiю розраховується шляхом 

дiлення прибутку або збитку, що вiдноситься до власникiв простих акцiй Групи, на 

середньозважену кiлькiсть простих акцiй, що перебувають в обiгу протягом перiоду, 

з урахуванням утримуваних власних акцiй. Скоригований чистий прибуток на одну 

акцiю розраховується шляхом коригування прибутку або збитку, що вiдноситься до 

власникiв простих акцiй, i середньозваженої кiлькостi простих акцiй в обiгу, з 

урахуванням утримуваних власних акцiй, на вплив усiх потенцiйних простих акцiй з 

розбавляючим ефектом, до яких вiдносяться борговi зобов'язання, що можуть бути 

конвертованi в акцiї, та опцiони на акцiї, наданi працiвникам. 

 (н) Новi стандарти та тлумачення, якi ще не були прийнятi 

Деякi новi Стандарти, Змiни до стандартiв та Тлумачення ще не набрали чинностi 

станом на 31 грудня 2017 р. i не застосовувалися при складаннi цiєї консолiдованої 

фiнансової звiтностi. З них на дiяльнiсть Групи потенцiйно можуть вплинути тi, якi 

зазначенi нижче. 

          МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" 

У липнi 2014 року Рада з мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi випустила 

остаточну версiю МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти". МСФЗ 9 є чинним для рiчних 

перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати, iз можливiстю 

дострокового застосування. 

(i) Класифiкацiя та оцiнка 

МСФЗ 9 мiстить три основнi категорiї, за якими класифiкуються фiнансовi активи, а 

саме фiнансовi активи, оцiненi за амортизованою вартiстю, за справедливою вартiстю 

з вiдображенням результату переоцiнки в iншому сукупному доходi та за справедливою 

вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку. Зазначений 

стандарт, таким чином, скасовує iснуючу згiдно з МСБО 39 класифiкацiю фiнансових 

активiв у категорiї утримуваних до погашення, кредитiв i дебiторської 

заборгованостi та наявних для продажу.  

Згiдно з МСФЗ 9, похiднi фiнансовi iнструменти, вбудованi у контракти, в яких 

основний контракт є фiнансовим активом, що належить до сфери застосування цього 

МСФЗ, нiколи не вiдокремлюються вiд основного контракту. Натомiсть вiдповiднi 

вимоги до класифiкацiї застосовуються до всього гiбридного iнструмента. 

У МСФЗ 9 великою мiрою зберiгаються iснуючi вимоги МСБО 39 щодо класифiкацiї 

фiнансових зобов'язань. 

Розкриття iнформацiї 

Згiдно з МСФЗ 9, вимагаються детальнi новi розкриття iнформацiї, зокрема, щодо 

облiку хеджування, кредитного ризику та очiкуваних кредитних збиткiв. 

(ii) Перехiд на новий стандарт 

МСФЗ 9 є чинним для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 р. або пiзнiше.  

Управлiнський персонал завершив аналiз впливу застосування МСФЗ 9 на консолiдовану 

фiнансову звiтнiсть Групи та прийшов до висновку про вiдсутнiсть впливу цього 

стандарту на фiнансовi показники Групи в порiвняннi з МСФЗ 39, а тому тому змiн в 

моделi оцiнки "очiкуваних кредитних збиткiв" на 1 сiчня 2018 р. не вiдбувалося.  

         МСФЗ 15 "Виручка за контрактами з клiєнтами" 

МСФЗ 15 встановлює базовi принципи визначення того, чи має суб'єкт господарювання 

визнавати виручку, у якiй сумi, i коли. Стандарт замiнює чинне керiвництво з 

питань визнання виручки, в тому числi МСФЗ 11 "Будiвельнi контракти", МСФЗ 18 

"Виручка" и Роз'яснення КТМФЗ 13 "Програми лояльностi клiєнта". 

(i) Продаж товарiв 

Виручка вiд продажу готової продукцiї у поточний час визнається у момент 

надходження товарiв на склад покупця, оскiльки саме у цей момент часу покупець 

приймає товари, а також ризики та вигоди, повя'занi з володiнням ними. Виручка 

визнається у цей момент за умови, що величину виручки и понесених витрат можно 

оцiнити достовiрно, отримання вiдповiдного вiдшкодування є вiрогiдним, а участь в 

управлiннi реалiзованими товарами припинена. 

Вiдносно деяких договорiв, що надають право покупцю повернути товар, виручка в 

даний час визнається в той момент, коли можна надiйно оцiнити майбутнi повернення 

товарiв, за умови виконання всiх iнших критерiїв визнання доходу. Якщо така 

надiйна оцiнка не може бути проведена, визнання виручки вiдкладається до тих пiр, 

поки не закiнчиться перiод повернення товарiв або можливо буде надiйно оцiнити 

майбутнi повернення. Вiдповiдно до МСФЗ 15, виручка щодо даних договорiв буде 

визнаватися тiєю мiрою, якою є ймовiрним, що не вiдбудеться значного зменшення 

суми виручки, визнаної накопичувальним пiдсумком. 

(ii) Перехiд на новий стандарт 

МСФЗ 15 є чинним для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 р. або пiзнiше.  

Група  провела оцiнку впливу змiн застосування МСФЗ 15, що знайде вiдображення у 

консолiдованiй  фiнансовiй звiтностi з 1 сiчня 2018 року. 

Запровадження МСФЗ 15 призведе до змiн в облiковiй полiтицi та коригувань, що 

будуть визнанi у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. Керiвництво має намiр 

запровадження стандарту з використанням модифiкованого ретроспективного пiдходу, 

який означає, що кумулятивний вплив запровадження стандарту буде визнано в 



нерозподiленому прибутку станом на 1 сiчня 2018 року та що порiвняльнi данi не 

будуть перерахованi. За результатами аналiзу джерел доходiв Групи за 2017 

фiнансовий рiк та умов окремих договорiв i на основi фактiв та обставин, якi 

iснують на цю дату, а також з огляду на повномасштабне застосування 

ретроспективного методу, керiвництво Групи не очiкує суттєвого впливу прийняття 

цього нового стандарту на її консолiдовану фiнансову звiтнiсть станом на 1 сiчня 

2018 року.  

   МСФЗ 16 "Оренда" 

МСФЗ 16 запроваджує єдину модель облiку орендарями договорiв оренди, яка 

передбачає їх вiдображення на балансi орендаря. Вiдповiдно до цiєї моделi, орендар 

повинен визнавати актив у формi права користування, що являє собою право 

використовувати базовий актив, i зобов'язання з оренди, що являє собою обов'язок 

здiйснювати оренднi платежi. Передбаченi необов'язковi звiльнення вiд вимог 

Стандарту щодо короткострокової оренди та оренди об'єктiв з низькою вартiстю. 

Правила облiку для орендодавцiв залишаються подiбними до iснуючих, тобто 

орендодавцi продовжуватимуть класифiкувати оренду як фiнансовий лiзинг або 

операцiйну оренду. 

МСФЗ 16 замiнює дiючi вимоги щодо облiку оренди, включаючи тi, що мiстяться у МСБО 

17 "Оренда", Тлумаченнi КТМФЗ 4 "Визначення, чи мiстить угода оренду", Поясненнi 

ПКТ-15 "Операцiйна оренда - заохочення" та Поясненнi ПКТ-27 "Оцiнка сутностi 

операцiй, якi мають юридичну форму угоди про оренду". 

МСФЗ 16 є чинним для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 р. або пiзнiше. 

