Титульний аркуш

04.09.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 10
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

	Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Голова Правлiння



Пугаєва Людмила Анатолiївна
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Вiмм-Бiлль-Данн Україна"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00445937
4. Місцезнаходження: 08132, Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, Вишневе, ПРОМИСЛОВА, 7
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 490-52-60, немає
6. Адреса електронної пошти: немає
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 31.08.2020, Рiшення Загальних зборiв емiтента вiд 31.08.20, протокол б/н.
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку ?нфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку
http://wimm-bill-dann.com.ua/
04.09.2020

(URL-адреса сторінки)
(дата)
Зміст
	Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
X
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

4. Інформація щодо корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

7. Судові справи емітента
X
8. Штрафні санкції щодо емітента

9. Опис бізнесу
X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
X
1) інформація про органи управління
X
2) інформація про посадових осіб емітента
X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)
X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
X
2) інформація про розвиток емітента
X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента
X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
X
4) звіт про корпоративне управління
X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
X
- інформація про наглядову раду
X
- інформація про виконавчий орган
X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента
X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента
X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
X
- повноваження посадових осіб емітента
X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
X
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 емітента

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

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

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
X
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

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

26. Інформація про вчинення значних правочинів

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

29. Річна фінансова звітність
X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
X
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

32. Твердження щодо річної інформації
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. 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

38. 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

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:
Товариство не вiдноситься до категорiї пiдприємств, яким згiдно Рiшення №155 вiд 30.03.2005 р. необхiдно надавати звiт уповноваженого рейтингового агенства.
Товариство  є емiтентом простих iменних цiнних паперiв. 
Iншi ЦП протягом звiтного  перiоду Товариством не випускалися.
Вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб - вiдсутнi.
Пiдприємство не входить  до будь-яких асоцiацiй, корпорацiй,  концернiв та об'єднань.
Посада корпоративного секретаря вiдсутня
Вiдомостi про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть - вiдсутнi.
Вiдомостi про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв - вiдсутнi.
Вiдомостi про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв - вiдсутнi.
Дивiденди на протязi звiтного перiоду не сплачувались та не нараховувались.
Вiдомостi про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв- вiдсутнi.
Вiдомостi про iпотечнi  цiннi папери протягом звiтного перiоду - вiдсутнi.
Вiдомостi про стан об єкта нерухомостi - вiдсутнi.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя, щодо забезпечення випуску боргових цiнних паперiв - вiдсутня.
Посадовi особи ЦП ПрАТ не володiють
Штрафiв не було





ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	ПРИВАТНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Вiмм-Бiлль-Данн Україна"
2. Скорочене найменування (за наявності)
	
3. Дата проведення державної реєстрації
	30.08.1995
4. Територія (область)
	Київська обл.
5. Статутний капітал (грн) 
	133766922,35
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
	0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
	0
8. Середня кількість працівників (осіб)
	554
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	10.51 - Перероблення молока, виробництво масла та сиру
	10.32 - Виробництво фруктових i овочевих сокiв
	10.86 - Виробництво дитячого харчування та дiєтичних харчових продуктiв
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	АТ "Укрсиббанк", МФО 351005
2) IBAN
	UA903510050000026003641959000
3) поточний рахунок
	UA903510050000026003641959000
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
	ПАТ "Сiтiбанк", МФО 300584
5) IBAN
	UA903510050000026003641959000
6) поточний рахунок
	UA903510050000026003641959000

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності
Номер ліцензії
Дата видачі
Орган державної влади, що видав ліцензію
Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1
2
3
4
5
Дозвiл на спецiальне водокористування
540/КВ/49д-18
31.10.2018
Державне агенство водних ресурсiв України
30.10.2023
Опис
Термiн дiї  буде продовжено.

Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами
3222410600-114
22.12.2017
Департамент екологiї та природних ресурсiв Київської обласної державної адмiнiстрацiї
22.12.2027
Опис
Термiн дiї  буде продовжено.

		
Дозвiл на виконувати застосування шкiдливих небезпечних речовин 2 i 3 класу небезпеки.
4550.19.32
18.12.2019
Державна служба гiрничного нагляду та промислової безпеки України
18.12.2024
Опис
Термiн дiї  буде продовжено.

 		
Дозвiл на спецiальне водокористування ХМК
Укр.№05-01-10-81 А/Х
23.12.2013
Департамент екологiї та природних ресурсiв Харкiвської облдержадмiнiстрацiї	
31.12.2024
Опис
Термiн дiї буде продовжено.

		
Спецiальний дозвiл на користування надрами ХМК
№5182.
05.07.2010
Державна служба геологiї та надр Украiни
31.12.2024
Опис
Термiн дiї буде продовжено.
		
Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами ХМК
№ 6310138200-3567
11.12.2018
Департамент екологiї та природних ресурсiв Харкiвської обласної державної адмiнiстрацiї
11.12.2027
Опис
Термiн дiї буде продовжено.

Дозвiл на початок роботи
№03П.0.08.06.18000.1
16.04.2004
Державний комiтет з нагляду за охороною працi України

Опис
Термiн дiї необмежений.

	
Дозвiл на експлуатацiю обладнання з пiдвищеною небезпекою
122.17.32
11.11.2015
Головне управлiння Держпрацi у Київськiй областi
10.06.2020
Опис
Термiн дiї буде продовжено.


Дозвiл на виконання робiт  з пiдвищеною небезпекою.
127.17.32
10.06.2015
Головне управлiння Держпрацi у Київськiй областi
09.06.2020
Опис
Термiн дiї буде продовжено.


		
Дозвiл на експлуатацiю обладнання з пiдвищеною небезпекою
123.17.32
18.08.2016
Головне управлiння Держпрацi у Київськiй областi
17.08.2021
Опис
	Термiн дiї буде продовжено.
Спецiальний дозвiл на користування надрами (видобування питних пiдземних вод, придатних для господарсько-питного та виробничого використання)
 5694
27.12.2012
 Державна служба геологiї та надр України
27.12.2032
Опис
Термiн дiї буде продовжено.


 		
Дозвiл на виконання робiт з пiдвищеною небезпекою ( експлуатацiя свердловин)
131.17.32
03.08.2016
Головне управлiння Держпрацi у Київськiй областi
02.08.2021
Опис
Термiн дiї буде продовжено.


		


16. Судові справи емітента

№ з/п
Номер справи
Найменування суду
Позивач
Відповідач
Третя особа
Позовні вимоги
Стан розгляду справи
1
640/12912/15-а
касацiя
ПрАТ ВБД Україна
УПРАВЛIННЯ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА ТА ПРИВАТИЗАЦIЇ ДЕПАРТАМЕНТУ ЕКОНОМIКИ ТА КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА ХАРКIВСЬКОЇ МIСЬКОЇ РАДИ
д
Вимога пiдписати акт приймання-передачi ТП


триває
Опис:
д/н
2
810/4976/15
суд першої iнстанцiї
ПАТ ВБД Україна
ДПI в Києво-Святошинськом районi Київської областi
д
Про вiдмiну податкового повiдомлення-рiшення 
триває
Опис:
д/н
3
810/4255/16
перша iнстанцiя
ХАРКIВСЬКА МIСЬКА ПРОКУРАТУРА №3
ПрАТ ВБД Україна
д
зобов'язати привести в належний технiчний стан i готовнiсть до укриття населення ЗС
вiдмовлено в задоволеннi позову
Опис:
д/н
4
922/900/19
перша iнстанцiя
ЗАСТУПНИК КЕРIВНИКА ХАРКIВСЬКОЇ МIСЦЕВОЇ ПРОКУРАТУРИ №3/РВ ФДМУ ПО ХАРКIВСЬКIЙ ОБЛАСТI
ПрАТ ВБД Україна
д
визнання права власностi на примiщення сховища за державою + двi немайновi вимоги : скасуваня держреєстрацiї на спiрне примiщення та визнання недiйсним свидоцтва про право власностi в частинi (примiщення)
вiдмовлено в задоволеннi позову
Опис:
д/н
5
911/227919
перша iнстанцiя
ПрАТ ВБД Україна
ТОВ "ЛIДЕР IНДАСТРI"
д
про стягнення суми передоплати (159441,89, грн.)
позовнi вимоги задоволенi
Опис:
д/н
6
910/13563/15
перша iнстанцiя
ПрАТ ВБД Україна
ДП "УКРЕКОРЕСУРСИ"
д
про розiрвання договору
Позов залишений без розгляду
Опис:
д/н
XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
ПрАТ має таку органiзацiйну структуру: Органами у правлiння Товариства є: - Загальнi збори акцiонерiв - Вищий орган Товариства. - Наглядова рада - орган, що представляє iнтереси акцiонерiв у Товариствi та здiйснює контроль з; виконавчим органом Товариства в перiод мiж Загальними зборами Товариства. - Правлiння - виконавчий орган Товариства, який здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю -  Виробнича дiяльнiсть ПрАТ забезпечується роботою десятьох виробничих та допомiжних пiдроздiлiв, а також десятьох вiддiлiв.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 583
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб) - 5
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 0
Фонд оплати працi - всього 137 533,1 (тис.грн.) 



Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Пiдприємство входить до  складу Нацiональнiй асоцiацiї виробникiв дитячого харчування, молочноконсервної та сокової продукцiї <УКРКОНСЕРВМОЛОКО>, Европейської бiзнес-асоцiацiї, асоцiацiї Укрмолпром.

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Спiльної дiяльностi з iншими пiдприємствами АТ не проводить

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй третiх осiб щодо реорганiзайiї тов. на протязi року не було.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Бухгалтерський облiк у ПрАТ у звiтному перiодi вiвся методом подвiйного запису господарських операцiй, як це передбачено Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть України" вiд 16.07.1999р. зi змiнами та доповненнями. У Товариствi облiк ведеться за журнально - ордерною формою iз застосуванням комп'ютерної технiки. Бухгалтерський облiк ведеться за дiючим планом рахункiв у вiдповiдностi до Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженої Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999р. №291. Облiк основних засобiв ведеться в iнвентарних картках, книгах аналiтичного облiку основних засобiв по матерiально - вiдповiдальних особах. Класифiкацiя основних засобiв проведена вiдповiдно до П(С)БО 7 "Основнi засоби". Основнi засоби, за винятком землi, вiдображенi за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої

амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Земля оцiнюється за її собiвартiстю, знижену на суму зменшення її корисностi. Собiвартiсть включає витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням активу.Вартiсть активiв, створених Товариством за рахунок власних коштiв, включає вартiсть матерiалiв, заробiтну плату основних робiтникiв та будь-якi iншi витрати, безпосередньо

пов'язанi з приведенням активу у 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. Будь-якi прибутки або збитки вiд вибуття одиницi основних засобiв визначаються шляхом порiвняння надходжень вiд її вибуття з її балансовою вартiстю та визнаються за чистою вартiстю в рядку "Iншi доходи" або "Iншi витрати" у складi прибутку або збитку. 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. Товариство визначає значнi компоненти окремих активiв, i якщо будь-який компонент має строк корисного використання, вiдмiнний вiд строкiв використання решти компонентiв такого активу, такий компонент амортизується окремо. Запаси вiдображаються за меншою з двох вартостей: за фактичною собiвартiстю чи за чистою вартiстю реалiзацiї. Фактична собiвартiсть запасiв визначається за методом "перше надходження - перше вибуття" i 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 частку виробничих накладних витрат на основi звичайної

виробничої потужностi пiдприємства.



Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік 
Iнформацiя про основнi види товарiв або послуг, що їх виробляє чи надає емiтент за пiд торгiвельною маркою "Слов"яночка". Товариство виробляє широкий асортимент продукцiї: молоко рiзної жирностi, кефiр, ряжанку, молоко пряжене, йогурти, сири та солодкi сирки, глазурованi сирки 15% жирностi з рiзноманiтними наповнювачами. У 2011-2012р. почалося виробництво продукцiї "премiум - класу" пiд торгiвельною маркою сир кисломолочний <Домашнiй>, живi йогурти та десерти <Чудо> та група дитячого харчування пiд торгiвельною маркою "Агуша" (йогурти та сирки з рiзними наповнювачами та без наповнювачiв). Пiдприємство постiйно розширює свiй асортимент молочної продукцiї та дитячого харчування, керуючись потребами споживачiв.

Провадження рекламної компанiй в засобах масової iнформацiї, проведення дегустацiй та презентацiй, розповсюдження в торгiвельних точках оригiнальних рекламних матерiалiв, продукцiя Товариства придбала популярнiсть та споживчу цiннiсть у покупцiв в Українi. На пiдприємствi постiйно проводиться монiторинг потреб населення України, на базi якого з урахуванням отриманих результатiв служба маркетингу коригує асортимент продукцiї, що виробляється. Спостерiгається така структура товарної продукцiї Товариства: - Молоко пастеризоване -19% - Молоко стерилiзоване - 15% - Йогурт -12% - Кефiр - 16% - Iнша кисломолочна продукцiя - 8% - Сметана - 8% - Сир та сирковi вироби - 12% - Сирки глазурованнiе - 0.3% - Iнше -9,7 % Реалiзацiя продукцiї не проводиться виробництво здiйснюється за схемою переробки давальницької сировини вiд ТОВ <Сандора>. Iмпортується високотехнологiчне обладнання, у виробництвi застосовуються унiкальнi рецептури, упаковка продукцiї стає бiльш яскравою i технологiчно досконалою.Найновiшi технiчнi та технологiчнi розробки у молочнiй галузi дозволяють подовжувати термiни зберiгання продукцiї та робити її корисною для вживання. Якiсть виробленої продукцiї у великому ступенi залежить вiд якостi поступаючої сировини, тому тi виробники якi створили собi якiсну сировинну базу реалiзують на ринок корисну та якiсну продукцiю.На сьогоднi популярнiсть тогiвельної марки "Слов"яночка" значно зросла, завдяки рекламi та широкої представленостi в роздрiбних торгiвельних точках України. Найбiльш вживаємими молочними продуктами в українських родинах є молоко, масло та сметана.



Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування 
Протягом 5 останнiх рокiв активи тов. змiнились на 289 770 тис. грн, а саме було проведено реконструкцiю будiвля та куплено нове обладнання, придбано iншi основнi засоби, пов'язанis з господарською дiяльнiстю пiдприємства.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець звiтного перiоду складає в межах попереднього перiоду, ступiнь використання - 100%.- Основнi засоби:- власнi, обмежень використання немає,- знаходяться за фактичною адресою емiтента ПрАТ <ВБД Україна> 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Як будь - яке пiдприємство молочної промисловостi ПрАТ залежить вiд сезонностi постачання сировиною, але за останнiй час керiвництво Товариства поряд з вiддiлом постачання сировини створили постiйну сировинну базу, що дозволяє навiть у скрутнi зимовi перiоди не вiдчувати недостатку в сировинi.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Фiнансування дiяльностi ведеться з власних та кредитних  обiгових коштiв.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
д/н

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Планується розширити асортименту виробленої продукцiї .

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Фiнансування дослiджень за звiтний перiод вiдсутня

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Працiвники, якi працюють на умовах неповного робочого часу вiдсутнi.


IV. Інформація про органи управління
Орган управління
Структура
Персональний склад
Органом управлiння Тов. є: загальнi збори, наглядова рада, правлiння
Управлiння Товариством здiйснюють: Загальнi збори акцiонерiв; Наглядова Рада; Правлiння. Правлiння Товариства: Голова Правлiння Пугаєва Людмила Анатолiївна, члени Правлiння - вiдсутнi.
Наглядова рада Товариства: голова Наглядової ради Огриза Вiкторiя Iгорiвна, члени Наглядової ради: Корнiєнко Тетяна Миколаївна, Бачинська Олена Iларiонiвна,
Мiльчуцька Iрина Анатолiївна,
Волобоєва Людмила Володимирiвна  


V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
№ з/п
Посада
Прізвище, ім'я, по батькові
Рік народження
Освіта
Стаж роботи (років)
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Голова Правлiння
Пугаєва Людмила Анатолiївна
1979
Вища
19
Начальник виробництва ТОВ.
07.08.2019, Вiдповiдно до Статуту  на 3 р.

Опис:
Посадова особа Тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення про обрання Голови правлiння Пугаєвої Людмили Анатолiївни прийнято на засiданнi Наглядової радизгiдно з Протоколом б/нвiд 07 серпня 2019 року. 
Паспортнiвiдомостi: вiдсутнi.
Володiє ПIЦП 0% вiд Статутного капiталу АТ.
Попередня посада: Начальник виробництва ТОВ.
Обiймала протягом своєї дiяльностi посади: Начальник виробництва ТОВ.
Термiн призначення: згiдно Статуту товариства термiном на 3 (три) роки.

2
Головний бухгалтер
Дворник Галина Петрiвна
1966
вища/ iнженер - економiст
35
ПРАТ, заступник головного бухгалтера
22.05.2018, невиборна посада, безстроковий трудовий договiр

Опис:
Повноваження посадової особи згiдно Статуту. Розмiр виплаченої винагороди дорiвнює рiчному заробiтку вiдповiдно до займаної посади. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадових осiб не було. 
Стаж керiвної роботи 16 р.
Попереднi посади:заступник головного бухгалтера
Змiн у персональному складi посадової особи протягом звiтного перiоду не було.

3
Член Наглядової Ради
Корнiєнко Тетяна Миколаївна
1975
вища, Миколаївский кораблебудувальний университет в м.Миколаєвi, 2006 рiк, спецiальнiсть бухгалтерськiй облiк та аудит, квалiфiкацiя спецiалист;
25
Головний бухгалтер ТОВ <Сандора>.
08.04.2019, Вiдповiдно до Статуту  на 3 р.