Дозволяється дострокове застосування стандарту для суб'єктiв господарювання, якi 

застосовують МСФЗ 15 "Виручка за контрактами з клiєнтами" на дату першого 

застосування МСФЗ 16 або до неї. 

Група очiкує, що найбiльш суттєвий виявлений вплив вiд застосування МСФЗ 16 

полягає в необхiдностi визнання Групою активiв i зобов'язань за договорами 

операцiйної оренди автомобiлiв, якi використовуються в операцiйнiй дiяльностi. 

Крiм того, змiниться характер витрат, визнаних щодо цих договорiв, оскiльки 

вiдповiдно до МСФЗ 16 замiсть витрат з оренди, що визнаються прямолiнiйним методом 

протягом строку дiї договору, Група повинна буде вiдображати витрати з амортизацiї 

активiв у формi права користування i процентнi витрати, що вiдносяться до 

зобов'язань з оренди. Група ще не вирiшила, чи буде вона використовувати 

необов'язковi звiльнення. 

(i)      Перехiд на новий стандарт 

Як орендар, Група може застосувати стандарт, використовуючи один з нижченаведених 

варiантiв переходу: 

- ретроспективний пiдхiд; або 

- модифiкований ретроспективний пiдхiд з необов'язковими звiльненнями, що мають 

практичний характер. 

Орендар повинен застосовувати обраний варiант послiдовно до всiх договорiв оренди, 

в яких вiн виступає як орендар. Група наразi планує здiйснити первинне 

застосування МСФЗ 16 на 1 сiчня 2019 р. Група ще не визначила, який варiант 

переходу застосувати. 

Група ще не провела кiлькiсну оцiнку впливу застосування МСФЗ 16 на показники 

своїх активiв i зобов'язань, вiдображених у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. 

Кiлькiсний ефект буде залежати, зокрема, вiд того, який метод переходу на новий 

стандарт буде обраний, якою мiрою Групою будуть використанi звiльнення практичного 

характеру i звiльнення вiд визнання, а також вiд того, якi новi договори оренди 

будуть укладенi Групою.  

Запровадження нових або переглянутих стандартiв та iнтерпретацiй. 

Наступнi новi стандарти та iнтерпретацiї набули чинностi та стали обов'язковими до 

застосування Групою з 1 сiчня 2017 року, проте не мали iстотного впливу на Групу: 

- Iнiцiатива з покращення якостi розкриття iнформацiї - змiни МСБО 7 (опублiкованi 

29 сiчня 2016 року i вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 

сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати). 

- Визнання вiдстрочених податкових активiв за нереалiзованими збитками - змiни 

МСБО 12 (опублiкованi 19 сiчня 2016 року i вступають у силу для рiчних перiодiв, 

якi починаються з 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати).  

- Змiни МСФЗ 12, включенi до щорiчних удосконалень МСФЗ 2014-2016 року 

(опублiкованi 8 грудня 2016 року i вступають у силу для рiчних перiодiв, якi 

починаються з 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати). 

Новi стандарти та тлумачення, якi ще не були прийнятi. 

Очiкується, що наступнi стандарти та iнтерпретацiї, пiсля вступу в силу, не будуть 

мати iстотного впливу на консолiдовану фiнансову звiтнiсть Групи. 

- КIМФЗ 22 "Операцiї в iноземнiй валютi i попередня оплата" (опублiкована 8 грудня 

2016 року i вступає у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 

року або пiсля цiєї дати).  Ця iнтерпретацiя врегульовує питання про визначення 

дати операцiї при застосуваннi стандарту облiку операцiй в iноземнiй валютi МСБО 

21. Ця iнтерпретацiя застосовується у випадках, коли органiзацiя сплачує або 

отримує вiдшкодування в якостi попередньої оплати за договорами в iноземнiй 



валютi.  В iнтерпретацiї вказано, що датою операцiї є дата, на яку органiзацiя 

первiсно визнає немонетарний актив чи немонетарне зобов'язання, що виникло у 

результатi виплати або отримання попередньої оплати. У разi кiлькох операцiй 

здiйснення чи отримання попередньої оплати, iнтерпретацiя вимагає, щоб органiзацiя 

визначала дату операцiї для кожної виплати або отримання попередньої оплати.  

- КIМФЗ 23 "Невизначенiсть при облiку податку на прибуток" (опублiкована 7 червня 

2017 року i вступає в силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2019 

року або пiсля цiєї дати). МСБО 12 мiстить керiвництво з облiку поточного i 

вiдстроченого податку, проте не мiстить рекомендацiй, як вiдображати вплив 

невизначеностi. В iнтерпретацiї уточнюється, як застосовувати вимоги до визнання 

та оцiнки в МСБО 12 за наявностi невизначеностi щодо облiку податку на прибуток.  

Органiзацiя повинна вирiшити, чи розглядати кожний випадок невизначеностi 

податкового облiку окремо або разом з одним чи кiлькома iншими випадками 

невизначеностi, залежно вiд того, який пiдхiд дозволяє найкраще спрогнозувати 

розв'язання невизначеностi. Органiзацiя повинна робити припущення про те, що 

податковi органи проводитимуть перевiрку сум, якi вони мають право перевiряти, i у 

ходi проведення перевiрки матимуть доскональнi знання щодо всiєї вiдповiдної 

iнформацiї. Якщо органiзацiя доходить висновку про малоймовiрнiсть прийняття 

податковими органами рiшення з конкретного питання, щодо якого iснує 

невизначенiсть при облiку податку, наслiдки невизначеностi вiдображатимуться при 

визначеннi вiдповiдного оподатковуваного прибутку чи збитку, податкових баз, 

невикористаних податкових збиткiв, невикористаних податкових пiльг чи податкових 

ставок шляхом використання найбiльш iмовiрної суми або очiкуваної суми, залежно 

вiд того, який метод органiзацiя вважає найбiльш прийнятним для прогнозування 

розв'язання невизначеностi.  Органiзацiя вiдобразить ефект змiни фактiв та 

обставин чи появи нової iнформацiї, яка впливає на судження та оцiночнi 

розрахунки, використання яких вимагається iнтерпретацiєю як змiна облiкових 

оцiнок.  

Приклади змiн фактiв та обставин чи нової iнформацiї, яка може призвести до 

перегляду судження або оцiночного розрахунку, включають, серед iншого, перевiрки 

чи дiї податкових органiв, змiни правил, встановлених податковими органами, або 

закiнчення строку дiї права податкових органiв на перевiрку чи повторну перевiрку 

конкретного питання, пов'язаного з облiком податку на прибуток.  Вiдсутнiсть згоди 

чи незгода податкових органiв з окремим рiшенням з конкретного питання, 

пов'язаного з облiком податку на прибуток, за вiдсутностi iнших фактiв, скорiше за 

все, не являтиме собою змiну фактiв чи обставин або нову iнформацiю, яка впливає 

на судження та оцiночнi розрахунки вiдповiдно до цiєї iнтерпретацiї. 

- "Продаж або внесення активiв в асоцiйовану компанiю або спiльне пiдприємство 

iнвестором" - Поправки до МСФЗ 10 та МБСО 28 (випущенi 11 вересня 2014 року i 

вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з дати, визначеної Радою з 

мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi). 

- Поправки до МСФЗ 2 "Платiж на основi акцiй" (випущенi 20 червня 2016 року i 

вступають у силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля 

цiєї дати). 

- Застосування МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" i МСФЗ 4 "Страховi контракти" - 

Поправки до МСФЗ 4 (випущенi 12 вересня 2016 року i вступають у силу в залежностi 

вiд обраного пiдходу: для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або 

пiсля цiєї дати - для органiзацiй, що вибрали тимчасове виключення, i для рiчного 

перiоду, з якого органiзацiя вперше почала застосовувати МСФЗ 9 - для органiзацiй, 

якi вибрали пiдхiд накладення). 

- Перехiд до складу або зi складу iнвестицiйної нерухомостi - Поправки до МСБО 40 

(випущенi 8 грудня 2016 року i вступають у силу для рiчних перiодiв, що 

починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати). 

- Щорiчнi удосконалення МСФЗ 2014-2016 рокiв - змiни МСФЗ 1 та МСБО 28 

(опублiкованi 8 грудня 2016 року i вступають у силу для рiчних перiодiв, якi 

починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати). 

- Характеристики передоплати з вiд'ємною компенсацiєю - змiни МСФЗ 9 (опублiкованi 

12 жовтня 2017 року i вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 

сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати). 

- Довгостроковi частки участi в асоцiйованих компанiях та спiльних пiдприємствах - 

змiни МСБО 28 (опублiкованi 12 жовтня 2017 року i вступають у силу для рiчних 

перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати). 

Група не очiкує суттєвого впливу цих нових стандартiв та тлумачень на фiнансову 

звiтнiсть. 

(ii) Основнi споживачi 

Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2017 р., Групою було реалiзовано продукцiю 

(товарiв, робiт, послуг) в розмiрi приблизно  12% вiд загальної суми чистого 

доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) одному зi своїх покупцiв 

(на 31 грудня 2016 р. також в розмiрi приблизно 12%). 

(о)   Змiна формату представлення звiтностi  



У випадку необхiдностi вiдповiднi суми були скоригованi для вiдображення змiн в 

форматi представлення звiтностi, прийнятих в поточному роцi.  

 

4 Основнi засоби  

Рух основних засобiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 р., представлений таким 

чином: 

(у тисячах гривень) Будiвлi, земельнi дiлянки, споруди та передавальнi пристрої

 Машини та обладнання Пакувальнi матерiали i тара Приладдя та iнвентар

 Iншi основнi засоби Всього основних засобiв Незавершенi капiтальнi 

iнвестицiї Усього 

       

Первiсна вартiсть         

На 1 сiчня 2017 р. 724,540 2,976,720 236,633 55,858 3,154

 3,996,905 84,226 4,081,131 

Надходження  -  10,320  -   -   -  10,320 772,685  783,005  

Передачi  37,688   621,590       102,293   2,020  -  763,591  

(763,591)  -  

Перемiщення мiж групами  (1,296)   1,297   -   -   (1) -  -   -  

Вибуття  (112)   (127,102)  (7,467)  (3,132)  (10) (137,823)  -   

(137,823) 

Iншi змiни - 14,766 - - - 14,766 - 14,766  

       

На 31 грудня 2017 р.  760,820   3,497,591   331,459   54,746   3,143 

 4,647,759  93,320   4,741,079  

         

Накопичений знос         

На 1 сiчня 2017 р. (328,768) (1,921,364) (160,350) (51,027) (2,671)

 (2,464,180) - (2,464,180) 

Знос  (32,979)  (307,403)  (25,117)  (1,595)  (70)  (367,164)  -   

(367,164) 

Знецiнення  -   208  2,079  -   -  2,287  -   2,287 

Перемiщення мiж групами  682   (680)   (2)  -  -   -   -   -  

Вибуття  71   124,926   7,467   3,132   10   135,606   -   

135,606  

Iншi змiни - - - - - - - - 

Вплив змiни валют - (10,767) - - - (10,767) - (10,767) 

    

На 31 грудня 2017 р.  (360,994) (2,115,080)  (175,923)  (49,490)  (2,731)  

(2,704,218)  -  (2,704,218) 

         

Залишкова вартiсть         

На 1 сiчня 2017 р. 395,772 1,055,356 76,283 4,831 483 1,532,725

 84,226 1,616,951 

На 31 грудня 2017 р.  399,826  1,382,512  155,536  5,256  412 1,943,541  

93,320  2,036,861 

         

Рух основних засобiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 р., представлений таким 

чином: 

(у тисячах гривень) Будiвлi, земельнi дiлянки, споруди та передавальнi пристрої

 Машини та обладнання Пакувальнi матерiали i тара Приладдя та iнвентар

 Iншi основнi засоби Всього основних засобiв Незавершенi капiтальнi 

iнвестицiї Усього 

         

Первiсна вартiсть         

На 1 сiчня 2016 р. 718,941 2,882,747 228,706 50,100 27,188

 3,907,682 34,404 3,942,086 

Надходження - - - - - - 239,181 239,181 

Передачi 4,959 181,317 - 3,027 56 189,359 (189,359) -  

  

Перемiщення мiж групами  640   571   -   3,793  (5,004) -   -         

-                                       Вибуття - (87,915) (4,289)

 (1,062) (19,086)   (112,352) - (112,352) 

Iншi змiни - - 12,216 - - 12,216 - 12,216 

На 31 грудня 2016 р.  724,540   2,976,720   236,633   55,858   3,154 

 3,996,905  84,226   4,081,131  

         

Накопичений знос 

На 1 сiчня 2016 р. (296,605) (1,761,983) (125,653) (47,396) (24,288)

 (2,255,925) - (2,255,925) 

Знос (32,163) (240,485) (25,833) (1,259) (382) (300,122) -

 (300,122) 



Знецiнення - (3,825) (936) - (9) (4,770) - (4,770) 

Перемiщення мiж групами  -   510   (1)  (3,431)  2,922   -   -   -  

Вибуття  -   82,891   4,289   1,059  19,086 107,325  -   

107,325  

Iншi змiни - - (12,216) - - (12,216) - (12,216) 

Вплив змiни валют - 1,528 - - - 1,528 - 1,528 

На 31 грудня 2016 р. (328,768) (1,921,364) (160,350) (51,027) (2,671)

 (2,464,180) - (2,464,180) 

         

Залишкова вартiсть         

На 1 сiчня 2016 р. 422,336 1,120,764 103,053 2,704 2,900 1,651,757

 34,404 1,686,161         

На 31 грудня 2016 р. 395,772 1,055,356 76,283 4,831 483  1,532,725

 84,226 1,616,951        

Вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв, котрi все ще використовуються 

Групою, складає 869,498 тисяч гривень i 691,172 тисяч гривень станом на 31 грудня 

2017 р. та 31 грудня 2016 р., вiдповiдно. 

Вартiсть повнiстю амортизованих нематерiальних активiв, котрi все ще 

використовуються Компанiєю, складає 61,492 тисяч гривень i 55,701 тисяч гривень 

станом на 31 грудня 2017 р. та 31 грудня 2016 р., вiдповiдно. 

(а) Знос  

Загальна сума зносу за роки, що закiнчилися 31 грудня, представлена таким чином: 

(у тисячах гривень) Примiтка 2017 2016    

Облiковано у:    

Собiвартостi реалiзованої продукцiї  150,470  154,005 

Витратах на збут 16                  195,715  130,574 

Адмiнiстративних витратах  15          20,979     15,543    

                                      367,164 300,122 

    

5 Виробничi запаси та готова продукцiя  

Виробничi запаси та готова продукцiя представленi таким чином:  

(у тисячах гривень)  31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р.    