Опис:
Повноваження посадової особи згiдно Статуту. Розмiр виплаченої винагороди дорiвнює рiчному заробiтку вiдповiдно до займаної посади. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадових осiб не було. Є представником акцiонера
Стаж керiвної роботи 19 р. 
Попереднi посади:Головний бухгалтер ТОВ <Сандора>.
Змiн у персональному складi посадової особи протягом звiтного перiоду не було.


4
Член Наглядової Ради
Бачинська Олена Iларiонiвна
1966
Вища - Київський Нацiональний унiверситет iм.Т.Шевченка, рiк закiнчення 1997, спецiальнiсть правознавство, квалiфiкацiя юрист; Київський торговельно-економiчний iнститут, рiк закiнчення 1988, спецiальнiсть товарознавство i органiзацiя торгiвлi, квалiфiка
31
Провiдний юрисконсульт з корпоративних питань ТОВ "Сандора"
08.04.2019, Вiдповiдно до Статуту  на 3 р.

Опис:
Повноваження посадової особи згiдно Статуту. Розмiр виплаченої винагороди дорiвнює рiчному заробiтку вiдповiдно до займаної посади. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадових осiб не було. Є представником акцiонера
Стаж керiвної роботи 4 р. 
Попереднi посади:Провiдний юрисконсульт з корпоративних питань ТОВ "Сандора".
Змiн у персональному складi посадової особи протягом звiтного перiоду не було.

5
Член Наглядової Ради
Огриза Вiкторiя Iгорiвна
1979
вища, Український державний морський технiчний унiверситет, рiк закiнчення 2001, спецiальнiсть правознавство, квалiфiкацiя юрист спецiалiст
13
Начальник юридичного вiддiлу ТОВ 
08.04.2019, Вiдповiдно до Статуту  на 3 р.

Опис:
Повноваження посадової особи згiдно Статуту. Розмiр виплаченої винагороди дорiвнює рiчному заробiтку вiдповiдно до займаної посади. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадових осiб не було. Є представником акцiонера
Стаж керiвної роботи _12_ р.
Попереднi посади:Керiвник юридичного департаменту ТОВ <Сандора>.
Змiн у персональному складi посадової особи протягом звiтного перiоду не було.


6
Член Наглядової Ради
Мiльчуцька Iрина Анатолiївна
1973
вища, Славянський iнститут бiзнеса и права рiк закiнчення 1995 спецiальнiсть облiк i аудит
20
керiвник департаменту бухгалтерського облiку ТОВ 
08.04.2019, обрано Вiдповiдно до Статуту  на 3 р.

Опис:
Повноваження посадової особи згiдно Статуту. Розмiр виплаченої винагороди дорiвнює рiчному заробiтку вiдповiдно до займаної посади. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадових осiб не було. Є представником акцiонера
Стаж керiвної роботи _12_ р.
Попереднi посади:Керiвник вiддiлу ТОВ <Сандора>.
Змiн у персональному складi посадової особи протягом звiтного перiоду не було.

7
Член Наглядової Ради
Волобоєва Людмила Володимирiвна
1983
вища, Миколаївський Державний Гуманiтарний Унiверситет iм.. П.Могили, рiк закiнчення 2006, спецiалiст з права
13
Начальник вiддiлу облiку розрахункiв ТОВ 
08.04.2019, обрано Вiдповiдно до Статуту  на 3 р.

Опис:
Повноваження посадової особи згiдно Статуту. Розмiр виплаченої винагороди дорiвнює рiчному заробiтку вiдповiдно до займаної посади. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадових осiб не було. Є представником акцiонера
Стаж керiвної роботи _5_ р.
Попереднi посади:Старший бухгалтер ТОВ <Сандора>.
Змiн у персональному складi посадової особи протягом звiтного перiоду не було.


VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника
Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника
Місцезнаходження
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регiональне вiддiлення Фонду Державного майна України по Київськiй областi
19028107
03133, Україна, немає р-н, Київ, пл. Лесi Українки, 1
0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)


Усього
0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента  - перспективних планiв для подальшого розвитку емiтента: зростання продуктивностi працi та ефективностi використання потужностей, технiчне переоснащення та, як наслiдок, покращення фiнансових показникiв дiяльностi 

2. Інформація про розвиток емітента
Iнформацiя про розвиток емiтента. Протягом останнiх 5 рокiв виробничої дiяльностi товариство проводило дiяльнiсть з переробки молока. Товариство є одним з найпотужнiших пiдприємств України з переробки молока. Проектна потужнiсть при вводi - 275 тн. на змiну або 165000 тн. за рiк переробки сировини. З 1990р. проектна потужнiсть становить 475 тн. на змiну або 285000 тн. за рiк переробки сировини. Пiсля реалiзацiї декiлькох iнвестицiйних проектiв пiдприємство значно збiльшило свої потужностi до 709 тн. за змiну або 425400 тн. за рiк переробки сировини.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента, зокрема iнформацiя про: 
а) завдання та полiтику емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування; Завдань та полiтики Товариства щодо управлiння фiнансовими ризиками немає 


1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв; Виробнича дiяльнiсть Товариства не має, схильностi до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв. Емiтент ефективно управляє операцiйними ризиками керуючись затвердженими внутрiшнiми документами. 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв; Виробнича дiяльнiсть Товариства не має, схильностi до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв. Емiтент ефективно управляє операцiйними ризиками керуючись затвердженими внутрiшнiми документами. 

4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента  - перспективних планiв для подальшого розвитку емiтента: зростання продуктивностi працi та ефективностi використання потужностей, технiчне переоснащення та, як наслiдок, покращення фiнансових показникiв дiяльностi 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати. Кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншого кодексу корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати немає 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги. Практики корпоративного управлiння, застосовуваної понад визначенi законодавством вимоги немає. 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
про вiдхилення емiтента вiд положень кодексу корпоративного управлiння. Емiтент не має вiдхилень вiд кодексу корпоративного управлiння 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів
річні
позачергові

X

Дата проведення
08.04.2019
Кворум зборів
98,4325
Опис
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.	 Обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв.
2.	Прийняття рiшення з питань порядку проведення Загальних зборiв.
3.	Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2018 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства.
4.	Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2018 рiк, прийняття рiшення та затвердження заходiв за наслiдками його розгляду.
5.	Затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 рiк.
6.	Розгляд питання розподiлу прибутку i збиткiв Товариства та виплати (невиплати) дивiдендiв акцiонерам за 2018 рiк.
7.	Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї.
8.	Внесення змiн до Положення про Наглядову Раду Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї.
9.	Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
10.	Обрання членiв Наглядової Ради Товариства.
11.	Затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства.
	


На зборах були розглянутi всi питання порядку денного та по кожному питанню були прийнятi вiдповiднi рiшення.


Вид загальних зборів
річні
позачергові


X
Дата проведення
12.12.2019
Кворум зборів
98,589572
Опис
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.	Обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв.
2.	Прийняття рiшення з питань порядку проведення Загальних зборiв.
3.	Обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами 2019 року i визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його (її) послуг


На зборах були розглянутi всi питання порядку денного та по кожному питанню були прийнятi вiдповiднi рiшення.


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

Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
X

Акціонери

X
Депозитарна установа

X
Інше (зазначити)
д

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

Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій

X

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

Так
Ні
Підняттям карток

X
Бюлетенями (таємне голосування)
X

Підняттям рук

X
Інше (зазначити)
д

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

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 (зазначити)
Затвердження зовнiшнього аудитора

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

Так
Ні


X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так
Ні
Наглядова рада
X

Виконавчий орган

X
Ревізійна комісія (ревізор)

X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства 
д
Інше (зазначити)
д

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення
д

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

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності) 

Персональний склад наглядової ради
Незалежний член наглядової ради
Залежний член наглядової ради
голова Наглядової ради Огриза Вiкторiя Iгорiвна
X

Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Наглядова рада Товариства: голова Наглядової ради Огриза Вiкторiя Iгорiвна, члени Наглядової ради: Корнiєнко Тетяна Миколаївна, Бачинська Олена Iларiонiвна, Мiльчуцька Iрина Анатолiївна,
Волобоєва Людмила Володимирiвна  

члени Наглядової ради: Корнiєнко Тетяна Миколаївна, Бачинська Олена Iларiонiвна, Мiльчуцька Iрина Анатолiївна,Волобоєва Людмила Володимирiвна
X

Функціональні обов'язки члена наглядової ради
До повноважень Наглядової ради Товариства за Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом та Положенням "Про Наглядову раду" належить: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
прийняття рiшення про проведення рiчних та позачергових Загальних зборiв;
формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування; 
прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;
обрання та припинення повноважень Голови i членiв Правлiння Товариства;
затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння Товариства, встановлення розмiру їх винагороди;
прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння Товариства або члена Правлiння Товариства вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства;
здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
розгляд звiту Правлiння та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його (її) послуг ;
визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у термiн не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року;
визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах;
вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях,; 
вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв товариства;
розробка умов договору про злиття (приєднання) або план подiлу (видiлу, перетворення) та пiдготовка пояснень до них згiдно вимог статтi 81 Закону України "Про акцiонернi товариства";
прийняття рiшення про затвердження проекту статуту акцiонерного товариства, створюваного в результатi злиття акцiонерних товариств, про затвердження проекту договору про злиття акцiонерних товариств, про затвердження пояснень до умов договору про злиття, про схвалення передавального акта, пiдготовленого комiсiєю з припинення товариства, а також про затвердження умов конвертацiї акцiй товариства, що припиняється, в акцiї товариства, створюваного в результатi злиття акцiонерних товариств; винесення на затвердження Загальних зборiв Товариства питання про припинення товариства шляхом злиття, договору про злиття, статуту товариства, створюваного в результатi злиття, передавального акту (згiдно вимог статтi 83 Закону України "Про акцiонернi товариства");
отримання висновку незалежного експерта щодо умов злиття акцiонерних товариств;
прийняття рiшення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання, у випадках, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства;
винесення на затвердження Загальних зборiв питання про припинення Товариства шляхом подiлу, порядок i умови подiлу, створення товариств-правонаступникiв i порядок конвертацiї акцiй товариства, що припиняється, в акцiї створюваних товариств, розподiльного балансу, прийняття рiшень про затвердження проектiв вiдповiдних документiв i iншi дiї згiдно з вимогами статей 83 та 85 Закону України "Про акцiонернi товариства";
винесення на затвердження Загальних зборiв питання про видiл, порядок i умови видiлу, створення нового товариства (товариств), конвертацiю частини акцiй Товариства, в акцiї створюваного товариства (розподiл акцiй створюваного товариства серед акцiонерiв Товариства, та/або придбання акцiй створюваного товариства самим Товариством) i порядок такої конвертацiї (розподiлу та/або придбання), затвердження розподiльного балансу, прийняття рiшень про затвердження проектiв вiдповiдних документiв i iншi дiї згiдно з вимогами статей 83 та 86 Закону України "Про акцiонернi товариства";
винесення на затвердження Загальних зборiв питання про перетворення Товариства, про порядок i умови здiйснення перетворення, порядок обмiну акцiй Товариства на частки (паї) пiдприємницького товариства-правонаступника;
прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв (в тому числi про попереднє надання згоди на вичнення таких правичинiв) у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, а також прийняття рiшення про отримання Товариством кредитiв та прийняття рiшення про забезпечення виконання зобов'язань Товариства у формах, передбачених чинним законодавством України, в тому числi, шляхом передачi в заставу рухомого i нерухомого майна Товариства;
прийняття рiшення про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, якщо ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину iз заiнтересованiстю, перевищує 1 вiдсоток вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства; 
визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
вирiшення iнших питань, вiднесених цим Статутом чи рiшенням Загальних зборiв до компетенцiї Наглядової ради. Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової Ради визначається чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду Товариства, а також договором, що укладається з кожним членом Наглядової ради, який затверджується рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв.

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства
Так, рiшення з призначення Голови Правлiння, продажу ЦМК фiлiї, лiквiдацiї фiлiї, з питань органiзацiї та проведення Загальних зборiв акцiонерiв, узгодження правочинiв

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

Так
Ні
Персональний склад комітетів
З питань аудиту
X

Мiльчуцька Iрина Анатолiївна, Бачинська Олена Iларiонiвна, Волобоєва Людмила Володимирiвна
З питань призначень

X

З винагород

X

Інше (зазначити)
немає


Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень
д/н
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності
немає

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Оцінка роботи наглядової ради
д/н


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 (зазначити)
немає

X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі 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 (зазначити)
немає

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так
Ні
Винагорода є фіксованою сумою

X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X

Інше (запишіть)
немає

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Голова Правлiння Пугаєва Людмила Анатолiївна, члени Правлiння - вiдсутнi.
До компетенцiї Голови Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради. Голова Правлiння пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень. Голова Правлiння дiє вiд iменi акцiонерного Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства i законом. Голова Правлiння на вимогу державних органiв, посадових осiб та акцiонерiв Товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрiшнiми Положеннями Товариства. __

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства
д/н

Оцінка роботи виконавчого органу
д/н

Примітки
д/н 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента 

д/н 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  0

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
ні
ні
ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
ні
так
ні
ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету
так
ні
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу
ні
так
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради
так
ні
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії
так
ні
ні
ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу
ні
так
ні
ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради
так
ні
так
ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу
ні
ні
ні
так
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій
так
ні
ні
ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій
так
так
ні
ні
Затвердження зовнішнього аудитора
ні
так
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів
ні
так
ні
ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  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 порядок розподілу прибутку

X
Інше (запишіть)
Положення про аудиторський комiтет Наглядової Ради

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність акціонерного товариства
Інформація розповсюджується на загальних зборах
Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві
Копії документів надаються на запит акціонера
Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності
так
так
так
так
так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій
ні
так
так
так
ні
Інформація про склад органів управління товариства
так
так
так
так
ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення
так
ні
так
так
так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства
ні
ні
ні
ні
ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

Так
Ні
Не проводились взагалі

X
Раз на рік
X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

Так
Ні
Загальні збори акціонерів

X
Наглядова рада
X

Інше (зазначити)
немає

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

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 та більше 10 відсотками голосуючих акцій

X
Інше (зазначити)
немає

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п
Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій
Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)
Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1
ТОВ ВБД ПП
1157746006
98,5896

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій
Кількість акцій з обмеженнями
Підстава виникнення обмеження
Дата виникнення обмеження
0
0
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв (п.16 ч.3 ст.40); У звiтному 2018 роцi не було будь-яких обмежень щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв 

Опис


8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента; Посадовi особи Товариства - голова та члени Наглядової ради, Голова Правлiння. Iншого органу управлiння Товариство не утворювало i утворення iншого органу Статутом Товариства не пердбачено. Голова Правлiння призначається рiшенням Наглядової Ради i здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Звiльнення Голови Правлiння вiдбувається за рiшенням Наглядової ради. За Статутом Товариства Голова Правлiння призначається на 3 роки. Члени Наглядової Ради Товариства обираються Загальними зборами акцiонерiв строком на 3 роки у кiлькостi 3 осiб. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси. Обрання членiв Наглядової Ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування. Наглядова рада може бути вiдкликана достроково або переобрана пiсля закiнчення строку, на який вона обиралась, виключно Загальними зборами акцiонерiв Товариства. За Статутом Товариства без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються: - за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; - в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; - в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; - в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; - у разi отримання акцiонерним Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, який є представником акцiонера. Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової Ради. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової Ради.___ 