Виробничi запаси:     

Пакувальнi матерiали  84,617  114,927 

Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби  19,480  18,776 

Сировина i матерiали  19,830  13,381 

Запаснi частини  6,755  8,599 

Малоцiннi та швидкозношуванi предмети  3,161  2,100 

Будiвельнi матерiали  589  453 

Паливо  537       395    

Усього виробничих запасiв  134,969  158,631    

Готова продукцiя:    

Пиво  145,744  129,701 

Сидр  10,365  5,435 

Квас  1,456  3,820 

Безалкогольнi напої  2,699  1,421    

Усього готової продукцiї  160,264  140,377     

Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2017 р., виробничi запаси та змiни у 

готовiй продукцiї, визнанi як собiвартiсть реалiзованої продукцiї, дорiвнювали 

3,127,817 тисячам гривень (2016 р.: 2,885,138 тисяч гривень). У 2017 та 2016 роках 

уцiнки виробничих запасiв до чистої вартостi реалiзацiї не було. 

 

6 Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги представлена 

таким чином: 

(у тисячах гривень)  31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р.    

Дебiторська заборгованiсть за реалiзовану продукцiю   451,829  425,397 

Дебiторська заборгованiсть за роботи, послуги  13,536  9,638 

Дебiторська заборгованiсть за тару   11,460  11,810 

Iнша дебiторська заборгованiсть   1,866  1,979    

                                478,691 448,824 

Резерв сумнiвних боргiв   (20,613) (23,898)    

Усього дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги 

 458,078 424,926 

Iнформацiя про рiвень кредитного та валютного ризикiв, що iснують у Групи, а також 

про збитки вiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi за продукцiю, 

товари, роботи, послуги розкрита у примiтцi 20. 

Змiни резерву сумнiвних боргiв протягом рокiв, що закiнчилися 31 грудня, 

представленi таким чином: 

(у тисячах гривень)   2017 2016      

Сальдо на 1 сiчня    23,898  18,921 



Змiни в резервi сумнiвних боргiв    (3,285)  4,977      

Сальдо на 31 грудня   20,613 23,898    

Змiни в оцiнках щодо погашення заборгованостi можуть впливати на визнанi збитки 

вiд зменшення корисностi. Наприклад, якби чиста приведена вартiсть оцiнених 

грошових потокiв змiнилася на плюс/мiнус один вiдсоток, сума резерву сумнiвних 

боргiв на 31 грудня 2017 р. була б приблизно на  4,581 тисячу гривень 

меншою/бiльшою (31 грудня 2016 р.: 4,249 тисяч гривень). 

 

7 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами представлена таким 

чином: 

(у тисячах гривень)   31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р.      

Аванси за роботи та послуги    25,998  21,065  

Аванси за сировину    411  16  

Iншi аванси    3,841  4,520       

Усього дебiторської заборгованостi за розрахунками за виданими авансами  

 30,250  25,601 

    

8 Грошi та їх еквiваленти 

Грошi та їх еквiваленти представленi таким чином: 

(у тисячах гривень)   31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р.       

Банкiвськi рахунки   791,976  1,597,848 

Короткостроковi банкiвськi депозити   896,623  1,445,802       

Усього грошей та їх еквiвалентiв  1,688,599  3,043,650        

На 31 грудня 2017 та 31 грудня 2016 р. залишки грошових коштiв на банкiвських 

рахунках не є знецiненими чи простроченими. Iнформацiя про процентний ризик, що 

iснує у Групи, та аналiз чутливостi фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань 

подана у примiтцi 20. 

 

9 Власний капiтал 

(а) Зареєстрований статутний капiтал 

На 31 грудня 2017 р. та 2016 р. зареєстрований статутний капiтал складається з 

1,022,432,914 простих акцiй номiнальною вартiстю 1 гривня за одну акцiю. Всi 

зареєстрованi акцiї є випущеними та повнiстю оплаченими. 

Всi простi акцiї мають рiвнi права голосу, права на отримання дивiдендiв та на 

повернення капiталу.  

(б) Дивiденди 

У 2017 роцi Група оголосила виплату дивiдендiв на суму 1,001,984 тисячi гривень 

(2016 р.: 1,707,463 тисячi гривень). Як правило, українськi суб'єкти 

господарювання оголошують розподiл прибутку тiльки з поточного або накопиченого 

прибутку, вiдображеного у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. Суми, вiдрахованi в 

резерви, як правило, повиннi бути використанi для цiлей, визначених при їх 

вiдрахуваннi. Використання сум, вiдрахованих до резервiв, в iнших цiлях може бути 

обмежене законодавством. 

(в) Управлiння капiталом 

Полiтика Групи передбачає пiдтримку стабiльного рiвня капiталу з метою 

забезпечення належної довiри з боку iнвесторiв, кредиторiв та iнших учасникiв 

ринку, а також для забезпечення сталого розвитку господарської дiяльностi у 

майбутньому. Управлiнський персонал здiйснює монiторинг показника прибутку на 

капiтал, який Групи визначає як спiввiдношення прибутку вiд операцiй до загальної 

суми власного капiталу. 

Управлiнський персонал забезпечує фiнансування Групи здебiльшого за рахунок 

власного капiталу. Протягом звiтного перiоду не було змiн у пiдходi Групи до 

управлiння капiталом.  

Сума капiталу, управлiння яким здiйснює Компанiя станом на 31 грудня 2017 року, 

складає 3,107,965 тисяч гривень (у 2016 роцi -3,011,247 тисяч гривень). 

(г) Прибуток на акцiю 

Розрахунок чистого та скоригованого чистого прибутку на акцiю за рiк, що 

закiнчився 31 грудня 2017 р., базувався на сумi чистого прибутку власникiв простих 

акцiй за рiк, який складав 1,098,702 тисяч гривень (31 грудня 2016 р.: 1,012,568 

тисячi гривень), та середньозваженiй кiлькостi простих акцiй, що перебували в 

обiгу протягом перiоду, яка складала 1,022,432,914 акцiй (31 грудня 2016 р.: 

1,022,432,914 акцiй). Група не має потенцiйних простих акцiй з розбавляючим 

ефектом. 

 

10 Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги  

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги представлена таким 

чином: 

(у тисячах гривень) 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р.     

Кредиторська заборгованiсть перед мiсцевими постачальниками 141,977 

 636,191 



Кредиторська заборгованiсть перед iноземними постачальниками 671,695 

 106,591    

Усього кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги  813,672 

 742,782   

На 31 грудня 2017 р. кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги перед 

пов'язаними сторонами становить 54,648 тисяч гривень та являє собою 7% вiд 

загальної суми кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги (31 грудня 

2016 р.: 20,951 тисячу г ривень або 3% вiдповiдно) (примiтка 23). 

 

11 Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом представлена таким 

чином: 

(у тисячах гривень)   31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р.       

Акцизний збiр    107,510  101,539  

Податок на додану вартiсть    62,232  49,047 

Iншi зобов'язання iз сплати податкiв    9,185  4,239  

Податок на прибуток   203  -       

Усього поточної кредиторської заборгованостi за розрахунками з бюджетом 

 179,130 154,825 

      

12 Поточнi забезпечення 

Поточнi забезпечення представленi таким чином: 

(у тисячах гривень)   31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р.       