9) повноваження посадових осіб емітента
повноваження посадових осiб емiтента. Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом i Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює дiяльнiсть Голови Правлiння. До повноважень Наглядової ради Товариства за Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом та Положенням "Про Наглядову раду" належить: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
прийняття рiшення про проведення рiчних та позачергових Загальних зборiв;
формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування; 
прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;
обрання та припинення повноважень Голови i членiв Правлiння Товариства;
затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння Товариства, встановлення розмiру їх винагороди;
прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння Товариства або члена Правлiння Товариства вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства;
здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
розгляд звiту Правлiння та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його (її) послуг ;
визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у термiн не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року;
визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах;
вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях,; 
вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв товариства;
розробка умов договору про злиття (приєднання) або план подiлу (видiлу, перетворення) та пiдготовка пояснень до них згiдно вимог статтi 81 Закону України "Про акцiонернi товариства";
прийняття рiшення про затвердження проекту статуту акцiонерного товариства, створюваного в результатi злиття акцiонерних товариств, про затвердження проекту договору про злиття акцiонерних товариств, про затвердження пояснень до умов договору про злиття, про схвалення передавального акта, пiдготовленого комiсiєю з припинення товариства, а також про затвердження умов конвертацiї акцiй товариства, що припиняється, в акцiї товариства, створюваного в результатi злиття акцiонерних товариств; винесення на затвердження Загальних зборiв Товариства питання про припинення товариства шляхом злиття, договору про злиття, статуту товариства, створюваного в результатi злиття, передавального акту (згiдно вимог статтi 83 Закону України "Про акцiонернi товариства");
отримання висновку незалежного експерта щодо умов злиття акцiонерних товариств;
прийняття рiшення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання, у випадках, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства;
винесення на затвердження Загальних зборiв питання про припинення Товариства шляхом подiлу, порядок i умови подiлу, створення товариств-правонаступникiв i порядок конвертацiї акцiй товариства, що припиняється, в акцiї створюваних товариств, розподiльного балансу, прийняття рiшень про затвердження проектiв вiдповiдних документiв i iншi дiї згiдно з вимогами статей 83 та 85 Закону України "Про акцiонернi товариства";
винесення на затвердження Загальних зборiв питання про видiл, порядок i умови видiлу, створення нового товариства (товариств), конвертацiю частини акцiй Товариства, в акцiї створюваного товариства (розподiл акцiй створюваного товариства серед акцiонерiв Товариства, та/або придбання акцiй створюваного товариства самим Товариством) i порядок такої конвертацiї (розподiлу та/або придбання), затвердження розподiльного балансу, прийняття рiшень про затвердження проектiв вiдповiдних документiв i iншi дiї згiдно з вимогами статей 83 та 86 Закону України "Про акцiонернi товариства";
винесення на затвердження Загальних зборiв питання про перетворення Товариства, про порядок i умови здiйснення перетворення, порядок обмiну акцiй Товариства на частки (паї) пiдприємницького товариства-правонаступника;
прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв (в тому числi про попереднє надання згоди на вичнення таких правичинiв) у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, а також прийняття рiшення про отримання Товариством кредитiв та прийняття рiшення про забезпечення виконання зобов'язань Товариства у формах, передбачених чинним законодавством України, в тому числi, шляхом передачi в заставу рухомого i нерухомого майна Товариства;
прийняття рiшення про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, якщо ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину iз заiнтересованiстю, перевищує 1 вiдсоток вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства; 
визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
вирiшення iнших питань, вiднесених цим Статутом чи рiшенням Загальних зборiв до компетенцiї Наглядової ради. Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової Ради визначається чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду Товариства, а також договором, що укладається з кожним членом Наглядової ради, який затверджується рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв. До компетенцiї Голови Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради. Голова Правлiння пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень. Голова Правлiння дiє вiд iменi акцiонерного Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства i законом. Голова Правлiння на вимогу державних органiв, посадових осiб та акцiонерiв Товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрiшнiми Положеннями Товариства. __


10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту
Звiт про управлiння за 2019 рiк


Пiдприємство: Приватне акцiонерне товариство                 "Вiмм Бiлль-Данн Україна"
Iдентифiкацiйний код: 00445937
Мiсце знаходження: Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова 7
Середня кiлькiсть працiвникiв: 554 особи
Вид економiчної дiяльностi:: 10.51 Переробка молока, виробництво масла та сиру
Даний Звiт про управлiння за 2019 рiк (далi - Звiт) складено Приватним акцiонерним товариством "Вiмм-Бiлль-Данн Україна" (далi - Пiдприємство) у вiдповiдностi до вимог ст.6, ст.11 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. №996-ХIV (далi - ЗУ №996-ХIV), згiдно з положеннями Наказу Мiнiстерства фiнансiв України "Про затвердження Методичних рекомендацiй зi складання звiту про управлiння" вiд 07.12.2018р. №982, з урахуванням змiн, внесених Наказом Мiнiстерства фiнансiв України "Про затвердження Змiн до Методичних рекомендацiй зi складання звiту про управлiння" вiд 18.01.2019р. № 27.
Термiни, що наводяться у Звiтi, використовуються у значеннях, визначених ЗУ №996-ХIV та мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ).
Звiт про управлiння мiстить достовiрну фiнансову та нефiнансову iнформацiю про дiяльнiсть пiдприємства, його стан та перспективи розвитку та розкриває основнi ризики i невизначеностi його дiяльностi.
Аналiз дiяльностi, стану та розвитку Пiдприємства наводиться з урахуванням розмiру та виду дiяльностi Пiдприємства, i включає як основнi фiнансовi, так i нефiнансовi показники дiяльностi, у тому числi iнформацiю екологiчного та соцiального характеру, з посиланням на вiдповiднi показники рiчної фiнансової звiтностi та пояснення щодо сум за вiдповiдними показниками, мiстить достовiрну фiнансову та нефiнансову iнформацiю про дiяльнiсть Пiдприємства. 
Управлiнський персонал Пiдприємства несе вiдповiдальнiсть за iнформацiю, викладену в даному Звiтi.
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Роздiл 1. Загальна характеристика дiяльностi Пiдприємства у 2019 роцi.
1.1.	Загальнi данi по Пiдприємству.
З грудня 2010-го року Пiдприємство входить до складу до мiжнародної корпорацiї PepsiCo.
Власником 98,5896% акцiй Пiдприємства i материнською компанiєю для Пiдприємства є ТОВ "Вiмм-Бiлль-Данн Продукти Пiтанiя" (Росiя). В свою чергу, власником ТОВ "Вiмм-Бiлль-Данн Продукти Пiтанiя" (Росiя) є "PepsiCo, Inc." (США). Таким чином, Пiдприємство входить в групу компанiй "PepsiCo, Inc" (США), яка є бенефiцiарним (кiнцевим) власником Пiдприємства. Вiдомостi про приналежнiсть до групи "Pepsico" зазначенi у вiдповiдностi з iнформацiєю iнтернет-сайту Комiсiї з цiнних паперiв i бiрж США, де опублiкований список дочiрнiх компанiй "PepsiCo, Inc" (США):                                                                                                                                                                                                                    
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/77476/000144530513000278/exhibit21.htm.
Глобальнi полiтики "PepsiCo" розповсюджують свою дiю на всiх юридичних осiб, що входять у групу компанiй "PepsiCo" (є афiлiйованими особами компанiї "PepsiCo Inc"). За загальним правилом, затвердження локальних полiтик/стандартiв здiйснюється на пiдставi спiльних наказiв по ТОВ "Сандора" та ПрАТ "ВБД Україна" - за пiдписом Голови Правлiння ПрАТ "ВБД Україна" Пугаєвої Л.А. та директора або iншої уповноваженої особи ТОВ "Сандора", що не суперечить вимогам чинного законодавства України.
У структуру Пiдприємства упродовж 2019 року входило два заводи: у м. Вишневе, Київської областi та у м. Харковi. Однак, 03.07.2019р. завод у м. Харковi був проданий.

1.2.	 Стратегiя Пiдприємства.
Рис. 1. Постулати стратегiї Пiдприємства
1.3.	 Мiсiя Пiдприємства.
На даний момент Пiдприємство пропонує молочному ринку України широкий асортимент своїх молочних продуктiв, забезпечуючи при цьому найвищу якiсть. I як результат, i мегаполiси, i невеликi мiста, i ще меншi населенi пункти країни на прилавках магазинiв мають весь необхiдний ряд смачних, корисних молочних продуктiв, якi користуються попитом у молочному сегментi.
Один з ключових принципiв Пiдприємства - пропонувати своїм споживачам широкий асортимент продукцiї високої якостi. Вiдповiдно до цього принципу Пiдприємством впроваджена система управлiння якiстю ДСТУ ISO 9001, а також система управлiння харчовою безпекою ДСТУ ISO 22000. В основi даних систем лежить принцип аналiзу ризикiв харчової безпеки та встановлення критичних точок контролю (HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points), що дозволяє забезпечити найсуворiший контроль на усiх етапах виробництва. Як результат, торговi марки Слов'яночка, Агуша, Чудо, Ромол, Машенька регулярно перемагають в конкурсах незалежних споживчих експертиз (наприклад, "Знак якостi").
Мiсiя Пiдприємства вiдображає її фундаментальнi цiнностi, якi виражаються у визначеннi: "ВБД" допомагає людям, радуючи їх щодня смачними i корисними для здоров'я всiєї родини продуктами харчування.
1.4. Органiзацiйна структура Пiдприємства
Органiзацiйна структура Пiдприємства складається з апарату управлiння, якому пiдпорядковуються пiдроздiли пiдприємства: вiддiли, бюро, цехи, виробництва, лабораторiї, департаменти, служби та дiльницi Пiдприємства. Органiзацiйна структура Пiдприємства являє собою системну органiзацiю всiх зазначених складових структури, пiдпорядкованiсть та пiдзвiтнiсть один одному i управлiнському персоналу, а також набiр координацiйних i iнформацiйних зв'язкiв, порядок розподiлу функцiй управлiння на рiзних рiвнях i пiдроздiлах управлiнської iєрархiї.
Органiзацiйна структура Пiдприємства включає засоби розподiлу рiзних видiв дiяльностi мiж складовими структури та координацiї дiяльностi цих складових, що використовуються для досягнення цiлей пiдприємства. В межах органiзацiйної структури вiдбуваються усi управлiнськi процеси i функцiї, що забезпечують випуск продукцiї, в яких приймають участь начальники всiх рiвнiв, категорiй i професiйної спецiалiзацiї, та робiтники.
Структура Пiдприємства наведена на рис.2. Голова та члени Правлiння; Адмiнiстративно-господарськi функцiї:
адмiнiстративно-господарський вiддiл; бюро: облiку основних засобiв, облiку розрахункiв з постачальниками, розрахунку зарплати, казначейства; вiддiл охорони працi, вiддiл кадрiв, митний вiддiл; транспортне бюро; вiддiл постачання, вiддiл загального дiловодства, вiддiл режиму.
Виробництво та зберiгання продукцiї:
Цех дитячого харчування, виробнича лабораторiя, цех виробництва сиру, цех цiльномолочного молока, дiльниця стерилiзацiї, цех виробництва сиру, технiчна дiльниця, технологiчний вiддiл, група мiкробiологiчного контролю, група виробничого контролю, вiддiл забезпечення якостi.
Iншi:
Вiддiл санiтарiї, служба головного iнженера, служба головного метролога, служба головного енергетика, технiчна дiльниця, дiльниця з проведення планово-попереджувальних ремонтiв, дiльниця з експлуатацiї теплового обладнання, дiльниця з експлуатацiї холодильного обладнання, дiльниця стерилiзацiї, енергодiльниця, вiддiл хiмводоочистки тощо.
1.5. Види дiяльностi Пiдприємства.
Вiдповiдно до п.1 Статуту Пiдприємства, метою його дiяльностi є здiйснення виробничої, науково-дослiдницької, комерцiйної дiяльностi з метою одержання прибутку i використання його в iнтересах акцiонерiв. Види дiяльностi Пiдприємства зазначенi в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань. 
В основному Пiдприємство надає послуги з виробництва молочних продуктiв з використанням давальницької сировини наданої ТОВ "Сандора".
Крiм того, предметом дiяльностi Пiдприємства, згiдно п.1.3 Статуту є:
- виробництво молочних продуктiв та iнших продуктiв харчування;
- виробництво фруктових та овочевих сокiв;
- торгiвельна дiяльнiсть у сферi оптової, роздрiбної торгiвлi та громадського харчування щодо реалiзацiї продовольчих i непродовольчих товарiв, алкогольних напоїв, тютюнових виробiв;
- виробництво товарiв культурно-побутового, науково-технiчного, господарського призначення, товарiв народного споживання, iнших товарiв;
- торгiвля товарами народного споживання, промислово-технологiчного призначення, iншими товарами;
- надання брокерських та дилерських послуг;
- надання лiзингових послуг;
- органiзацiя закладiв громадського харчування (кафе, ресторанiв, барiв, тощо);
- розробка та виробництво нових типiв машин, устаткування, пристроїв та засобiв автоматизацiї;
- ремонт та обслуговування технiки, автотранспорту;
- внутрiшнi та мiжнароднi перевезення вантажiв автомобiльним транспортом;
- прокат засобiв виробництва автотранспорту;
- дiяльнiсть, пов'язана з реалiзацiєю транспортних засобiв, що пiдлягають реєстрацiї та облiку в органах внутрiшнiх справ;
- виробництво будiвельних матерiалiв;
- закупка сiльськогосподарської продукцiї у її виробникiв та посередникiв з використанням готiвкової та безготiвкової форм розрахунку;
- виробництво, переробка та реалiзацiя продукцiї сiльського господарства та сировини;
- проведення будiвельно-монтажних, пуско-навантажувальних, ремонтно-будiвельних робiт;
- переробка, утилiзацiя та зниження промислових вiдходiв, вторинної сировини;
- торгiвельно-закупiвельна дiяльнiсть;
- проведення науково-дослiдних, проектних, конструкторських, технологiчних, обчислювальних, програмно-iнформацiйних робiт;
- надання посередницьких, маркетингових послуг, послуг за договорами комiсiї, консигнацiї, доручення;
- органiзацiя виставок, конференцiй, симпозiумiв та iнших презентацiйних заходiв;
- органiзацiя спортивно-оздоровчих, видовищних заходiв, вiдпочинку громадян;
- виготовлення та реалiзацiя медикаментiв i хiмiчних речовин;
- зберiгання, перевезення, придбання, вiдпуск, знищення та використання прекурсорiв, включених до Списку №2 Таблицi IV Перелiку, затвердженого Постановою КМУ №770 вiд 06.05.2000р.;
- геологiчне вивчення;
- геологiчне вивчення родовищ корисних копалин, в тому числi  дослiдно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення;
- видобування корисних копалин, в т.ч. видобування питних пiдземних вод, придатних для господарсько-питного та виробничого використання.
Пiдприємство здiйснює дiяльнiсть, яка потребує лiцензування, тiльки пiсля одержання вiдповiдної лiцензiї згiдно iз законодавством України.
1.6. Коротка характеристика становища Пiдприємства на ринку України.
За даними прес-служба Асоцiацiї виробникiв молока з посиланням на данi Держстату України у 2019 роцi вперше за весь перiод незалежностi Україна рекордно скоротила виробництво молока - до 9,69 млн. тон, або на 3,7%, українськi переробники недоотримали 377,1 тис. тон сировини. Причиною цього стало скорочення поголiв'я дiйних корiв. Протягом 2019 року скорочення вiдмiчалося майже по всiх регiонах, найбiльше зменшили виробництво на Київщинi - на 15%. Динамiка скорочення виробництва молока протягом 2018-2019рр. наведена на рис.3. (джерело: http://avm-ua.org/uk/post/vperse-za-roki-nezaleznosti-v-ukraini-rekordno-skorotilosa-virobnictvo-moloka).
Рис. 3. Динамiка скорочення виробництва молока протягом 2018-2019рр. 
Серед лiдерiв українського ринку продуктiв переробки молока та виробництва молочної продукцiї у 2019 роцi залишалось i Пiдприємство. За 2019 рiк Пiдприємство випустило 252,8 млн одиниць молочної продукцiї (Таблиця 1).
Таблиця 1
Кiлькiсть випущеної молочної продукцiї Пiдприємством за 2019 рiк
Цех/дiльниця Пiдприємства	Кiлькiсть випущених одиниць, тис. шт	Об'єм випущеної продукцiї, тис. кг
1	2	3
Цех виробництва сиру (сирки глазурованi, сир, сирковi десерти, сиркова маса тощо)	99 197,74	13 073,65
Цех цiльномолочного молока Вишневе (молоко, вершки, сметана, йогурт тощо)	86 705,95	54 083,01
Йогуртово-сирна дiлянка Харкiв (сирки, йогурт, десерти сирковi)	7 816,81	917,42
Приймально-апаратна дiльниця Харкiв (сметана, йогурт, кефiр, ряжанка, молоко)	9 834,49	5 411,88
Цех дитячого харчування Вишневе (йогурт, сирок, творог, кефiр)	49 210,88	6 962,34
 

Роздiл 2. Результати дiяльностi Пiдприємства за 2019 рiк.
2.1. Показники, вибранi Пiдприємством для характеристики результатiв дiяльностi за 2019 рiк
Для оцiнки внеску в результативнiсть окремих елементiв Пiдприємства, а також для оцiнки ефективностi проведених в органiзацiї заходiв необхiдно володiти вiдповiдним набором ключових показникiв результативностi. Рiвень результативностi господарської дiяльностi пiдприємства виступає важливим елементом для його подальшого розвитку. 
На пiдставi даних фiнансової звiтностi Пiдприємства за 2019 рiк, було здiйснено аналiз основних показникiв фiнансових результатiв дiяльностi, якi наведено на Рисунку 4.
Абсолютнi показники результатiв фiнансово-господарської дiяльностi 
Чистий дохiд (виручка): виручка вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт, послуг без ПДВ, а також акцизного збору, знижок, повернень продукцiї, товарiв, якщо вони мали мiсце;
"	Валовий прибуток (збиток): чистий дохiд - собiвартiсть реалiзацiї;
"	Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт послуг): загальна сума витрат на виробництво товарiв (робiт, послуг);
Чистий прибуток (збиток): фiнансовий результат до оподаткування - витрати з податку на прибуток.
Показники рентабельностi
"	Чиста рентабельнiсть витрат: вiдношення прибутку вiд операцiйної дiяльностi до суми собiвартостi реалiзованих товарiв (робiт, послуг) та операцiйних витрат (адмiнiстративних витрат, витрат на збут та iнших), пов'язаних з реалiзацiєю товарiв (робiт, послуг);
"	Рентабельнiсть собiвартостi: вiдношення валового прибутку до собiвартостi реалiзованих товарiв (робiт, послуг);
"	Чиста рентабельнiсть: вiдношення прибутку вiд операцiйної дiяльностi до чистого доходу (виручки) вiд реалiзацiї товарiв (робiт, послуг), розрахованого без урахування акцизного податку, мита, податку на додану вартiсть, iнших податкiв та зборiв;
"	Валова рентабельнiсть: вiдношення валового прибутку до чистого доходу (виручки) вiд реалiзацiї товарiв (робiт, послуг), розрахованого без урахування акцизного податку, мита, податку на додану вартiсть, iнших податкiв та зборiв;
"	Рентабельнiсть операцiйних витрат: вiдношення валового прибутку до операцiйних витрат (адмiнiстративних витрат, витрат на збут та iнших), пов'язаних з реалiзацiєю товарiв (робiт, послуг);
"	Рентабельнiсть активiв: вiдношення прибутку вiд операцiйної дiяльностi до поточної ринкової вартостi необоротних та оборотних активiв (крiм поточних фiнансових iнвестицiй i грошових коштiв та їх еквiвалентiв).