Нарахування по майбутнiм платежам   559,837  549,381  

Забезпечення виплат персоналу   25,505 23,088       

Усього поточних забезпечень   585,342 572,469 

      

13 Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за роки, що 

закiнчилися 31 грудня, представлений таким чином: 

(у тисячах гривень)    2017 2016       

Чистий дохiд вiд реалiзацiї пива         5,597,953   4,648,634 

Чистий дохiд вiд реалiзацiї безалкогольних напоїв            320,169 

 352,420  

Чистий дохiд вiд реалiзацiї сидру          208,151  198,316       

Усього чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)   

 6,126,273 5,199,370 

  

14 Iншi операцiйнi доходи 

Iншi операцiйнi доходи за роки, що закiнчилися 31 грудня, представленi таким 

чином: 

(у тисячах гривень)  2017 2016     

Реалiзацiя послуг  26,718 21,467 

Реалiзацiя iнших товарiв, в т.ч. рекламна продукцiя    11,466  30,554  

Реалiзацiя сировини   6,824  6,183 

Списання кредиторської заборгованостi  1,647 285 

Оренда  1,312 877 

Штрафи i пенi   1,158     1,027  

Iншi доходи    388  883      

Усього iнших операцiйних доходiв   49,513 61,276 

Стаття "Реалiзацiя iнших товарiв" за 2016 рiк мiстила iнформацiю про прибуток вiд 

реалiзацiї iмпортованого пива. За 2017 рiк доходи вiд продажу iмпртованого пива 

вiдображенi у статтi "Чистий дохiд вiд реалiзацiї пива" (примiтка 13), а 

собiвартiсть включена до статтi "Собiвартiсть реалiзованної продукцiї". 

 

15 Адмiнiстративнi витрати 

Адмiнiстративнi витрати за роки, що закiнчилися 31 грудня, представленi таким 

чином: 

(у тисячах гривень) Примiтка  2017 2016     

Оплата працi 17           103,931  90,721 

Знос   4(а)               20,979  15,543 

Iншi витрати на персонал  14,215  12,134 

Технiчне обслуговування  12,907  8,447 

Комунальнi послуги   12,779   10,455 

Професiйнi послуги  11,265  8,873 

Страхування   10,231  10,248 

Амортизацiя  8,580  8,962 

Послуги охорони   7,417  11,751 

Послуги по напрямку зв'язкiв з громадскiстю   7, 203  4,735 

Iнше    9,025 17,983     

Усього адмiнiстративних витрат   218,532  199,852 



     

16 Витрати на збут 

Витрати на збут за роки, що закiнчилися 31 грудня, представленi таким чином: 

(у тисячах гривень) Примiтка  2017 2016     

Витрати на транспортування та логiстику    286,741   186,402  

Витрати на маркетинг    267,648   286,832  

Оплата працi  17           252,081   216,377  

Знос  4(а)                  195,715   130,574  

Плата за лiцензiї та витрати на роялтi    91,996  65,906  

Лiзинг авто  46,408 43,600 

Ремонт та пiдтримка обладнання  21,121 29,645 

Iнше   33,792  52,102     

Усього витрат на збут   1,195,502 1,011,438     

 

17 Витрати на персонал 

Загальна сума витрат на персонал за роки, що закiнчилися 31 грудня, представлена 

таким чином: 

(у тисячах гривень) Примiтка 2017 2016     

Витрати на збут  16          252,081     216,377  

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)   133,019     

86,190 

Адмiнiстративнi витрати  15   103,931     90,721     

Усього витрат на персонал   489,031 393,288       

 

18 Iншi фiнансовi доходи 

Iншi фiнансовi доходи за роки, що закiнчились 31 грудня, представленi таким чином: 

(у тисячах гривень)  2017 2016     

Процентнi доходи  112,893      203,468 

Дохiд вiд курсових рiзниць   30,517  63,573     

Усього фiнансових доходiв  143,410  267,041       

Стаття "Дохiд вiд курсових рiзниць" за 2016 рiк мiстила iнформацiю про курсовi 

рiзницi вiд переоцiнки заборгованостi по розрахункам з покупцями та 

постачальниками та перерахунку валютних коштiв на поточних рахунках.  

 

19 Витрати з податку на прибуток 

Дiюча ставка податку на прибуток в Українi з 1 сiчня 2014 р. i надалi - 18%. Дiюча 

ставка податку на прибуток в Республiцi Молдова з 1 сiчня 2014 р. i надалi - 12%.  

Компоненти витрат з податку на прибуток за роки, що закiнчилися 31 грудня, 

представленi таким чином: 

(у тисячах гривень)  2017 2016    

Витрати з поточного податку   268,235 248,595 

Доходи з вiдстроченого податку на прибуток    (8,249)   (23,032)    

  

Усього витрат з податку на прибуток   259,986 225,563 

(а) Узгодження дiючої ставки податку на прибуток 

Рiзниця мiж загальною очiкуваною сумою витрат з податку на прибуток, розрахованою 

iз застосуванням дiючої ставки податку на прибуток до прибутку до оподаткування, i 

фактичною сумою витрат з податку на прибуток за роки, що закiнчилися 31 грудня, 

представлена таким чином: 

(у тисячах гривень) 2017 % 2016 %     

Прибуток до оподаткування  1,358,688 100% 1,238,131 100%     

Податок на прибуток за дiючою ставкою   244,564  18.0%  222,864  18.0% 

Витрати, що не вiдносяться на витрати для цiлей розрахунку податку на прибуток  

5,768    0.4%  2,699    0.2% 

Коригування поточного податку на прибуток минулих рокiв 9,654 0.7% - 0% 

   

Фактичнi витрати з податку на прибуток  259,986 19.1% 225,563 18.2%  

  

 (б) Визнанi вiдстроченi податковi активи та зобов'язання 

Змiни позицiї з визнаного вiдстроченого податку за типами тимчасових рiзниць за 

рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 р., представленi таким чином: 

(у тисячах гривень) Сальдо на  

1 сiчня 2017 р. Визнано у прибутку або збитку Сальдо на 31 грудня 2017 р. 

 Актив (зобов'язання) Дохiд (витрати) Актив (зобов'язання)    

Нематерiальнi активи                    1,923  1,747 3,670 

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї                     (114) 161 47 

Основнi засоби                 33,708  (7,704) 26,004 

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї  12     -      12  

Запаси                    4,387  3,003 7,390 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги                  

(6,749) 8,749 2,000 



Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами  1,778  24

 1,802 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть                    1,540  (130) 1,410 

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги     31,567  5,329

 36,896 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом   7,009  (830)

 6,179 

Поточнi забезпечення               109,088  (2,100) 106,988 

Перерахунок вхiдного сальдо по вiдстроченому податку в Молдовi - - 395  

   

                                         184,149  8,249 192,793 

Змiни позицiї з визнаного вiдстроченого податку за типами тимчасових рiзниць за 

рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 р., представленi таким чином: 

(у тисячах гривень) Сальдо на 1 сiчня 2016 р. Визнано у прибутку або збитку

 Сальдо на  

31 грудня 2016 р. 

 Актив (зобов'язання) Дохiд (витрати) Актив (зобов'язання)    

Нематерiальнi активи  2,157               (234)              1,923  

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї  696                 (810)              

(114) 

Основнi засоби  37,753                 (4,045)                33,708  

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї (12)           24                  12  

Запаси  -                   4,387                    4,387  

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги (4,933) 

(1,816)(6,749) 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами 1,349   429   

1,778  

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть  3,318      (1,778)    1,540  

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 37,201 (5,634)    

31,567  

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом  7,082 (73) 7,009  

Поточнi забезпечення  76,506                32,582               109,088   

   

                       161,117                23,032               184,149  

    

20 Управлiння фiнансовими ризиками 

(а) Огляд 

У зв'язку з використанням фiнансових iнструментiв у Групи виникають такi ризики: 

- кредитний ризик; 

- ризик лiквiдностi; 

- ринковий ризик. 