Рис. 4. Показники, вибранi Пiдприємством для характеристики результатiв дiяльностi за 2019 рiк та спосiб їх розрахунку (данi фiнансової звiтностi Пiдприємства)

2.2. Абсолютнi показники результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Пiдприємства та їх динамiка за 2017-2019 роки

Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi Пiдприємства у абсолютному вираженнi наведено в Таблицi 2 та Рисунках 5, 6, 7. Розрахунки здiйснено на пiдставi даних фiнансової звiтностi Пiдприємства за 2019, 2018 та 2017 роки.
Таблиця 2
Данi щодо абсолютних показникiв фiнансово-господарської дiяльностi  Пiдприємства та їх динамiка за 2017-2019рр.

Показник	2019	2018	2017	Динамiка змiни показника у 2017-2019рр. 
				абсолютне значення, млн. грн 2018 до 2017рр. (гр.3-гр.4)	абсолютне значення, млн. грн 2019 до 2018рр. (гр.2 -гр.3)	у % 2018 до 2017рр., ((гр.3/гр.4) -1)*100	у % 2019 до 2018рр., ((гр.2/гр.3) -1)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
Чистий дохiд (виручка)	441,1	409,5	372,3	37,2	31,6	9,99	7,72
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)	377,1	367,6	336,5	31,1	9,5	9,24	2,58
Валовий прибуток	64,0	41,9	35,8	6,1	22,1	17,04	52,74
Чистий прибуток/збиток	108,1	156,1	-100,3	256,4	-48	-255,63	-30,75

Для наочностi сприйняття iнформацiї, наведеної в Таблицi №2, пропонуємо розглянути основнi показники у абсолютному вираженнi на Рис. 5

Рис. 5. Данi щодо абсолютних показникiв фiнансово-господарської дiяльностi Пiдприємства за перiод 2017-2019рр., млн. грн.
 
Також досить наглядною є динамiка змiни абсолютних показникiв 2018 року у порiвняннi з 2017 роком, та 2019 року у порiвняннi з 2018 роком (Рис. 6) та динамiка вiдносних показникiв за вiдповiднi перiоди (Рис. 7)



Рис. 6. Динамiка змiни абсолютних показникiв 2017-2019рр., млн. грн

Рис. 7. Динамiка змiни абсолютних показникiв 2017-2019рр., %

Отже, чистий дохiд упродовж 2018 року в порiвняннi iз 2017 роком зрiс на 37,2  млн. грн (9,99%). 2019 рiк вiдносно 2018 року також показує збiльшення вiдповiдного показника на 31,6 млн. грн (7,72%).
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї у 2018 роцi у порiвняннi з 2017 роком була на 31,1 млн. грн (9,24%) бiльшою, величина ж 2019 року у порiвняннi з 2018 роком зросла на 9,5 млн. грн (2,58%)
Валовий прибуток у 2019 роцi у порiвняннi з таким же показником 2018 року збiльшився на 22,1 млн. грн (52,74%). За перiод 2018 року вiн зрiс у порiвняннi з 2017 роком на 6,1 млн. грн (17,04%). 
Чистий прибуток у 2019 роцi зменшився на 48,0 млн. грн (30,75%) у порiвняннi з таким же показником за 2018 рiк. У минулому роцi зазначений показник демонстрував зростання у порiвняннi з 2017 роком на 256,4 млн. грн (255,6%).
2.3. Показники рентабельностi Пiдприємства та їх динамiка за 2017-2019 роки.
В умовах ринкової економiки вiд прибуткової роботи залежить життєздатнiсть пiдприємства, його можливостi забезпечувати iнтереси iнвесторiв, конкурувати з iншими суб'єктами господарювання. Спiввiдношення прибутку пiдприємства i факторiв, якi є, по сутi, передумовами його виникнення, вiдображають показники рентабельностi. Показники рентабельностi характеризують вiдносну прибутковiсть пiдприємства з рiзних позицiй i групуються згiдно з iнтересами учасникiв економiчного процесу. 
Основнi показники рентабельностi Пiдприємства наведено в Таблицi 3 та на Рисунку 8. Розрахунки здiйснено на пiдставi даних фiнансової звiтностi Пiдприємства за 2019, 2018 та 2017 роки.
Таблиця 3
Основнi показники рентабельностi Пiдприємства у 2019 роцi та їх динамiка за
2017-2019рр., %
Показник	2019 	2018	2017	Динамiка змiни у 2018 роцi вiдносно 2017 року	Динамiка змiни у 2019 роцi вiдносно 2018 року
1	2	3	4	5	6
Чиста рентабельнiсть витрат 	3,0	0,2	-1,7	1,9	2,8
Рентабельнiсть собiвартостi	17,0	11,4	10,7	0,7	5,6
Чиста рентабельнiсть	2,9	0,2	-1,7	1,9	2,7
Валова рентабельнiсть	14,5	10,2	9,6	0,6	4,3
Рентабельнiсть активiв	1,0	0,1	-0,6	0,7	1,0

Рис.8. Данi щодо показникiв рентабельностi 2017-2019рр., %
Отже, аналiз показникiв рентабельностi показує їх збiльшення у 2019 роцi у порiвняннi з 2018 та 2017 роками. 
Збiльшення показника чистої рентабельностi витрат може свiдчити:
- або про збiльшення суми прибутку вiд операцiйної дiяльностi за поточний перiод у порiвняннi з минулим. Довiдково: Чистий прибуток за 2018 рiк у порiвняннi з 2017 роком зрiс на 256,4 млн. грн, за 2019 рiк у порiвняннi з 2018 роком зменшився на 48,0 млн. грн;
- або про збiльшення суми собiвартостi реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) та операцiйних витрат (адмiнiстративних витрат, витрат на збут та iнших), пов'язаних з реалiзацiєю товарiв (робiт, послуг). Довiдково: Загальна сума собiвартостi та операцiйних витрат у 2018 роцi в порiвняннi з 2017 роком зросла на 30,0 млн. грн., за 2019 рiк у порiвняннi з 2018 роком зросла на 19,2 млн. грн.
Тобто, збiльшення чистої рентабельностi витрат, перш за все, спричинене збiльшенням собiвартостi реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) та операцiйних витрат (адмiнiстративних витрат, витрат на збут та iнших).
Рентабельнiсть собiвартостi збiльшилась, що свiдчить:
-  або про збiльшення чистого доходу у 2019 роцi. Довiдково: Загальна сума чистого доходу у 2018 роцi в порiвняннi з 2017 роком зросла на 32,7 млн. грн, за 2019 рiк у порiвняннi з 2018 роком зросла на 31,6 млн. грн;
-  або про збiльшення суми собiвартостi реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) у 2019 роцi. Довiдково: Загальна собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) у 2018 роцi в порiвняннi з 2017 роком зросла на 31,1 млн.грн, за 2019 рiк у порiвняннi з 2018 роком зросла на 9,5 млн. грн.
Показник чистої рентабельностi за 2019 збiльшився, що позитивно характеризує дiяльнiсть Пiдприємства.
Валова рентабельнiсть залежить вiд витрат на 1 грн продукцiї, тобто вiд собiвартостi реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг), i, насамперед, свiдчить про ефективнiсть управлiння, оскiльки показує, скiльки прибутку має пiдприємство з гривнi продажiв. За 2018 рiк у порiвняннi з 2017 роком валова рентабельнiсть Пiдприємства збiльшилась на 0,6%, а от за 2019 рiк у порiвняннi з 2018 роком на 4,3%. Це означає, що у 2017 роцi, 1 гривня доходу мiстила в собi 9,6 коп. валового прибутку, у 2018 роцi - 10,2 коп., а у 2019 роцi - 14,5 коп.
Роздiл 3. Лiквiднiсть та зобов'язання Пiдприємства за 2019 рiк.
3.1. Показники, вибранi Пiдприємством для характеристики лiквiдностi та зобов'язань.
Об'єктивна i точна оцiнка фiнансової спроможностi пiдприємства завжди є першочерговими при його оцiнцi. Головним критерiєм такої оцiнки є показники платоспроможностi i ступiнь лiквiдностi пiдприємства. Аналiз цих показникiв дозволяє визначити, наскiльки ефективно здiйснюється фiнансовий менеджмент на пiдприємствi. 
На пiдставi даних фiнансової звiтностi Пiдприємства за 2019 рiк, було здiйснено аналiз основних фiнансових показникiв, вибраних Пiдприємством для характеристики лiквiдностi та зобов'язань, якi наведено на Рисунку 9.

Рис. 9. Показники, вибранi Пiдприємством для характеристики лiквiдностi та зобов'язань за 2019 рiк та приклад їх визначення

3.2. Показники лiквiдностi Пiдприємства за 2019 рiк
Показники лiквiдностi Пiдприємства у 2019 роцi наведенi в на Рисунку 10.

Рис. 10. Данi щодо показникiв лiквiдностi Пiдприємства за 2019 рiк.

Розрахунки до Рисунку 10:
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (К.заг.лiкв.) - характеризує достатнiсть ресурсiв пiдприємства, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов'язань:
К.заг.лiкв. =	Роздiл II активу (1195)	837 478	0,97
	Роздiл III пасиву (1695) 	860 551	

Коефiцiєнт поточної лiквiдностi (К.пот.лiкв.) - характеризує платiжнi можливостi пiдприємства щодо сплати поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахункiв дебiторами:
К.пот.лiкв. =	Роздiл II активу (1195) - рядок 1100	(837 478-15 337)	0,95
	Роздiл III пасиву (1695) 	860 551	

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (К.абс.лiкв.) - показує, яка частина боргiв пiдприємства може бути оплачена негайно:

К.абс.лiкв. =	Рядок 1160+Рядок 1165	1 130	0,0013
	Роздiл III пасиву (1695) 	860 551	
 

3.3. Показники, що характеризують незалежнiсть та фiнансову стiйкiсть Пiдприємства за 2019 рiк.
Показники фiнансової стiйкостi та незалежностi Пiдприємства у 2019 роцi, наведенi на Рисунку 11.

Рис. 11. Данi щодо показникiв фiнансової стiйкостi та незалежностi Пiдприємства за 2019 рiк.

Розрахунки до Рисунку 8:
Коефiцiєнт автономiї (фiнансової стiйкостi) (КА) - характеризує питому вагу власних коштiв в загальнiй сумi ресурсiв пiдприємства:
КА =	Роздiл I пасиву (1495)	386 048	0,3
	Валюта балансу	1 259 883	

Коефiцiєнт фiнансування (покриття зобов'язань власним капiталом) (КФН) - визначає залежнiсть пiдприємства вiд залучених засобiв:
КФН =	Роздiл II пасиву (1595)+ Роздiл III пасиву (1695)	13 284 + 860 551	2,26
	Роздiл I пасиву (1495)	386 048	

Теоретичне значення - не менше 0.
В оборотнi кошти вкладено 5% власних коштiв.
Коефiцiєнт забезпечення власними оборотними засобами (КЗВоз) - визначає забезпечення власними засобами:
КЗВоз =	Роздiл II активу (1195) - Роздiл III пасиву (1695)	837 478 - 860 551	-0,03
	Роздiл II активу (1195)	837 478	

Коефiцiєнт маневреностi власних коштiв (КМВК) - визначає яка частина власного капiталу використовується для фiнансування поточної дiяльностi, тобто вкладена в оборотнi засоби, а яка - капiталiзована:
КМВК=	Роздiл II активу (1195) - Роздiл III пасиву (1695)	837 478 - 860 551	-0,05
	Роздiл I пасиву (1495)	386 048	

Загальний висновок: фiнансовий стан Пiдприємства станом на 31.12.2019р. та загальнi показники його результатiв фiнансово-господарської дiяльностi за 2019 рiк в цiлому є задовiльними. 


Роздiл 4. Екологiчнi аспекти дiяльностi Пiдприємства у 2019 роцi - вплив на навколишнє середовище, довкiлля.
4.1. Дозволи Пiдприємства.
Пiдприємство у 2019 роцi видобувало кориснi копалини, а саме: питну воду (для централiзованого та нецентралiзованого) та здiйснювало викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря. У зв'язку з чим, для ведення фiнансово-господарської дiяльностi, воно 
користувалось дозволами, наведеним на Рис.12.
Рис.12. Перелiк дозволiв, якими користувалось Пiдприємство у 2019 роцi
4.2. Екологiчна безпека.
Ключовi цiлi у галузi екологiчної безпеки та шляхи їх досягнення, що використовуються Пiдприємством вiдповiдно до затвердженої "Полiтики в галузi охорони працi та екологiчної безпеки" наведенi на Рис.13. 
Рис.13. Ключовi цiлi Пiдприємства у галузi охорони працi та екологiчної безпеки.
Оскiльки, дiяльнiсть Пiдприємства безпосередньо впливає на навколишнє середовище, упродовж 2019 року здiйснювались заходи з охорони довкiлля i зменшення впливу дiяльностi Пiдприємства на навколишнє середовище, а саме:
- на щотижневiй основi аналiзується кiлькiсть вiдходiв на повторну переробку i на звалище;
- розробляються заходи щодо зниження споживання енергоресурсiв, зокрема для рацiонального споживання води;
- проводиться оптимiзацiя процесiв мийки та повторного використання води в технологiчних процесах.

4.3. Споживання енергiї та використання води. 
Протягом 2019 року Пiдприємством спожито 368 911,171 тис. кВт*г електроенергiї.
Пiдприємство вiдповiдально й дбайливо використовує воду, та пiдтримує мiсцевi громади в регiонах розташування виробництв. З 2013 року, група компанiй "ПепсiКо Україна", у складi якої перебуває Пiдприємство, скоротило споживання води на 22% з розрахунку на тонну виробленої продукцiї. 
До 2025 року Пiдприємство у складi групи компанiй "ПепсiКо Україна" ставить собi наступнi цiлi:
1) Пiдвищити ефективнiсть використання водних ресурсiв у сiльськогосподарському ланцюжку постачання на 15%, а у виробничих процесах - на 25%. 
2) Вiдновлювати 100% води, яка використовується на виробництвi. 
3) Забезпечити постiйний доступ до води для 25 млн. людей по всьому свiту.

Роздiл 5. Соцiальнi аспекти та кадрова полiтика Пiдприємства у 2019 роцi: питання соцiального захисту працiвникiв пiдприємства, поваги прав людини, боротьби з корупцiєю та хабарництвом. 
На Пiдприємствi з метою регулювання виробничих, трудових i соцiально-економiчних вiдносин, а також узгодження iнтересiв трудящих, власникiв та уповноважених ними органiв укладено Колективний договiр вiд 12 вересня 2013 року (зi змiнами та доповненнями). Також Пiдприємство дотримується у своїй дiяльностi вимог Корпоративного кодексу затвердженого у 2017 роцi.
ПепсiКо Україна (Компанiя), до складу якого входить Пiдприємство за пiдсумками 2019 року отримала сертифiкат провiдного мiжнародного iнституту, що здiйснює аудит умов працi роботодавцiв, - TOP Employers Institute. Сертифiкат iнституту пiдтверджує приналежнiсть Пiдприємства до когорти роботодавцiв, що забезпечують кращi умови для працi, розвитку та реалiзацiї потенцiалу спiвробiтникiв. Для отримання сертифiкату TOP Employers Institute, Компанiя успiшно пройшла дослiдження дiючих в органiзацiї HR-практик. Дослiдження охопило понад 600 питань в рамках впровадження та використання сучасних свiтових практик по роботi з персоналом та виявило рiвень розвитку в Компанiї наступних ключових для HR напрямкiв:
- стратегiя розвитку талантiв;
- планування робочої сили;
- залучення талантiв;
- адаптацiя нових спiвробiтникiв;
- навчання та розвиток;
- управлiння ефективнiстю;
- розвиток лiдерства;
- управлiння кар'єрою та успiхом;
- компенсацiї та пiльги;
- культура компанiї.

5.1. Загальна кiлькiсть працiвникiв та частка жiнок на керiвних посадах.
Станом на 31.12.2019р. загальна кiлькiсть працiвникiв Пiдприємства становить 578 осiб, з них жiнок - 293 особи (50,6% вiд загальної кiлькостi працiвникiв), в т. ч. на керiвних посадах - 13 осiб (2,2%) (Рис.14).
Вiдповiдно до п. 25 роздiлу VII Колективного договору, з метою полiпшення умов працi жiнок Пiдприємство реалiзовує наступнi заходи:
-	не допускається застосування працi жiнок на важких роботах i на роботах зi шкiдливими або небезпечними умовами працi;
-	жiнки не допускаються до пiдняття й перемiщення речей, маса яких перевищує встановленi для них граничнi норми;
-	жiнки забезпеченi належними санiтарно-побутовими примiщеннями.