У цiй примiтцi подається iнформацiя про рiвень зазначених ризикiв у Групи, про 

цiлi, полiтики та процеси оцiнки i управлiння ризиками Групи, а також про 

управлiння капiталом Групи. Бiльш детальна кiлькiсна iнформацiя розкрита у 

вiдповiдних примiтках до цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi. 

Управлiнський персонал несе загальну вiдповiдальнiсть за створення структури 

управлiння ризиками i здiйснення нагляду за нею. 

Полiтика управлiння ризиками розробляється з метою виявлення i аналiзу ризикiв, з 

якими стикається Група, встановлення належних лiмiтiв ризикiв i засобiв контролю 

за ними, монiторингу ризикiв i дотримання лiмiтiв. Полiтики i системи управлiння 

ризиками регулярно переглядаються з метою вiдображення змiн ринкових умов i 

дiяльностi Групи. Застосовуючи засоби навчання i стандарти та процедури 

управлiння, Група прагне створити таке дисциплiнуюче i конструктивне середовище 

контролю, в якому всi працiвники розумiють свої ролi i обов'язки. 

Наглядова Рада Групи здiйснює нагляд за тим, як управлiнський персонал контролює 

дотримання Групою полiтики i процедур управлiння ризиками i перевiряє адекватнiсть 

структури управлiння ризиками тим ризикам, якi виникають у Групи. 

(б) Кредитний ризик 

Кредитний ризик являє собою ризик фiнансового збитку для Групи в результатi 

невиконання клiєнтом або контрагентом за фiнансовим iнструментом своїх зобов'язань 

за договором. Кредитний ризик виникає, переважно, у зв'язку з дебiторською 

заборгованiстю з боку клiєнтiв Групи. 

Балансова вартiсть фiнансових активiв являє собою максимальний рiвень кредитного 

ризику. Максимальний рiвень кредитного ризику на звiтну дату представлений таким 

чином: 

(у тисячах гривень)   31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р.      

Довгострокова дебiторська заборгованiсть  2,098 7,370 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги   458,078 

 424,926 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв   3,428 

 13,785 



Iнша поточна дебiторська заборгованiсть    1,527  42,480 

Грошi та їх еквiваленти    1,688,599  3,043,650      

                            2,153,730 3,532,211    

 (i)  Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги та iнша 

дебiторська заборгованiсть  

Рiвень кредитного ризику залежить, головним чином, вiд iндивiдуальних 

характеристик кожного клiєнта. Демографiчнi характеристики клiєнтської бази, 

включаючи ризик дефолту у країнах, в яких клiєнти здiйснюють свою дiяльнiсть, 

мають менший вплив на кредитний ризик. 

Управлiнський персонал затвердив кредитну полiтику, згiдно з якою кожний новий 

клiєнт iндивiдуально оцiнюється на предмет платоспроможностi, перш нiж йому будуть 

запропонованi стандартнi умови оплати та доставки продукцiї. Така оцiнка включає 

аналiз зовнiшнiх рейтингiв, якщо вони iснують, а в окремих випадках аналiз 

банкiвських довiдок. 

Здiйснюючи монiторинг кредитного ризику, пов'язаного з клiєнтами, Група розподiляє 

їх на групи вiдповiдно до їх кредитних характеристик, залежно вiд того, чи є вони 

оптовими чи роздрiбними клiєнтами, а також за їх географiчним мiсцезнаходженням, 

галузевою приналежнiстю, структурою заборгованостi за строками, договiрними 

строками погашення зобов'язань та наявнiстю фiнансових труднощiв у минулому. 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги та iнша 

дебiторська заборгованiсть є переважно заборгованiстю оптових клiєнтiв. 

Група не вимагає застави по дебiторськiй заборгованостi за продукцiю, товари, 

роботи, послуги та iншiй дебiторськiй заборгованостi. Банкiвськi гарантiї є 

обов'язковою умовою спiвпрацi з бiльшiстю клiєнтiв, та покривають бiльшу частину 

дебiторської заборгованостi за продукцiю. Рiвень кредитного ризику пiдлягає 

постiйному монiторингу. 

Група створює резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi, який являє 

собою її оцiнку понесених збиткiв вiд дебiторської заборгованостi за продукцiю, 

товари, роботи та послуги та iншої дебiторської заборгованостi. Основнi компоненти 

цього резерву включають компонент iндивiдуального збитку, який вiдноситься до 

заборгованостi, що є значною iндивiдуально, а також компонент сукупного збитку, що 

визначається для груп подiбних активiв стосовно понесених, але ще не виявлених 

збиткiв. Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi, що оцiнюється у 

сукупностi, визначається на основi статистики платежiв за подiбними фiнансовими 

активами. 

Аналiз дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги за 

строками виникнення представлений таким чином: 

(у тисячах гривень) 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. 

До вирахування резерву на покриття  

збиткiв вiд зменшення корисностi Зменшення корисностi  

До вирахування резерву на покриття  

збиткiв вiд зменшення корисностi Зменшення корисностi     

Непрострочена заборгованiсть   457,825   -  424,926 - 

Прострочена на 0 - 30 днiв  2,331   2,078  470 470 

Прострочена на 31 - 60 днiв  4,363   4,363  1,971 1,971 

Прострочена на 61 - 150 днiв  17   17  346 346 

Прострочена бiльше нiж на 150 днiв 14,155   14,155  21,111 21,111 

    

                                   478,691 20,613 448,824 23,898 

(ii) Грошi та їх еквiваленти  

На 31 грудня 2017 р. Група утримувала грошi та їх еквiваленти на суму 1,688,599 

тисяч гривень (31 грудня 2016 р.: 3,043,650 тисяч гривень), що являє собою 

максимальний  рiвень кредитного ризику по цих активах. Грошовi кошти та їх 

еквiваленти частково утримуються у банках з рейтингами вiд B-, визначеними 

рейтинговим агентством Fitch's Agency.  

У тисячах гривень 2017 рiк 2016 рiк 

Банкiвськi рахунки Короткостроковi банкiвськi депозити Банкiвськi рахунки

 Короткостроковi банкiвськi депозити     

Не простроченi та не знецiненi     

- рейтинг B- 140 178     516 773         368 606             1 403 167  

- без рейтингу 651 798     379 850         1 229 242         42 635   

   

Всього грошових коштiв та їх еквiвалентiв на 31 грудня   791 976     896 623                     

1 597 848             1 445 802  

Полiтикою Групи передбачено управлiння кредитним ризиком, пов'язаним з грошовими 

коштами та їх еквiвалентами, шляхом розмiщення грошових коштiв на рахунках рiзних 

банкiв. 

(в) Ризик лiквiдностi 

Ризик лiквiдностi полягає у тому, що у Групи можуть виникнути труднощi у виконаннi 

фiнансових зобов'язань, розрахунки за якими здiйснюються шляхом передачi грошових 

коштiв або iншого фiнансового активу. Пiдхiд Групи до управлiння лiквiднiстю 



передбачає забезпечення, наскiльки це можливо, постiйної наявностi лiквiдностi, 

достатньої для виконання зобов'язань по мiрi настання строкiв їх погашення як у 

звичайних умовах, так i у надзвичайних ситуацiях, уникаючи при цьому неприйнятних 

збиткiв чи ризику нанесення шкоди репутацiї Групи. 

Строки погашення непохiдних фiнансових зобов'язань згiдно з договорами, включаючи 

виплати процентiв (недисконтованi грошовi потоки), представленi таким чином: 

 (у тисячах гривень) Балансова вартiсть Грошовi потоки за договорами До 

одного року 

На 31 грудня 2017 р.    

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 813,672 813,672

 813,672 

Iншi поточнi зобов'язання  41,803 41,803 41,803    

                      855,475 855,475 855,475    

На 31 грудня 2016 р.    

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 742,782 742,782

 742,782 

Поточна кредиторська заборгованнiсть за довгостроковими забов'язаннями 1,154,227

 1,154,227 1,154,227 

Iншi поточнi зобов'язання  39,067 39,067 39,067    

                        1,936,076 1,936,076 1,936,076    

(г) Ринковий ризик  

Ринковий ризик полягає у тому, що змiни ринкових курсiв, таких як валютнi курси, 

процентнi ставки i курси цiнних паперiв, будуть впливати на доходи або на вартiсть 

фiнансових iнструментiв Групи. Метою управлiння ринковим ризиком є управлiння i 

контроль рiвня ринкового ризику у межах прийнятних параметрiв при оптимiзацiї 

доходностi. 

(i) Валютний ризик 

У Групи виникає валютний ризик у зв'язку з продажами, закупками i залишками коштiв 

на банкiвських рахунках, деномiнованими в iноземних валютах, переважно в доларах 

США, росiйських рублях та євро. Законодавство України обмежує можливiсть Групи 

хеджувати валютний ризик, отже, Група не хеджує свiй валютний ризик. 

Що стосується монетарних активiв i зобов'язань, деномiнованих в iноземних валютах, 

то Група забезпечує утримання чистого рiвня валютного ризику на прийнятному рiвнi 

шляхом придбання чи продажу iноземних валют за курсами спот, якщо це необхiдно для 

усунення короткострокових дисбалансiв. 

Рiвень валютного ризику представлений таким чином: 

(у тисячах гривень) Долар США Росiйський рубль Євро Iншi валюти   

  

На 31 грудня 2017 р.     

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги  199  113  

513   -  

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть  -   -   1,527   -  

Грошi та їх еквiваленти   582,254   413   320,267  29,176  

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги  (4,183) (41,207)

 (96,595)  - 

Поточнi забезпечення   (145,976)  (24,369)  (356,592)  (17,305)   

  

Чиста довга (коротка) позицiя   432,294   (65,050)  (130,890)  11,871    

     

На 31 грудня 2016 р.     

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

 720 66 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 476 41,987 - 

Поточна кредиторська заборгованнiсть за довгостроковими забов'язаннями - -

 - - 

Грошi та їх еквiваленти  684,598 30 263,776 13,978 

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (855) (9,760)

 (12,956) (643) 

Поточнi забезпечення  (197,026) (16,929) (317,513) (11,429)   

  

Чиста довга (коротка) позицiя  486,717 (26,183) (23,986) 1,972  

   

10% ослаблення курсу гривнi по вiдношенню до зазначених у наступнiй таблицi валют 

призвело б до (зменшення) збiльшення власного капiталу та чистого прибутку на 

зазначенi нижче суми. При цьому припускається, що всi iншi змiннi величини, 

зокрема, процентнi ставки, залишаться постiйними. 

 (у тисячах гривень) 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р.   

Долар США  35,448   39,911  

Росiйський рубль   (5,334)  (2,147) 

Євро   (10,733)  (1,967) 

Iншi валюти   (973)   162 



10% змiцнення курсу гривнi по вiдношенню до зазначених у таблицi валют справило б 

рiвний, але протилежний за значенням вплив на зазначенi суми, за умови, що всi 

iншi змiннi величини залишаються постiйними. 

(ii) Ризик змiни iнших ринкових курсiв 

Група не укладає договорiв на поставку товарiв, крiм тих що укладаються для цiлей 

використання та продажу з урахуванням прогнозних потреб Групи; такi договори не 

передбачають розрахункiв шляхом проведення взаємозалiкiв. 

(д) Визначення справедливої вартостi 

Оцiнена справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов'язань визначається за 

допомогою методологiї дисконтованих грошових потокiв та iнших вiдповiдних 

методологiй оцiнки вартостi на кiнець року i не вiдображає справедливу вартiсть 

цих iнструментiв на дату складання чи розповсюдження цiєї консолiдованої 

фiнансової звiтностi. Цi розрахунки не вiдображають премiй чи дисконтiв, якi 

можуть виникнути внаслiдок пропозицiї на продаж одночасно всiєї суми конкретного 

фiнансового iнструмента, що належить Групi. Оцiнка справедливої вартостi 

'рунтується на судженнях щодо очiкуваних у майбутньому грошових потокiв, поточних 

економiчних умов, характеристик ризику рiзних фiнансових iнструментiв та iнших 

факторiв. 

Оцiнка справедливої вартостi 'рунтується на iснуючих фiнансових iнструментах без 

оцiнки вартостi очiкуваної майбутньої дiяльностi та оцiнки вартостi активiв i 

зобов'язань, що не вважаються фiнансовими iнструментами. Крiм того, ефект 

оподаткування сум, якi можуть бути отриманi в результатi реалiзацiї нереалiзованих 

прибуткiв i збиткiв, який може вплинути на оцiнку справедливої вартостi, не 

враховувався. 

На думку управлiнського персоналу, балансова вартiсть усiх фiнансових активiв i 

зобов'язань приблизно дорiвнює їх справедливiй вартостi на 31 грудня 2017 р. та 31 

грудня 2016 р. у зв'язку з їх короткостроковим характером. 

Фiнансовi iнструменти Групи облiковуються за амортизованою вартiсть. Справедлива 

вартiсть усiх фiнансових iнструментiв, представлених у звiтi про фiнансовий стан 

Групи станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв, приблизно дорiвнює їхнiй балансовiй 

вартостi на цi дати, а її оцiнка базується на грошових потоках дисконтованих по 

ставках, визначених в рамках рiвня 3 iєрархiї справедливої вартостi, за винятком 

грошових коштiв, для яких були використанi ставки рiвня 1. 

(е)       Трансфертне цiноутворення 

Законодавство про трансфертне цiноутворення було доопрацьоване з 1 вересня 2013 

року. Новi правила трансфертного цiноутворення є значно детальнiшими, нiж 

попереднi норми законодавства i певною мiрою бiльше враховують мiжнароднi принципи 

трансфертного цiноутворення, розробленi Органiзацiєю Економiчного Спiвробiтництва 

та Розвитку (ОЕСР). Нове законодавство дозволяє податковим органам застосовувати 

коригування щодо трансфертного цiноутворення та нараховувати додатковi податковi 

зобов'язання щодо контрольованих операцiй (операцiй iз пов'язаними сторонами та 

деяких операцiй iз непов'язаними сторонами), якщо цiна операцiї не є визначеною на 

загальних умовах та не є об'рунтованою  вiдповiдними документами.  

Керiвництво вважає, що цiнова полiтика Компанiї 'рунтується на загальних умовах та 

вiдповiдає вимогам нового законодавства щодо трансфертного цiноутворення.  