5.2. Заохочення та мотивацiя працiвникiв
Пiдприємство застосовує достатньо широку систему заохочень та мотивацiї працiвникiв за успiхи у роботi. Обираючи види заохочень та стимулювань працiвникiв Пiдприємство керується затвердженим Колективним договором, вiдповiдно до якого для усiх працiвникiв застосовуються такi методи:
1) премiювання за виконання окремих доручень та завдань виробничого та управлiнського характеру, високi досягнення у роботi, рiчнi результати роботи Пiдприємства, iнтенсивну та якiсну роботу, впровадження нових технологiй у виробничi процеси;
2) забезпечення працiвникiв гарячими обiдами, вартiсть яких знижена на 70%;
3) одноразовi заохочення при народженi дитини, з нагоди ювiлейних дат працiвникiв;
4) перевезення за рахунок Пiдприємства працiвникiв, що проживають у далеких районах мiста та працюють у вечiрнi та нiчнi змiни;
5) видiлення коштiв на утримання кiмнати прийому їжi для безперебiйного забезпечення харчуванням та належного стану примiщення;
6) компенсацiя Пiдприємством 30% вартостi путiвок в дитячi оздоровчi табори працiвникам, що мають дiтей шкiльного вiку. Протягом 2019 року Пiдприємство компенсувало 30% вартостi 20 путiвок на суму 43,2 тис. грн;
7) видавати дитячi новорiчнi подарунки працiвникам, що мають дiтей до 14 рокiв;
8) у разi розiрвання трудового договору у зв'язку iз скороченням чисельностi або штату, виходу на пенсiю виплачувати вихiдну допомогу працiвниковi, який має безперервний стаж роботи на пiдприємствi:
- до п'яти рокiв - у розмiрi середньомiсячної заробiтної плати;
- до десяти рокiв - у розмiрi двомiсячної середньомiсячної заробiтної плати;
- понад десять рокiв - у розмiрi тримiсячної середньомiсячної заробiтної плати;
9) забезпечення навчання працiвникiв, вiдвiдування семiнарiв тощо.
Для працiвникiв виробництва у 2019 роцi проводились мотивуючi програми, якi наведенi на Рис. 15.
Рис. 15. Мотивуючi програми для працiвникiв виробництва
Для програм "Вiват" та "Браво" пiдставою для нагородження можуть бути досягнення при реалiзацiї проекту, особистий внесок спiвробiтника при виконаннi завдань/проектiв/iнших активностей, який принiс вигоду Пiдприємству, при виконанi iнiцiативи за рамками посадових обов'язкiв спiвробiтника i т.д. Для даних програм передбачено розмiщення фотографiй переможцiв на стендах, в корпоративному електронному дайджестi та журналi Пiдприємства. Окрiм цього, за перемогу в програмi "Вiват" працiвник отримує грошову виплату, а в програмi "Браво" - диплом i подарунок.
"Еврика" - це програма визнання i систематичного застосування рацiоналiзаторських iдей спiвробiтникiв при безпосереднiй їх участi. Залежно вiд суми економiї, яку приносить розроблений проект, в якостi винагороди спiвробiтник може отримати сувенiр вiд Пiдприємства або грошову виплату.
Окрiм цього, задля пiдтримки здорового способу життя для спiвробiтникiв Пiдприємства проводяться наступнi заохочуючi заходи:
- "Здорова хвиля" - активнi командоутворюючi заходи на свiжому повiтрi, що проводяться пiдроздiлами (наприклад, екскурсiї, квести, спортивнi змагання тощо);
- "Днi здоров'я" (лекцiї, благодiйнi ярмарки (наприклад, спiвробiтники готують випiчку без використання цукру);
- екскурсiї на завод для дiтей спiвробiтникiв.

5.3. Охорона працi та безпека.
Корпоративним кодексом Пiдприємства затверджене "Положення щодо охорони навколишнього середовища, охорони здоров'я та безпеки" вiд 1 березня 2017 року. Крiм того, положеннями роздiлу 7 Колективного договору Пiдприємства також регулюються питання охорони працi та безпеки працiвникiв. 
Пiдприємство турбується про здоров'я та безпеку спiвробiтникiв, вiдвiдувачiв, пiдрядникiв, споживачiв i суспiльства. 
Полiтики та процедури Пiдприємства з безпеки i охорони працi сприяють дотриманню технiки безпеки на роботi (на виробництвi або при перевезеннях). Кожен працiвник має право вимагати, щоб робота виконувалася вiдповiдно до технiки безпеки, незалежно вiд службових обов'язкiв.
Адмiнiстрацiя Пiдприємства забезпечує функцiонування системи керування охороною працi таким чином:
1) для кожного працiвника створенi робочi мiсця з належними, безпечними та здоровими умовами працi вiдповiдно до нормативно-правових актiв. Пiдприємство забезпечує дотримання вимог законодавства про права працiвникiв в областi охорони працi;
2) при прийомi на роботу працiвникiв пiд пiдпис iнформують про умови працi, наявнiсть небезпечних та шкiдливих виробничих факторiв, наслiдки їх впливу на здоров'я, про права на пiльги та компенсацiї вiдповiдно до законодавства, правила внутрiшнього трудового розпорядку;
3) при прийомi та в процесi роботи проводяться iнструктажi, навчання та перевiрка знань iз питань охорони працi та безпеки;
4) розробленi Корпоративний кодекс та iнструктажi, що включають питання з охорони працi, що дiють у межа Пiдприємства;
5) санiтарно-побутовi примiщення тримаються в належному порядку;
6) проводиться атестацiя робочих мiсць;
7) об'єкти Пiдприємства забезпечено протипожежним iнвентарем та iнструкцiями з правил пожежної безпеки;
8) кожен структурний пiдроздiл забезпечений укомплектованими медичними аптечками для надання першої допомоги тощо.
У 2019 роцi Пiдприємство також користувалось Полiтикою в галузi охорони працi та екологiчної безпеки вiд 09.09.2019р., ключовi цiлi якої та шляхи досягнення таких цiлей наведенi на Рис. 16.
Рис.16. Ключовi цiлi в галузi охорони працi та шляхи їх досягнення.
5.4. Навчання та освiта персоналу.
Пiдприємство створює середовище та культуру, якi пiдтримують цей принцип i сприяють його безперервнiй реалiзацiї. Система навчання Пiдприємства клiєнтоорiєнтована i досить гнучка. Кожен спiвробiтник може самостiйно планувати свiй графiк тренiнгiв вiдповiдно до заздалегiдь визначених прiоритетiв. 
В онлайн-систему PepsiCo University iнкорпоровано понад тисячу програм з подiлом на функцiональнi коледжi (маркетинг, R& D, продажi та т. д.), Розвиток лiдерських компетенцiй, Culture Builders, крос-функцiональне навчання та блок за компетенцiями майбутнього (критичне мислення, digital). По кожному з напрямкiв можна пiдiбрати лiтературу, яка також розмiщена в корпоративних онлайн-бiблiотеках.
Пiдприємством також впровадженi локальнi програми пiдготовки виробничого фронтлайну, що складаються з inclass-занять з технiчним тренером i практичною частиною з наставником для вiдпрацювання набутих знань i навичок. Тема окремої розмови - програми з отримання критичного досвiду. Пiдприємством для навчання персоналу в 2019 роцi у роботу були впровадженi проекти, що наведенi на Рис. 17.
Рис. 17. Навчальнi проекти для персоналу, запровадженi Пiдприємством у 2019 роцi
У 2019 роцi працiвники взяли участь у наступних тренiнгах:
1) "ISO 22000: 2018 Розробка системи управлiння безпечнiстю харчових продуктiв. Перехiд на нову версiю стандарту", метою якого було пiдвищення ефективностi управлiння виробництвом молочної продукцiї та вiдповiдно забезпечення якостi продукцiї. У тренiнгу прийняло участь 23 працiвники, якi отримали сертифiкати;
2) Курс "Розробка i впровадження системи НАССР на харчових пiдприємствах" - метою якого було пiдвищення ефективностi управлiння виробництвом молочної продукцiї. Курс пройшов 1 працiвник Пiдприємства та за отримав сертифiкат за результатами проходження.
5.5. Рiвнi можливостi працевлаштування.
Полiтика Пiдприємства грунтується на тому, що кожна людина має можливiсть розкрити свiй потенцiал i внести вклад в успiх Пiдприємства. Саме тому рiшення, пов'язанi з працевлаштуванням спiвробiтникiв i здобувачiв, заснованi на їх професiйних якостях, квалiфiкацiї та показниках роботи, а не на таких абстрактних характеристиках, як: расова приналежнiсть, колiр шкiри, етнiчна приналежнiсть або нацiональнiсть; стать або статева iдентифiкацiя; сексуальна орiєнтацiя; вiк; вiросповiдання; iнвалiднiсть; статус ветерана; будь-який iнший захищений законом статус. Пiдприємство завжди надає квалiфiкованим людям можливiсть розвивати свої здiбностi i просуватися по кар'єрнiй сходинцi Пiдприємства. 

5.6. Повага прав людини.
Пiдприємство розумiє важливiсть дотримання i пiдтримки фундаментальних прав людини в операцiях i ланцюжку поставок, а також бере на себе обов'язок поважати права працiвникiв на всiх етапах виробничо-збутового ланцюга. 
Згiдно роздiлу "Права людини" Корпоративного кодексу цiнностi, даний кодекс, стратегiя розвитку та бiзнес-полiтики Пiдприємства спрямованi на пiдтримку принципiв, викладених в Мiжнародному Бiллi про права людини Органiзацiї Об'єднаних Нацiй, а також принципiв i трудових стандартiв Мiжнародної органiзацiї працi Пiдприємство дiє таким чином, щоб:
1) забезпечити робоче мiсце, вiльне вiд дискримiнацiї та переслiдувань
2) встановити заборону на примусову та дитячу працю, а також торгiвлю людьми;
3) забезпечити надання справедливої та об'єктивної заробiтної плати, пiльг та iнших умов працевлаштування вiдповiдно до правових норм;
4) забезпечити здоровi i безпечнi умови працi, включаючи житловi умови при необхiдностi;
5) визнавати право спiвробiтникiв на свободу об'єднань i укладання колективних договорiв.

5.7. Заходи боротьби з корупцiєю та хабарництвом.
Пiдприємство дотримується прийнятої "Мiжнародної антикорупцiйної полiтики" вiд 11 лютого 2012 року, що переглянута 1 вересня 2018 року, якою встановлено положення, якi:
-	забороняють працiвникам давати або пропонувати хабарi державним службовцям, а також забороняють комерцiйний пiдкуп.
-	пояснюють правила, яким повиннi дотримуватись працiвники щодо подарункiв, запрошень на обiд або вечерю, поїздок i рiзних розваг на адресу клiєнтiв, постачальникiв i представникiв органiв влади.
-	описують комплексний процес антикорупцiйної перевiрки третiх осiб (Пiдприємство вимагає пiдтвердження успiшного проходження процесу антикорупцiйної перевiрки контрагентiв до початку спiвробiтництва з ними).
-	встановлюють вимоги, що пред'являються до надання пожертв, спонсорської допомоги i корпоративної соцiальної вiдповiдальностi (КСВ) в рамках взаємодiї з державними органiзацiями.
-	вiдкреслюють важливiсть точного фiнансового облiку та звiтностi Пiдприємства.
Пiдприємство дотримується всiх законiв, якi забороняють вiдмивання грошей або фiнансування незаконних видiв дiяльностi.
Пiдприємством також прийнятi та виконуються: "Полiтика щодо конфлiктiв iнтересiв" вiд 05 листопада 2012 року та "Полiтика щодо дiлових подарункiв та безкоштовної продукцiї" затверджена наказом №375 вiд 16 липня 2018 року, яких дотримуються всi працiвники Пiдприємства.

Роздiл 6. Ризики та заходи щодо їх запобiгання.
Пiдприємство здiйснює свою дiяльнiсть здебiльшого на територiї України. Слiд зважати на той факт, що економiчна та полiтична ситуацiї в Українi в останнi роки досить нестабiльнi. Внаслiдок цього, здiйснення дiяльностi в країнi пов'язане з ризиками, що є нетиповими для iнших країн.
Збройний конфлiкт в окремих частинах Луганської та Донецької областей, який розпочався навеснi 2014 року, станом на 31.12.2019р. не закiнчений. Приєднання Республiки Крим до Росiйської Федерацiї, яке не було визнано Україною та багатьма iншими країнами спричинило iстотне погiршення вiдносин мiж Україною i Росiйською Федерацiєю, та зниження обсягiв торгiвлi з Росiйською Федерацiєю. 
За результатами огляду економiчної активностi 2019 року, наданого Мiнiстерством розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства України (джерело: file:///C:/Users/Admin/Downloads/Economic_activity__overview_(2019).pdf), за результатами року економiчна активнiсть зберiгалась на достатньо високому рiвнi - темпи зростання ВВП оцiнено у 3,3%, що майже спiвпадає з показником 2018 року. 
Так, суттєво уповiльнилось зростання зведеного iндексу виробництва товарiв та послуг за основними видами економiчної дiяльностi (ЗIВ) - до 1,6% загалом за 2019 рiк, а в останнi мiсяцi року навiть спостерiгалось його падiння. Насамперед, це вiдбувалося за рахунок виробничої сфери, а саме складної ситуацiї у промисловостi, де випуск знизився пiсля трирiчного зростання. 
Пiсля поступового вiдновлення протягом трьох попереднiх рокiв, за пiдсумком 2019 року (за попереднiми даними) iндекс промислової продукцiї скоротився на 1,8%, зокрема, у переробнiй промисловостi - на 2%. За пiдсумком 2019 року виробництво харчових продуктiв, напоїв та тютюнових виробiв зросло лише на 0,2%. При цьому в останнi мiсяцi року обсяги виробництва скорочувалися в рiчному вимiрi, зокрема, у груднi - на 2,4%. 
Динамiку розвитку переробної промисловостi, в т.ч. виробництва харчових продуктiв, напоїв та тютюнових виробiв протягом перiоду 2011-2019р.р. наведено нижче (Таблиця 4):
Таблиця 4
Показники розвитку окремих секторiв економiки
Промисловiсть	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Переробна промисловiсть	9,7	-2,0	-7,3	-9,3	-12,6	4,3	4,8	1,1	-2,0
Виробництво харчових продуктiв, напоїв та тютюнових виробiв	3,2	0,8	-5,0	2,5	-10,7	4,4	2,9	-1,5	0,2
За даними Мiнiстерства економiки, торгiвлi та сiльського господарства України ключовими факторами, що впливали на зазначене падiння промислового виробництва стали:
-	низький врожай цукрових бурякiв, фруктiв та овочiв (харчова промисловiсть);
-	протекцiонiстськi заходи з боку iнших країн, у т.ч. додатковi санкцiї з боку РФ;
-	висока конкуренцiя з боку iноземних аналогiв на внутрiшньому ринку (в першу чергу, молочної продукцiї), яка посилювалась в умовах ревальвацiї гривнi.
В результатi набуття чинностi 07.02.2019р. нового Закону України "Про валюту i валютнi операцiї", пропозицiї до якого були розробленi Нацiональним банком України спiльно з європейськими експертами, була повнiстю змiнена система валютного регулювання в Українi. Протягом 2019 року Нацiональний банк України здiйснював покрокове зняття валютних обмежень вiдповiдно до темпiв полiпшення макроекономiчних умов в Українi. Пом'якшено або взагалi скасовано близько 40 обмежень для валютних операцiй бiзнесу, банкiв, iноземних iнвесторiв та населення, зокрема:
-	скасовано вимогу щодо обов'язкового продажу валютних надходжень бiзнеса;
-	скасовано усi обмеження на репатрiацiю дивiдендiв;
-	бiзнесу дозволено купувати iноземну валюту за рахунок кредитних коштiв у гривнi без обмежень за сумою;
-	скасовано вимогу щодо попереднього резервування коштiв у гривнi для подальшої купiвлi валюти;
-	запроваджено зручну систему е-лiмiтiв для iнвестування за кордон юридичними особами;
-	надано можливiсть використовувати новi фiнансовi iнструменти для хеджування валютних ризикiв (свопи, безпоставочнi форварди) тощо.

Пiдприємство ефективно управляє операцiйними ризиками керуючись затвердженими внутрiшнiми документами:
-	"Полiтика з управлiння iнцидентами та кризовими ситуацiями" затверджена наказом №270 вiд 29 червня 2017 року, змiни внесенi наказом №388 вiд 25 липня 2018 року;
-	"Полiтика з управлiння комунiкацiями в кризових ситуацiях" затверджена наказом №348 вiд 16 серпня 2017 року.
Ефективне управлiння операцiйними ризиками та кризами на всiх рiвнях органiзацiйної структури Пiдприємства є прiоритетним напрямком, тому створений спецiальний Комiтет управлiння кризовими ситуацiями. Так для запобiгання ризикiв та управлiння ними Пiдприємство виконує наступнi дiї:
-	збiр команди з управлiння ризиками та кризовими ситуацiями, а також забезпечення пiдготовки їх до кризових ситуацiй;
-	регулярний перегляд та оновлення внутрiшнiх полiтик та iнших документiв;
-	регулярний монiторинг та оцiнка ризикiв, їх наслiдкiв;
-	регулярне та своєчасне iнформування зацiкавлених осiб.
Одним iз ризикiв, якi управлiнський персонал визнає надзвичайно важливим у дiяльностi Пiдприємства є ризик виникнення загрози життю та здоров'ю споживачiв внаслiдок невiдповiдностi товарiв, що постачаються вимогам законодавства, якi стосуються харчової безпеки. Результатом усвiдомлення керiвництвом вiдповiдальностi перед суспiльством та необхiдностi зниження зазначеного ризику стала розробка "Плану вiдзиву та вилучення продукцiї", розробленого у березнi 2019 року (версiя 1).
Незважаючи на той факт, що управлiнський персонал вживає належнi заходи на пiдтримку стабiльної дiяльностi Пiдприємства, необхiднi за iснуючих обставин, подальша нестабiльнiсть умов здiйснення дiяльностi може спричинити негативний вплив на результати дiяльностi та фiнансовий стан Пiдприємства, характер та наслiдки якого на поточний момент визначити неможливо. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд оцiнки управлiнського персоналу.