Враховуючи, що практика впровадження нових правил трансфертного цiноутворення в 

Українi ще не встановлена, вплив оскаржень з боку вiдповiдних органiв щодо 

трансфертного цiноутворення Компанiї не може бути надiйно оцiнений. Однак вiн може 

виявитись суттєвим для фiнансового стану та/або операцiй Компанiї в цiлому. 

 

21 Зобов'язання 

(а)     Невизнанi контрактнi зобов'язання з придбання основних засобiв та 

нематерiальних активiв 

На 31 грудня 2017 р. Група має невизнанi контрактнi зобов'язання з придбання 

основних засобiв та нематерiальних активiв на суму 6,638 тисяч гривень та 563 

тисячi гривень, вiдповiдно (31 грудня 2016 р.: 275,929 тисяч гривень та 3,213 

тисяч гривень, вiдповiдно). 

(б) Операцiйна оренда 

Станом на 31 грудня зобов'язання по майбутнiм орендним платежам за договорами 

оренди, якi не можуть бути припиненi  в односторонньому порядку, пiдлягають сплатi 

в наступному порядку: 

(у тисячах гривень) 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р.   

До одного року  56,830         60,730  

Вiд одного до п'яти рокiв        36,132         99,628  

Понад п'ять рокiв - - 

                           92,962 160,358 

   

22 Непередбаченi зобов'язання 

(а) Страхування 

Страхова галузь в Українi знаходиться у стадiї розвитку та в певних законодавчих 

обмеженнях, тому багато форм страхового захисту, що є поширеними в iнших країнах, 



в Українi, як правило, ще не є загальнодоступними в повний мiрi. Компанiя має 

повне страхове покриття, iз звичайними для даного виду страхування виключеннями, 

по виробничих потужностях, на випадок переривання дiяльностi або виникнення 

зобов'язань перед третьою стороною у зв'язку iз заподiянням шкоди майну чи 

навколишньому середовищу в результатi аварiй, пов'язаних з майном або дiяльнiстю 

Компанiї. 

 (б) Судовi процеси  

У ходi звичайної дiяльностi Група залучається до рiзних судових процесiв. На думку 

управлiнського персоналу, результати цих судових процесiв не матимуть суттєвого 

впливу на фiнансовий стан чи результати дiяльностi Групи. 

(в) Непередбаченi податковi зобов'язання 

Група здiйснює бiльшiсть операцiй в Українi i тому має вiдповiдати вимогам 

податкового законодавства України. Для української системи оподаткування 

характерним є наявнiсть численних податкiв та законодавство, яке часто змiнюється, 

може застосовуватися ретроспективно, мати рiзне тлумачення, а в деяких випадках є 

суперечливим. Нерiдко виникають протирiччя у тлумаченнi податкового законодавства 

мiж мiсцевою, обласною i державною податковими адмiнiстрацiями, а також мiж 

Мiнiстерством фiнансiв, Державною фiскальною службою України та iншими державними 

органами. Податковi декларацiї пiдлягають перевiрцi з боку рiзних органiв влади, 

якi згiдно iз законодавством мають право застосовувати суворi штрафнi санкцiї, а 

також стягувати пеню. Податковий рiк залишається вiдкритим для податкових 

перевiрок протягом трьох наступних календарних рокiв, однак за певних обставин цей 

термiн може бути продовжений. 

Цi факти створюють набагато серйознiшi податковi ризики в Українi, нiж ризики, якi 

є типовими для країн з бiльш розвиненими системами оподаткування. Управлiнський 

персонал вважає, виходячи з власного тлумачення податкового законодавства, 

офiцiйних роз'яснень та рiшень судiв, що податковi зобов'язання були належним 

чином вiдображенi в облiку. Однак вiдповiднi органи можуть мати iнше тлумачення 

зазначених вище положень, i, якщо вони зможуть довести об'рунтованiсть своїх 

тлумачень, виконання їх рiшень може значним чином вплинути на цю консолiдовану 

фiнансову звiтнiсть.  

 

23 Операцiї з пов'язаними сторонами 

У ходi звичайної дiяльностi Група здiйснює операцiї з пов'язаними сторонами. 

Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу 

сторону або здiйснює значний вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових та 

операцiйних рiшень. Пов'язанi сторони включають акцiонерiв, основний управлiнський 

персонал i його близьких родичiв, а також компанiї, що знаходяться пiд контролем 

чи значним впливом з боку цих сторiн. Цiни на операцiї з пов'язаними сторонами 

визначаються на момент проведення операцiї. 

(а) Операцiї з основним управлiнським персоналом 

Винагорода основному управлiнському персоналу у грошовiй формi складає 73,880 

тисяч гривень за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 р. (2016 р.: 71,039 тисяч 

гривень), з яких довгостроковi виплати складають 8,580 за 2017р. (2016р.: 6,484 

тисячi гривень). 

Заборгованiсть по короткостроковим виплатам складає 17,071 тисяча гривень та по 

довгостроковим виплатам 15,064 тисячi гривень на 31 грудня 2017р. (на 31 грудня 

2016р.: 22,751 тисяча гривень та 6,484 тисячi вiдповiдно).  

Основний управлiнський персонал - це особи, якi мають повноваження та є 

вiдповiдальними, прямо або опосередковано, за планування, керiвництво i контроль 

за дiяльнiстю Групи. 

(б) Залишки за розрахунками та операцiї з iншими пов'язаними сторонами 

Залишки за розрахунками з пов'язаними сторонами, якi представленi суб'єктами 

господарювання пiд спiльним контролем, є такими: 

(у тисячах гривень) 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р.   

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги   649  709 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть  1,527  42,463 

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 54,648

 20,951 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками - 1,154,227 

Поточнi забезпечення  544,773  542,897 

Операцiї з пов'язаними сторонами, якi представленi суб'єктами господарювання пiд 

спiльним контролем, є такими: 

(у тисячах гривень) 2017 2016   

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)  17,123  3,684 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)  9,985  2,186 

Витрати на збут  104,420  83,567 

Адмiнiстративнi витрати  (9,930)  3,701 

Iншi доходи  30,471 3,312 

Iншi витрати 2,258  1,804   



Адмiнiстративнi витрати включають дохiд вiд списання поточних забезпечень по 

внутрiшньогруповим операцiям. 

     

Генеральний директор      Шевченко Є. В.   

    

Головний бухгалтерД       Дорошенко К. В. 

 

 

 

 



 

XV. Відомості про аудиторський висновок ( звіт ) 
 

1 
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної 

особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю Аудиторська 

фірма "ПрайсвотерхаусКуперс 

(Аудит)" 

2 
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* 

платника податків - фізичної особи) 
21603903 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 
вул. Жилянська, 75, 9-10 поверхи, 

м. Київ, 01032 Україна 

4 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру 

аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською 

палатою України 

0152 

26.01.2001 

5 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії 

свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть 

проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку 

цінних паперів 

272 

П 

000272 

27.08.2015 

30.07.2020 

6 
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи 

контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 
334/4 

01.12.2016 

7 Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності 01.01.2017 - 31.12.2017 

8 

Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення 

думки) 
01 

9 Пояснювальний параграф (у разі наявності) д/н 

10 Номер та дата договору на проведення аудиту 
б/н 

12.02.2018 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту 13.02.2018 - 13.04.2018 

12 Дата аудиторського висновку (звіту) 13.04.2018 

13 Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 229484.00 

 
 