Роздiл 7. Корпоративне управлiння
Пiдприємство у своїй дiяльностi керується Кодексом (принципами) корпоративного управлiння, затвердженим Загальними зборами акцiонерiв, протоколом вiд 09.12.2016р. Ознайомитись з його текстом можна за посиланням: http://www.wimm-bill-dann.com.ua/docs/codexCorpMan/codexCorpMan.pdf
7.1. Органи управлiння, їх склад та повноваження.
Структура органiв управлiння Пiдприємства, згiдно зi ст. 6 Статуту представлена на Рис.18.
Загальнi збори акцiонерiв
(Вищий орган Пiдприємства)




Наглядова рада
(колегiальний орган Пiдприємства, що здiйснює захист прав акцiонерiв Пiдприємства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом за законодавством України, здiйснює управлiння Пiдприємством, а також контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння)

Правлiння
(виконавчий орган Пiдприємства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Пiдприємства)
Рис.18. Структура органiв управлiння Пiдприємства.
7.2. Порядок скликання та проведення Загальних зборiв акцiонерiв.
Вищим органом Товариства є Загальнi збори акцiонерiв. Компетенцiя, порядок скликання i прийняття рiшень та Iншi органiзацiйнi питання дiяльностi Загальних зборiв регулюються цим Статутом та Положенням про Загальнi збори акцiонерiв Товариства.
Порядок скликання та проведення Загальних зборiв акцiонерiв, викладено у:
- Внутрiшньому положеннi про Загальнi збори акцiонерiв, затвердженому Загальними зборами акцiонерiв, протокол вiд 19.04.2018р. Ознайомитись з його текстом можна за посиланням: http://www.wimm-bill-dann.com.ua/docs/vnutrpol/polZagZbor.pdf;
- в ст.6 Статуту Пiдприємства. Ознайомитись з його текстом можна за посиланням: http://www.wimm-bill-dann.com.ua/docs/ustReestDoc/StatTov080419.pdf

7.3 Структура акцiонерiв та їх частки в акцiонерному капiталi.
Станом на 01.01.2019р. та 31.12.2019 р. статутний капiтал Пiдприємства становить 133,767 тис. грн. i складається з 2 675 338 447 простих акцiй номiнальною вартiстю 0,05 гривень за акцiю. Всi зареєстрованi акцiї є випущеними та повнiстю оплаченими. Всi простi акцiї мають рiвнi права голосу, права на отримання дивiдендiв та на повернення капiталу. Структура статутного капiталу Пiдприємства представлена у Таблицi 5.
Таблиця 5
Структура акцiонерiв Пiдприємства
Власники акцiй Пiдприємства	31 грудня 2019р.
1	2
ПАТ "Вiмм-Бiлль-Данн Продукти Пiтанiя" (Росiя) - прямо	98,5896%
ПАТ "Вiмм-Бiлль-Данн Продукти Пiтанiя" (Росiя) - опосередковано	1,4104%
7.4. Дiяльнiсть Пiдприємства стосовно операцiй з власними акцiями.
У 2019 роцi Пiдприємством було проведено процедуру squeeze-out. 
7.5. Дивiдендна полiтика.
У 2019 роцi Пiдприємство не оголошувало дивiдендiв. 
Порядок нарахування та виплати дивiдендiв регулюється ст.7 Статуту Пiдприємства. Ознайомитись з його текстом можна за посиланням: http://www.wimm-bill-dann.com.ua/docs/ustReestDoc/StatTov080419.pdf
7.6. Полiтики Пiдприємства стосовно виконавчих та наглядових органiв.
Перелiк всiх вимог до порядку обрання, процесу роботи, обмеження щодо складу наглядових та виконавчих органiв Пiдприємства наявнi в:
- Положеннi про наглядову Раду, затвердженому Загальними зборами акцiонерiв протоколом вiд 19.04.2018р. Ознайомитись з його текстом можна за посилання: http://www.wimm-bill-dann.com.ua/docs/vnutrpol/polProNR2018.pdf;
- Положеннi про наглядову Раду, затвердженому Загальними зборами акцiонерiв протоколом вiд 08.04.2019р. Ознайомитись з його текстом можна за посилання:
http://www.wimm-bill-dann.com.ua/docs/vnutrpol/polProNR2019.pdf;
- Положеннi про правлiння Товариства, затвердженому Загальними зборами акцiонерiв протоколом вiд 09.12.2016р. Ознайомитись з його текстом можна за посиланням: http://www.wimm-bill-dann.com.ua/docs/vnutrpol/polProPrav.pdf;
- Положеннi про Комiтет Наглядової ради з питань аудиту, затвердженому протоколом Наглядової Ради вiд 08.04.2019р. Ознайомитись з його текстом можна за посиланням: http://www.wimm-bill-dann.com.ua/docs/vnutrpol/polProAudit.pdf;
- Порядку проведення конкурсного вiдбору суб'єктiв аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi, затвердженому протоколом Наглядової Ради вiд 08.04.2019р. Ознайомитись з його текстом можна за посиланням: http://www.wimm-bill-dann.com.ua/#docs в роздiлi "Внутрiшнi положення товариства, що регулюють дiяльнiсть органiв товариства";
- ст.6 Статуту. Ознайомитись з його текстом можна за посиланням: http://www.wimm-bill-dann.com.ua/docs/ustReestDoc/StatTov190418.pdf 
Керiвник
ПрАТ "Вiмм-Бiлль-Данн України" ________________Л.А. Пугаєва


11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
д/н


VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій





Прості іменні
Привілейовані іменні
ТОВ ВБД ПП
1157746006
10902, Росiя, . р-н, Москва, Дмитрiвське шосе, буд. 108
2 637 604 737
98,5896
2 637 604 737
0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за типами акцій



Прості іменні
Привілейовані іменні





Усього
2 637 604 737
98,5896
2 637 604 737
0
XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Міжнародний ідентифікаційний номер
Тип цінного папера
Форма існування та форма випуску
Номінальна вартість (грн)
Кількість акцій (шт.)
Загальна номінальна вартість (грн)
Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
06.10.2010
846/1/10
ДКЦПФР
UA4000141881
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
0,05
2 675 338 447
133 766 922,35
100
Опис
Обiг ЦП проходив на вторинному неорганiзованому ринку. ЦП не були включенi до лiстiнгу бiрж.


XIII. Інформація про господарську та фінансову 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, усього (тис. грн)

на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
1. Виробничого призначення:
357 067
359 541
0
0
357 067
359 541
  будівлі та споруди
113 287
104 182
0
0
113 287
104 182
  машини та обладнання
235 985
248 889
0
0
235 985
248 889
  транспортні засоби
2 970
904
0
0
2 970
904
  земельні ділянки
3 844
3 844
0
0
3 844
3 844
  інші
981
1 722
0
0
981
1 722
2. Невиробничого призначення:
0
0
0
0
0
0
  будівлі та споруди
0
0
0
0
0
0
  машини та обладнання
0
0
0
0
0
0
  транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інвестиційна нерухомість
0
0
0
0
0
0
  інші
0
0
0
0
0
0
Усього
357 067
359 541
0
0
357 067
359 541
Опис
Основнi засоби використовуються пiдприємством з моменту його створення. Первiсна вартiсть основних засобiв вiдповiдає Балансу за звiтний перiод. Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець звiтного перiоду складає в межах попереднього перiоду, ступiнь використання - 100%. Обмеження на використання основних засобiв вiдсутнi.
Суттєвих змiн у вартостi  основних засобiв за звiтний перiод не було.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)
386 048
277 917
Статутний капітал (тис.грн)
133 767
133 767
Скоригований статутний капітал (тис.грн)
133 767
133 767
Опис
За звiтний та попереднiй перiоди вартiсть чистих активiв розраховувалась вiдповiдно до Рiшення №485 вiд 17.11.2004р.
Висновок
З метою приведення розмiру СК  у вiдповiднiсть до розмiру чистих активiв (ЧА), 
що розроблено вiдповiдно до частини 3 статтi 155 ЦК України, Закону України 
<Про господарськi товариства>, СК Тов. не пiдлягає  коригуванню.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Дата виникнення
Непогашена частина боргу (тис. грн)
Відсоток за користування коштами (відсоток річних)
Дата погашення
Кредити банку
X
0
X
X
у тому числі:

Зобов’язання за цінними паперами
X
0
X
X
у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за векселями (всього)
X
0
X
X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):
X
0
X
X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):
X
0
X
X
Податкові зобов'язання
X
9 397
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0
X
X
Інші зобов'язання та забезпечення
X
864 438
X
X
Усього зобов'язань та забезпечень
X
873 835
X
X
Опис
Зобов'язання зазначенi вiдповiдно до фiнансових звiтiв товариства.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
ТОВ "Фондова компанiя "Трансферт"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи
37001565
Місцезнаходження
01133, Україна, . р-н, Київ, Є.Коновальця, 32-в
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АВ № 520534
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа
02.04.2010
Міжміський код та телефон
(044) 4960306
Факс
4960385
Вид діяльності
Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис
У звiтному перiодi пiдприємство продовжує здiйснювати  дiяльнiсть вiдповiдно до  лiцензiї згiдно договору.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Публiчне акцiонерне товариство <Нацiональний депозитарiй України>
Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи
30370711
Місцезнаходження
01001, Україна, . р-н, Київ, Нижнiй Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
немає
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
немає
Дата видачі ліцензії або іншого документа
19.09.2006
Міжміський код та телефон
(044) 377-79-43
Факс
(044) 377-79-43
Вид діяльності
Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис
У звУ звiтному перiодi пiдприємство продовжує здiйснювати дiяльнiсть вiдповiдно до лiцензiї згiдно договору.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
ПрАТ "КПМГ Аудит"
Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи
31032100
Місцезнаходження
01010, Україна, . р-н, Київ, Московська ,32/2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
2397
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
26.01.2001
Міжміський код та телефон
(044)4905507
Факс
(044)4905508
Вид діяльності
Аудиторськi послуги
Опис
У звiтному перiодi пiдприємство  здiйснювало  дiяльнiсть вiдповiдно до свiдоцтва про включення в реєстр аудиторських фiрм.

КОДИ
Дата
01.01.2020
Підприємство
ПРИВАТНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Вiмм-Бiлль-Данн Україна"
за ЄДРПОУ
00445937
Територія
Київська область, м.Вишневе
за КОАТУУ
3222410600
Організаційно-правова форма господарювання
Акціонерне товариство
за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності
Перероблення молока, виробництво масла та сиру
за КВЕД
10.51
Середня кількість працівників: 554
Адреса, телефон: 08132 Вишневе, ПРОМИСЛОВА, 7, (044) 490-52-60
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2019 p.
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
1 673
1 361
    первісна вартість
1001
8 082
7 688
    накопичена амортизація
1002
( 6 409 )
( 6 327 )
Незавершені капітальні інвестиції
1005
30 127
49 316
Основні засоби
1010
357 067
359 541
    первісна вартість
1011
692 396
764 527
    знос
1012
( 335 329 )
( 404 986 )
Інвестиційна нерухомість
1015
0
0
    первісна вартість
1016
0
0
    знос
1017
( 0 )
( 0 )
Довгострокові біологічні активи
1020
0
0
    первісна вартість
1021
0
0
    накопичена амортизація
1022
( 0 )
( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:



    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030
0
0
    інші фінансові інвестиції
1035
0
0
Довгострокова дебіторська заборгованість
1040
0
0
Відстрочені податкові активи
1045
0
0
Гудвіл
1050
0
0
Відстрочені аквізиційні витрати
1060
0
0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
1065
0
0
Інші необоротні активи
1090
0
12 187
Усього за розділом I
1095
388 867
422 405
    II. Оборотні активи



Запаси
1100
22 817
15 337
Виробничі запаси
1101
22 817
15 337
Незавершене виробництво
1102
0
0
Готова продукція
1103
0
0
Товари
1104
0
0
Поточні біологічні активи
1110
0
0
Депозити перестрахування
1115
0
0
Векселі одержані
1120
0
0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
1125
694 269
813 797
Дебіторська заборгованість за розрахунками:



    за виданими авансами
1130
2 163
4 998
    з бюджетом
1135
12 051
714
    у тому числі з податку на прибуток
1136
0
0
    з нарахованих доходів
1140
0
0
    із внутрішніх розрахунків
1145
0
0
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
504
335
Поточні фінансові інвестиції
1160
0
0
Гроші та їх еквіваленти
1165
830
1 130
Готівка
1166
0
0
Рахунки в банках
1167
830
0
Витрати майбутніх періодів
1170
1 236
1 167
Частка перестраховика у страхових резервах
1180
0
0
у тому числі в:



    резервах довгострокових зобов’язань
1181
0
0
    резервах збитків або резервах належних виплат
1182
0
0
    резервах незароблених премій
1183
0
0
    інших страхових резервах
1184
0
0
Інші оборотні активи
1190
1
1
Усього за розділом II
1195
733 870
837 478
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
11 852
0
Баланс
1300
1 134 589
1 259 883

Пасив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
    I. Власний капітал



Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
133 767
133 767
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
1401
0
0
Капітал у дооцінках
1405
0
0
Додатковий капітал
1410
97 643
97 643
Емісійний дохід
1411
0
0
Накопичені курсові різниці
1412
0
0
Резервний капітал
1415
0
0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
46 507
154 638
Неоплачений капітал
1425
( 0 )
( 0 )
Вилучений капітал
1430
( 0 )
( 0 )
Інші резерви
1435
0
0
Усього за розділом I
1495
277 917
386 048
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення



Відстрочені податкові зобов’язання
1500
5 453
9 397
Пенсійні зобов’язання
1505
4 267
3 154
Довгострокові кредити банків
1510
0
0
Інші довгострокові зобов’язання
1515
0
733
Довгострокові забезпечення
1520
0
0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
0
0
Цільове фінансування
1525
0
0
Благодійна допомога
1526
0
0
Страхові резерви
1530
0
0
у тому числі:



    резерв довгострокових зобов’язань
1531
0
0
    резерв збитків або резерв належних виплат
1532
0
0
    резерв незароблених премій
1533
0
0
    інші страхові резерви
1534
0
0
Інвестиційні контракти
1535
0
0
Призовий фонд
1540
0
0
Резерв на виплату джек-поту
1545
0
0
Усього за розділом II
1595
9 720
13 284
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення



Короткострокові кредити банків
1600
0
0
Векселі видані
1605
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за:



    довгостроковими зобов’язаннями
1610
785 168
13 284
    товари, роботи, послуги
1615
17 113
18 085
    розрахунками з бюджетом
1620
1 853
5 075
    у тому числі з податку на прибуток
1621
0
2 937
    розрахунками зі страхування
1625
1 209
1 363
    розрахунками з оплати праці
1630
4 884
5 182
    одержаними авансами
1635
24
30
    розрахунками з учасниками
1640
0
0
    із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
    страховою діяльністю
1650
0
0
Поточні забезпечення
1660
24 025
20 359
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
12 676
15 439
Усього за розділом IІІ
1695
846 951
860 551
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
0
0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0
Баланс
1900
1 134 589
1 259 883
Примітки: Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi представленi у роздiлi "Текст примiток".

Керівник				Пугаєва Людмила Анатолiївна

Головний бухгалтер			Дворнiк Галина Петрiвна
КОДИ
Дата
01.01.2020
Підприємство
ПРИВАТНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Вiмм-Бiлль-Данн Україна"
за ЄДРПОУ
14308552

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік
Форма №2
І. Фінансові результати
Код за ДКУД
1801003
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2000
441 134
409 536
Чисті зароблені страхові премії
2010
0
0
Премії підписані, валова сума
2011
0
0
Премії, передані у перестрахування
2012
( 0 )
( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
2013
0
0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
2014
0
0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
2050
( 377 114 )
( 367 608 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
2070
( 0 )
( 0 )
Валовий:
    прибуток
2090
64 020
41 928
    збиток
2095
( 0 )
( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань
2105
0
0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
2110
0
0
Зміна інших страхових резервів, валова сума
2111
0
0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
2112
0
0
Інші операційні доходи
2120
8 929
9 234
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2121
0
0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2122
0
0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування
2123
0
0
Адміністративні витрати
2130
( 27 600 )
( 27 746 )
Витрати на збут
2150
( 2 822 )
( 2 739 )
Інші операційні витрати
2180
( 29 603 )
( 19 903 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2181
0
0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2182
0
0
Фінансовий результат від операційної діяльності:
    прибуток
2190
12 924
0
    збиток
2195
( 0 )
( 0 )
Дохід від участі в капіталі
2200
0
0
Інші фінансові доходи
2220
160 275
273 767
Інші доходи
2240
22 425
198
Дохід від благодійної допомоги
2241
0
0
Фінансові витрати
2250
( 0 )
( 66 639 )
Втрати від участі в капіталі
2255
( 0 )
( 0 )
Інші витрати
2270
( 0 )
( 2 453 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
2275
0
0
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток
2290
131 773
205 646
    збиток
2295
( 0 )
( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
23 642
49 473
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
2305
0
0
Чистий фінансовий результат:
    прибуток
2350
108 131
156 173
    збиток
2355
( 0 )
( 0 )
II. Сукупний дохід
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
0
0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
0
0
Накопичені курсові різниці
2410
0
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств
2415
0
0
Інший сукупний дохід
2445
0
0
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
0
0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
2455
( 0 )
( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
0
0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
108 131
156 173
III. Елементи операційних витрат
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Матеріальні затрати
2500
67 687
61 225
Витрати на оплату праці
2505
173 526
137 930
Відрахування на соціальні заходи
2510
35 139
26 003
Амортизація
2515
51 438
48 945
Інші операційні витрати
2520
109 342
143 884
Разом
2550
437 132
417 987
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
2 675 338 447
2 675 338 447
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
2605
2 675 338 447
2 675 338 447
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610
0,040000
0,058000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2615
0,040000
0,058000
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0,00
0,00
Примітки: Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi представленi у роздiлi "Текст примiток".

Керівник				Пугаєва Людмила Анатолiївна

Головний бухгалтер			Дворнiк Галина Петрiвна
КОДИ
Дата
01.01.2020
Підприємство
ПРИВАТНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Вiмм-Бiлль-Данн Україна"
за ЄДРПОУ
00445937


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2019 рік
Форма №3
Код за ДКУД
1801004

Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:



Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000
558 292
585 919
Повернення податків і зборів
3005
9 052
0
 у тому числі податку на додану вартість
3006
0
0
Цільового фінансування
3010
0
0
Надходження від отримання субсидій, дотацій
3011
0
0
Надходження авансів від покупців і замовників
3015
0
0
Надходження від повернення авансів
3020
77
0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
3025
239
39
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
3035
0
0
Надходження від операційної оренди
3040
6 389
7 200
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 
3045
0
0
Надходження від страхових премій
3050
0
0
Надходження фінансових установ від повернення позик
3055
0
0
Інші надходження
3095
2 443
1 728
Витрачання на оплату: 



Товарів (робіт, послуг)
3100
( 227 315 )
( 274 035 )
Праці
3105
( 132 636 )
( 93 719 )
Відрахувань на соціальні заходи
3110
( 35 127 )
( 25 533 )
Зобов'язань з податків і зборів
3115
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток
3116
( 13 813 )
( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану вартість
3117
( 75 062 )
( 46 890 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів
3118
( 38 000 )
( 30 615 )
Витрачання на оплату авансів
3135
( 196 )
( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів
3140
( 5 914 )
( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків
3145
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами
3150
( 0 )
( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик
3155
( 0 )
( 0 )
Інші витрачання
3190
( 5 914 )
( 17 644 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності
3195
48 429
122 740
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:



    фінансових інвестицій
3200
0
0
    необоротних активів
3205
61 896
126
Надходження від отриманих:



    відсотків
3215
0
0
    дивідендів
3220
0
0
Надходження від деривативів
3225
0
0
Надходження від погашення позик
3230
0
0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3235
0
0
Інші надходження
3250
0
0
Витрачання  на придбання:



    фінансових інвестицій
3255
( 0 )
( 0 )
    необоротних активів
3260
( 109 863 )
( 107 571 )
Виплати за деривативами
3270
( 0 )
( 0 )
Витрачання на надання позик
3275
( 0 )
( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3280
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
3290
( 0 )
( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
3295
47 967
107 445
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:



Власного капіталу
3300
0
0
Отримання позик
3305
0
0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
3310
0
0
Інші надходження
3340
0
0
Витрачання  на:



Викуп власних акцій
3345
( 0 )
( 0 )
Погашення позик
3350
( 0 )
( 0 )
Сплату дивідендів
3355
( 0 )
( 0 )
Витрачання на сплату відсотків
3360
( 0 )
( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
3365
( 36 )
( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
3370
( 0 )
( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах
3375
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
3390
( 0 )
( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3395
36
0
Чистий рух коштів за звітний період
3400
426
994
Залишок коштів на початок року
3405
830
1 892
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
126
68
Залишок коштів на кінець року
3415
1 130
830
Примітки: Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi представленi у роздiлi "Текст примiток".

Керівник				Пугаєва Людмила Анатолiївна

Головний бухгалтер			Дворнiк Галина Петрiвна
КОДИ
Дата
01.01.2020
Підприємство
ПРИВАТНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Вiмм-Бiлль-Данн Україна"
за ЄДРПОУ
00445937


Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
За 2019 рік
Форма №3-н
Код за ДКУД
1801006

Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року


надход- ження
видаток
надход- ження
видаток
1
2
3
4
5
6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності





Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування
3500
0
0
0
0
Коригування на: 
    амортизацію необоротних активів
3505
0
Х
0
Х
    збільшення (зменшення) забезпечень
3510
0
0
0
0
    збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць
3515
0
0
0
0
    збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших не грошових операцій
3520
0
0
0
0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі
3521
0
0
0
0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання
3522
0
0
0
0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття
3523
0
0
0
0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 
3524
0
0
0
0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 
3526
0
0
0
0
Фінансові витрати 
3540
Х
0
Х
0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 
3550
0
0
0
0
Збільшення (зменшення) запасів 
3551
0
0
0
0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 
3552
0
0
0
0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 
3553
0
0
0
0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 
3554
0
0
0
0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 
3556
0
0
0
0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 
3557
0
0
0
0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 
3560
0
0
0
0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 
3561
0
0
0
0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 
3562
0
0
0
0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 
3563
0
0
0
0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 
3564
0
0
0
0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 
3566
0
0
0
0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань 
3567
0
0
0
0
Грошові кошти від операційної діяльності 
3570
0
0
0
0
Сплачений податок на прибуток 
3580
X
0
X
0
Сплачені відсотки 
3585
X
0
X
0
Чистий рух коштів від операційної діяльності
3195
0
0
0
0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності





Надходження від реалізації: 
    фінансових інвестицій 
3200
0
X
0
X
    необоротних активів 
3205
0
Х
0
Х
Надходження від отриманих: 
    відсотків  
3215
0
Х
0
Х
    дивідендів 
3220
0
Х
0
Х
Надходження від деривативів 
3225
0
Х
0
Х
Надходження від погашення позик 
3230
0
Х
0
Х
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 
3235
0
Х
0
Х
Інші надходження 
3250
0
Х
0
Х
Витрачання  на придбання: фінансових 
    інвестицій 
3255
X
0
X
0
    необоротних активів
3260
X
0
X
0
Виплати за деривативами 
3270
X
0
X
0
Витрачання на надання позик 
3275
X
0
X
0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці  
3280
X
0
X
0
Інші платежі  
3290
X
0
X
0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 
3295
0
0
0
0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності





Надходження від: 
    Власного капіталу 
3300
0
Х
0
Х
    Отримання позик 
3305
0
Х
0
Х
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 
3310
0
Х
0
Х
Інші надходження 
3340
0
Х
0
Х
Витрачання на: 
    Викуп власних акцій 
3345
Х
0
X
0
    Погашення позик 
3350
Х
0
X
0
    Сплату дивідендів  
3355
Х
0
X
0
Витрачання на сплату відсотків 
3360
Х
0
X
0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 
3365
Х
0
X
0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 
3370
Х
0
X
0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 
3375
Х
0
X
0
Інші платежі 
3390
Х
0
X
0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 
3395
0
0
0
0
Чистий рух грошових коштів за звітний період  
3400
0
0
0
0
Залишок коштів на початок року 
3405
0
Х
0
Х
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 
3410
0
0
0
0
Залишок коштів на кінець року 
3415
0
0
0
0
Примітки: Iнформацiя вiдсутня
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КОДИ
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01.01.2020
Підприємство
ПРИВАТНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Вiмм-Бiлль-Данн Україна"
за ЄДРПОУ
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Звіт про власний капітал
За 2019 рік
Форма №4
Код за ДКУД
1801005
Стаття
Код рядка
Зареєстрований капітал
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Всього
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Залишок на початок року
4000
133 767
0
97 643
0
46 507
0
0
277 917
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
0
0
0
0
0
0
0
0
Виправлення помилок 
4010
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни 
4090
0
0
0
0
0
0
0
0
Скоригований залишок на початок року 
4095
133 767
0
97 643
0
46 507
0
0
277 917
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 
4100
0
0
0
0
108 131
0
0
108 131
Інший сукупний дохід за звітний період 
4110
0
0
0
0
0
0
0
0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 
4111
0
0
0
0
0
0
0
0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 
4112
0
0
0
0
0
0
0
0
Накопичені курсові різниці 
4113
0
0
0
0
0
0
0
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 
4114
0
0
0
0
0
0
0
0
Інший сукупний дохід 
4116
0
0
0
0
0
0
0
0
Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
4200
0
0
0
0
0
0
0
0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу  
4205
0
0
0
0
0
0
0
0
Відрахування до резервного капіталу 
4210
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 
4215
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 
4220
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 
4225
0
0
0
0
0
0
0
0
Внески учасників: 
Внески до капіталу 
4240
0
0
0
0
0
0
0
0
Погашення заборгованості з капіталу 
4245
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення капіталу: 
Викуп акцій  
4260
0
0
0
0
0
0
0
0
Перепродаж викуплених акцій 
4265
0
0
0
0
0
0
0
0
Анулювання викуплених акцій 
4270
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення частки в капіталі 
4275
0
0
0
0
0
0
0
0
Зменшення номінальної вартості акцій 
4280
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни в капіталі 
4290
0
0
0
0
0
0
0
0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 
4291
0
0
0
0
0
0
0
0
Разом змін у капіталі  
4295
0
0
0
0
108 131
0
0
108 131
Залишок на кінець року 
4300
133 767
0
97 643
0
154 638
0
0
386 048
Примітки: Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi представленi у роздiлi "Текст примiток".

Керівник				Пугаєва Людмила Анатолiївна

Головний бухгалтер			Дворнiк Галина Петрiвна
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
1. Загальна iнформацiя
(a) Органiзацiйна структура та дiяльнiсть
(б) Умови здiйснення дiяльностi
Щодо валютного регулювання, НБУ продовжив полiтику зменшення валютних обмежень, i,
починаючи з 1 березня 2019 року зменшив обов'язкову частку продажу валютних надходжень вiд 50%
до 30%, а з 20 червня 2019 року скасував цю вимогу повнiстю. НБУ також збiльшив перiод
розрахункiв за експортно-iмпортними операцiями вiд 180 до 365 днiв з 7 лютого 2019 року; з 8 травня
2019 року пiдвищив лiмiт по виплатам дивiдендiв за 2018 рiк з 7 мiльйонiв Євро до 12 мiльйонiв Євро,
а з 10 липня 2019 року скасував всi обмеження на репатрiацiю дивiдендiв.
Приватне акцiонерне товариство "Вiмм-Бiлль-Данн Україна" ("Компанiя" або "Товариство") є
компанiєю, зареєстрованою в Українi. Юридична адреса Товариства: Україна, Київська область, Києво-
Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, 7. Основним видом дiяльностi Товариства є
надання послуг з виробництва молочних продуктiв з використанням давальницької сировини, наданої
ТОВ "Сандора".
Власником 98,5896% акцiй Товариства i материнською компанiєю для Товариства є ТОВ "Вiмм-Бiлль-
Данн Продукти Харчування" (Росiя). Фактичною контролюючою стороною ТОВ "Вiмм-Бiлль-Данн
Продукти Харчування" (Росiя) є PepsiCo Inc.
Економiка України демонструє ознаки стабiлiзацiї пiсля тривалого перiоду полiтичної та економiчної
напруженостi. У 2019 роцi темп iнфляцiї в Українi уповiльнився до 4,1% (порiвняно з 9,8% у 2018
роцi). У 2019 роцi зростання реального ВВП, за оцiнками Нацiонального банку України (НБУ),
становило 3,2% (у 2018 роцi: зростання на 3,4%).
У груднi 2019 року мiсiя МВФ в Українi погодила трирiчну програму кредитування для України
Extended Fund Facility ("EFF") у загальнiй сумi 5,5 мiльярда доларiв США. Очiкується, що Виконавча
Рада МВФ схвалить угоду у II кварталi 2020 р. за умови, що Верховна Рада України схвалить необхiднi
законопроєкти, а уряд України здiйснить набiр не визначених "попереднiх дiй", якi можуть
передбачати реформи для змiцнення банкiвського сектору та запровадження ринку землi
сiльськогосподарського призначення. Успiшне погодження програми EFF пiдвищує здатнiсть України
виконати її валютнi зобов'язання у 2020-2021 роках, що зрештою сприятиме фiнансовiй та
макроекономiчнiй стабiльностi в країнi.
У 2020-2021 роках Україна зобов'язана погасити значну суму державного боргу, значною мiрою
деномiноваго в iноземнiй валютi в розмiрi 9,0 мiльярдiв доларiв США та 6,8 мiльярда доларiв США,
вiдповiдно, що вимагатиме мобiлiзацiї суттєвого внутрiшнього i зовнiшнього фiнансування. Ступiнь
непевностi на дату випуску цiєї звiтностi значно зрiс в порiвняннi з 2019 роком через (1) змiну уряду;
(2) панпiдемiю коронавiрусу та карантиннi заходи, запровадженi урядом, що призводить до
пригнiчення економiчної активностi та скорочення попиту на продукцiю Товариства, а також
НБУ продовжив реалiзацiю полiтики цiльового регулювання iнфляцiї i розпочав прискорення циклу
пом'якшення монетарної полiтики, оскiльки цiльовий показник iнфляцiї на рiвнi 5+1% був достроково
досягнутий в листопадi 2019 року. НБУ в 2019 роцi неодноразово знижував свою основну облiкову
ставку з 18,0% до 13,5%. Такий пiдхiд призвiв до того, що вартiсть внутрiшнього фiнансування в 2019
роцi дещо знизилась. НБУ передбачає подальше зниження облiкової ставки до 8% впродовж
наступних рокiв за умови збереження вищезазначеного цiльового рiвня iнфляцiї. НБУ дотримувався
полiтики плаваючого валютного курсу гривнi, який станом на 31 грудня 2019 року становив 23,67
гривнi за 1 долар порiвняно з 27,69 гривнi за 1 долар США станом на 31 грудня 2018. Головними
факторами змiцнення гривнi стало надходження вiд українського експорту, зокрема завдяки
рекордному врожаю зернових та олiйних культур, та продаж коштiв вiд валютних залучень державних
компанiй, а також приплив коштiв iноземних iнвесторiв у гривневi облiгацiї Уряду (хоч вплив
останнього фактору дещо знизився наприкiнцi 2019 року).
1. Загальна iнформацiя (продовження)
(б) Умови здiйснення дiяльностi (продовження)
(в) Управлiння лiквiднiстю та безперервнiсть дiяльностi
2. Основа складання фiнансової звiтностi
(a) Пiдтвердження вiдповiдностi
(б) Основа оцiнки
З огляду на стрiмке наростання турбулентностi полiтично-економiчної ситуацiї у 2020 роцi (див.
Примiтку 17), остаточний результат полiтичної та економiчної ситуацiї в Українi та її наслiдки
передбачити вкрай складно, проте вони можуть мати подальший суттєвий вплив на економiку України
та бiзнес Товариства.
Фiнансова звiтнiсть складена на основi припущення, що Товариство є безперервно дiючим
пiдприємством i залишатиметься дiючим в осяжному майбутньому. Товариство не має нi намiру, нi
потреби лiквiдуватися або суттєво звужувати масштаби своєї дiяльностi.
(3) ризики продовження спiвпрацi з МВФ, бо навiть в випадку упiшного затвердження програми EFF,
отримання траншiв залежатиме вiд успiху України у виконаннi умов програми.
Ця фiнансова звiтнiсть була складена згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (далi -
МСФЗ) та вимог законодавства України щодо фiнансової звiтностi.
Протягом усiх звiтних перiодiв, представлених у цiй фiнансовiй звiтностi, Товариство послiдовно
застосовувало основнi принципи облiкової полiтики, за винятком викладених далi.
Фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу iсторичної (первiсної) вартостi.
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року Товариство отримало чистий прибуток у розмiрi 108 131 тис.
грн. Cтаном на 31 грудня 2019 року сума власного капiталу є додатньою i складає 386 048 тис. грн., а
поточнi зобов'язання Товариства перевищували оборотнi активи на 23 073 тис. грн. на цю дату.
Бiльшiсть зобов'язань Товариства представленi позиками, одержаними вiд пов'язаних сторiн i, таким
чином, Товариство має значнi зобов'язання перед пов'язаними сторонами.
У червнi 2019 року позики, одержанi вiд пов'язаних осiб, були пролонгованi до 30 червня 2020 року
(див. Примiтку 8).
Дiяльнiсть Товариства є невiд'ємною частиною комерцiйної дiяльностi PepsiCo Group ("Група").
Керiвництво вважає, що Група буде надавати необхiдну фiнансову пiдтримку Товариству i, таким
чином, має обгрунтованi очiкування щодо того, що Товариство має достатньо ресурсiв для
продовження своєї операцiйної дiяльностi в найближчому майбутньому, i буде в змозi виконати свої
зобов'язання у встановленi термiни. Кредитори Товариства, що належать до PepsiCo Group, надали
керiвництву Товариства офiцiйне пiдтвердження, що сприятимуть фiнансовiй пiдтримцi Товариства i
не вимагатимуть негайного погашення кредитiв, термiн погашення яких закiнчується у 2020 роцi, якщо
це погiршить фiнансовий стан Товариства. Керiвництво вважає, що воно вживає всi необхiднi заходи
для пiдтримки стiйкостi i зростання бiзнесу Товариства в поточних умовах.
В цiй фiнансовiй звiтностi Товариства було застосувано вимоги МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда". Змiни
суттєвих принципiв облiкової полiтики розкрито у Примiтцi 3(е).
2. Основа складання фiнансової звiтностi (продовження)
(в) Функцiональна валюта та валюта подання
(г) Використання оцiнок, припущень та суджень
o Примiтка 5 (i) - Ставки дисконтування дебiторської заборгованостi;
o Примiтка 5 (iii) та 14 (б) (i) - Резерви пiд дебiторську заборгованiсть;
o Примiтка 8 - Кредити;
3. Основнi принципи облiкової полiтики
(а) Припинена дiяльнiсть
o являє собою окремий суттєвий вид дiяльностi або географiчний район ведення операцiй;
o є дочiрнiм пiдприємством, придбаним виключно з метою наступного перепродажу.
(б) Iноземна валюта
Операцiї в iноземних валютах
Джерело: Курси НБУ за даними https://bank.gov.ua
31,714
Валюта
Росiйський рубль
Долар США
Євро
31 грудня 2017 р.
0,487
28,067
33,495
Принципи облiкової полiтики, викладенi далi, послiдовно застосовувалися у звiтних перiодах,
представлених в цiй фiнансовiй звiтностi, якщо не зазначено iнше.
Курси обмiну гривнi по вiдношенню до основних валют, якi були застосованi при складаннi фiнансової
звiтностi, представленi таким чином:
26,422
Дiяльнiсть класифiкується як припинена в момент її вибуття або в момент, коли ця дiяльнiсть вiд-
повiдає критерiям класифiкацiї в якостi призначеної для продажу, якщо останнє вiдбулося ранiше.
Нацiональною валютою України є гривня, яка є функцiональною валютою Товариства, оскiльки в
Українi розмiщено основнi виробничi активи та реалiзується бiльшiсть продукцiї. Фiнансова звiтнiсть
подана у гривнях, округлених до тисяч гривень.
Iнформацiя про важливi судження, оцiнки та припущення, що використовувалися при застосуваннi
принципiв облiкової полiтики i мали найбiльший вплив на суми, визнанi у фiнансовiй звiтностi,
представлена у таких примiтках:
31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р.
0,382
o є частиною єдиного скоординованого плану вибуття окремого суттєвого виду дiяльностi або
географiчного району ведення операцiй або
0,398
23,686
Припиненою дiяльнiстю є компонент бiзнесу Товариства, дiяльнiсть та грошовi потоки якого можуть
бути чiтко вiдособленi вiд iншої частини групи та який:
Складання 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 зобов'язання. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок.
Оцiнки та припущення, на яких вони грунтуються, регулярно переглядаються. Результати перегляду
облiкових оцiнок визнаються у перiодi, в якому вони переглядаються, а також у всiх наступних
перiодах, на якi впливають такi оцiнки.
27,688

3. Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
(б) Iноземна валюта (продовження)
(в) Оцiнка справедливої вартостi
Найкращим доказом справедливої вартостi фiнансового iнструменту на дату початкового визнання є,
за нормальних умов, цiна транзакцiї, тобто справедлива вартiсть винагороди наданої або отриманої.
Якщо Товариство встановлює, що справедлива вартiсть при первiсному визнаннi вiдрiзняється вiд цiни
транзакцiї та справедлива вартiсть не пiдтверджується анi котируванням на активному ринку для
подiбних активiв чи зобов'язань, анi базується на методi оцiнки, що використовує лише данi з
доступних ринкiв, фiнансовий iнструмент при первiсному визнаннi оцiнюється по справедливiй
вартостi та коригується для вiдстрочення рiзницi мiж справедливою вартiстю та цiною транзакцiї.
Надалi, така рiзниця визнається у прибутках або збитках на вiдповiднiй основi протягом життя
iнструменту, але не пiзнiше, нiж коли оцiнка повнiстю пiдтверджена доступними ринковими даними
або закриттям операцiї.
Операцiї в iноземних валютах перераховуються у функцiональну валюту за курсами обмiну, що дiють
на дати здiйснення операцiй.
Монетарнi активи та зобов'язання, деномiнованi в iноземних валютах на дату звiтностi,
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.
Якщо для активу або зобов'язання оцiнених за справедливою вартiстю є цiна покупки (котирування на
покупку) та цiна продажу (котирування на продаж), Товариство оцiнює активи та довгу позицiю по
цiнi покупки, а зобов'язання та коротку позицiю по цiнi продажу.
Немонетарнi статтi, деномiнованi в iноземних валютах, якi вiдображаються за iсторичною (первiсною)
вартiстю, перераховуються за курсами обмiну, що дiяли на дату операцiї. Курсовi рiзницi, що
виникають при перерахуваннi, визнаються у прибутку або збитку.
Справедлива вартiсть - це цiна, яка буде отримана при продажi активу чи сплачена при передачi
зобов'язання при здiйсненнi звичайної операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки на основному
ринку, або, за його вiдсутностi, на найбiльш вигiдному ринку, на який у Компанiї є доступ на цю дату.
Справедлива вартiсть зобов'язання вiдображає ризик неплатоспроможностi.
Товариство визнає перенесення мiж рiвнями iєрархiї справедливої вартостi на кiнець звiтного перiоду
протягом якого змiна мала мiсце.
Якщо можливо, Товариство оцiнює справедливу вартiсть iнструменту використовуючи котирування
для такого iнструменту на активному ринку. Ринок вважається активним, якщо операцiї для активiв та
зобов'язань здiйснюються з належною частотою та об'єм забезпечує iнформацiю щодо цiн на
безперервнiй основi.
Якщо немає котирувань на активному ринку, Товариство застосовує методи оцiнки, якi максимально
використовують релевантнi доступнi вхiднi данi та мiнiмiзує використання недоступних даних.
Вибраний метод оцiнки включає всi фактори, якi б учасники ринку взяли до уваги при здiйсненнi
оцiнки транзакцiї.
3. Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
(в) Оцiнка справедливої вартостi (продовження)
o Рiвень 1: вхiднi данi, а саме котирування на активному ринку (нескоригованi);
Переходiв меж рiвнями не було.
(г) Фiнансовi iнструменти
(i) Визнання та оцiнка
(ii) Класифiкацiя та подальша оцiнка
Фiнансовi активи
Фiнансовий актив оцiнюється за амортизованою вартiстю, якщо вiн вiдповiдає обом наступним умовам
i не оцiнюється за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки у прибутку або збитку
(FVTPL):
o фiнансовий актив утримується в рамках бiзнес-моделi, метою якої є як отримання передбачених
договором грошових потокiв, так i продаж фiнансових активiв; i
Фiнансовi активи не перекласифiковуються пiсля їх первiсного визнання, якщо тiльки Компанiя не
змiнює свою бiзнес-модель з управлiння фiнансовими активами, у такому разi всi вiдповiднi фiнансовi
активи перекласифiковуються в перший день першого звiтного перiоду пiсля змiни бiзнес-моделi.
Фiнансовий актив (якщо вiн не є дебiторською заборгованiстю без суттєвої фiнансової складової) або
фiнансове зобов'язання спочатку оцiнюється за справедливою вартiстю, плюс, в разi, якщо вони не
вiдображається за справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки як прибуткiв або
збиткiв (FVTPL), витрати на операцiю, безпосередньо пов'язанi з його придбанням або емiсiєю.
Первiсна оцiнка дебiторської заборгованостi без суттєвої фiнансової складової вiдбувається за цiною
операцiї.
При первiсному визнаннi фiнансовий актив класифiкується як: оцiнений за амортизованою вартiстю;
за справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки в iншому сукупному доходi
(FVOCI) - борговi iнструменти; FVOCI - iнвестицiї в капiтал iнших суб'єктiв господарювання; або за
справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки у прибутку або збитку (FVTPL).
o Рiвень 2: вхiднi данi iншi, нiж котирування, включенi в Рiвень 1, якi доступнi прямо (як
котирування) або опосередковано (похiднi вiд цiн). Дана категорiя включає iнструменти, якi
оцiнюються використовуючи: котирування на активному ринку для подiбних iнструментiв;
котирування для iдентичних та подiбних iнструментiв на ринках, якi вважаються менш активними;
або iншi методи оцiнки, коли всi суттєвi вхiднi данi прямо чи опосередковано доступнi на ринку;
o Рiвень 3: оцiнка грунтується на вхiдних даних щодо активу чи зобов'язання, якi є недоступними на
ринку.
Первiсне визнання дебiторської заборгованостi здiйснюється на дату їх виникнення. Первiсне визнання
всiх iнших фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань здiйснюється на дату укладення угоди, коли
Компанiя стає стороною договору про фiнансовий iнструмент.
Товариство використовує наступну iєрархiчну структуру методiв оцiнки для визначення справедливої
вартостi, що вiдображає суттєвiсть вхiдних даних використаних для оцiнки:
o договiрнi умови фiнансового активу обумовлюють отримання в зазначенi дати грошових потокiв,
якi є виключно платежами в рахунок основної суми боргу i вiдсоткiв на непогашену частину основної
суми боргу.
3. Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
(г) Фiнансовi iнструменти (продовження)
(ii) Класифiкацiя та подальша оцiнка (продовження)
Фiнансовi активи - Прибутки або збитки при подальшiй оцiнцi
При подальшiй оцiнцi фiнансових активiв застосовуються такi принципи облiкової полiтики.
При первiсному визнаннi iнвестицiї в капiтал, яка не утримується для торгiвлi, Компанiя може
безвiдклично обрати вiдображати подальшi змiни справедливої вартостi iнвестицiї в iншому
сукупному доходi. Такий пiдхiд застосовується залежно вiд iнвестицiї.
Цi активи в подальшому оцiнюються за справедливою вартiстю. Процентний
дохiд, що розраховується з використанням методу ефективної процентної
ставки, прибутки та збитки вiд курсових рiзниць та знецiнення визнаються у
прибутку чи збитку. Iншi чистi прибутки та збитки визнаються в складi
iншого сукупного доходу. При припиненнi визнання прибутки та збитки,
накопиченi в iншому сукупному доходi, перекласифiковуються в прибуток
або збиток.
Фiнансовi активи, що оцiнюються за FVTPL
Усi фiнансовi активи, якi не класифiкуються як оцiненi за амортизованою вартiстю, або FVOCI, як
описано вище, оцiнюються за FVTPL. При первiсному визнаннi Компанiя може безвiдклично
оцiнювати фiнансовий актив, який в iншому випадку пiдлягає оцiнцi за амортизованою вартiстю, або
за справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки в iншому сукупному доходi
(FVOCI) за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки у прибутку або збитку (FVTPL), якщо
такий пiдхiд повнiстю або суттєво прибирає ефект невiдповiдностi у бухгалтерському облiку, що
iнакше мав би мiсце.
Цi активи в подальшому оцiнюються за справедливою вартiстю. Чистi прибутки та збитки, включаючи будь-який процентний дохiд або дивiденди, визнаються у прибутках або збитках.
Цi активи згодом оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Амортизована вартiсть зменшується на суму збиткiв вiд зменшення корисностi. Процентний дохiд, прибутки та збитки вiд курсових рiзниць та зменшення корисностi визнаються у
прибутках або збитках. Будь-який прибуток або збиток при припиненнi визнання визнається в прибутку чи збитку.
Iнвестицiї в капiтал iнших суб'єктiв господарювання, що оцiнюються за FVOCI
Цi активи в подальшому оцiнюються за справедливою вартiстю. Дивiденди
визнаються як дохiд у прибутку чи збитку, якщо вони не є очевидним
вiдшкодуванням частини собiвартостi iнвестицiї. Iншi чистi прибутки та
збитки визнаються в iншому сукупному доходi та нiколи не
перекласифiковуються в прибуток або збиток.
Фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою вартiстю
Борговi iнвестицiйнi цiннi папери, що оцiнюються за FVOCI
3. Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
(г) Фiнансовi iнструменти (продовження)
(ii) Класифiкацiя та подальша оцiнка (продовження)
Фiнансовi зобов'язання - Класифiкацiя, подальша оцiнка та прибутки або збитки
(iii) П рипинення визнання
Фiнансовi активи
Фiнансовi зобов'язання
Компанiя припиняє визнання фiнансового зобов'язання, коли зазначенi у договорi зобов'язання були
виконанi, анульованi або строк їх дiї закiнчився. Компанiя також припиняє визнання фiнансового
зобов'язання, коли його умови змiненi, а грошовi потоки вiд модифiкованого зобов'язання суттєво
вiдрiзняються вiд попереднiх; в цьому випадку нове фiнансове зобов'язання, що базується на
модифiкованих умовах, визнається за справедливою вартiстю.
В разi припинення визнання фiнансового зобов'язання рiзниця мiж балансовою вартiстю та сплаченою
винагородою (включаючи будь-якi переданi негрошовi активи або прийнятi на себе зобов'язання)
визнаються у звiтi про прибутки та збитки.
Припинення визнання фiнансових активiв Компанiєю вiдбувається, якщо закiнчується строк дiї прав
Компанiї вiдповiдно до договору на отримання грошових коштiв вiд фiнансових активiв або якщо воно
передає передбаченi договором права на отримання грошових коштiв вiд фiнансових активiв в рамках
операцiї без збереження практично всiх ризикiв та вигод, пов'язаних iз правом володiння фiнансовим
активом.
Фiнансовi зобов'язання класифiкуються як оцiненi за амортизованою вартiстю або за справедливою
вартiстю, з вiдображенням переоцiнки у прибутку або збитку (FVTPL). Фiнансове зобов'язання
класифiкується як оцiнене за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки у прибутку або
збитку (FVTPL), якщо воно класифiкується як утримуване для торгiвлi, є похiдним фiнансовим
iнструментом, або визначається як таке при первiсному визнаннi. Фiнансовi зобов'язання, що
оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки у прибутку або збитку (FVTPL),
оцiнюються за справедливою вартiстю, а чистi прибутки та збитки, включаючи будь-якi процентнi
витрати, визнаються у прибутках або збитках. Iншi фiнансовi зобов'язання згодом оцiнюються за
амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Процентний дохiд,
прибутки та збитки вiд курсових рiзниць визнаються у прибутках або збитках. Будь-який прибуток або
збиток при припиненнi визнання визнається в прибутку чи збитку.
Фiнансовi активи Компанiї включають торгову та iншу дебiторську заборгованiсть, а також грошовi
кошти та їх еквiваленти, та класифiкуються як фiнансовi активи за категорiєю амортизованої вартостi.
Компанiя бере участь в операцiях, за допомогою яких передає активи, визнанi у звiтi про фiнансовий
стан, але зберiгає всi або майже всi ризики та винагороди вiд переданих активiв. У таких випадках
визнання переданих активiв не припиняється.
3. Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
(г) Фiнансовi iнструменти (продовження)
(iv) В заємозалiк
(v) Знецiнення фiнансових активiв
(vi) Г рошовi кошти та їх еквiваленти
Кредити в межах кожного рiвня кредитного ризику сегментуються за географiчним регiоном та га-
луззю, а коефiцiєнт очiкуваних кредитних збиткiв (ECL) розраховується для кожного сегмента на
основi статусу прострочених платежiв та фактичної iсторiї кредитних втрат за останнi чотири роки. Цi
коефiцiєнти множать на скалярнi множники, щоб вiдобразити рiзницю мiж економiчними умовами
протягом перiоду, протягом якого були зiбранi iсторичнi данi, поточнi умови та оцiнки Компанiї
економiчних умов щодо очiкуваних термiнiв погашення дебiторської заборгованостi.
Скалярнi множники базуються на прогнозi ВВП та галузевих прогнозах. На 31 грудня 2019 року була
проведена iндивiдуальна оцiнка ТОВ "Сандора" (на 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2017 року:
iндивiдуальна оцiнка ТОВ "Сандора" проводилась, проте резерв не був визнаним по причинi
невiдповiдностi критерiю суттєвостi).
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання згортаються, i вiдповiдна чиста сума вiдображається у звiтi
про фiнансовий стан тодi i тiльки тодi, коли Компанiя має юридично забезпечене право на їх
взаємозалiк та намiр або здiйснити розрахунок по них на нетто-основi, або одночасно реалiзувати
актив та погасити зобов'язання.
Оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв вiд зменьшення користностi для клiєнтiв, що пiдлягають
iндивiдуальному оцiнюванню
Знецiнення грошових коштiв та їх еквiвалентiв оцiнюється на основi 12-мiсячного очiкуваного збитку
та вiдображає короткi строки погашення позицiй. Компанiя на основi зовнiшнiх кредитних рейтингiв
контрагентiв вважає, що її грошовим коштам та їх еквiвалентам притаманний низький кредитний
ризик.
Компанiя присвоює кожному клiєнту рiвень кредитного ризику на основi даних, якi можуть
використовуватися для прогнозу ризику збитку (включаючи, але не обмежуючись зовнiшнi рейтинги,
фiнансовi звiти, що пройшли аудиторську перевiрку, управлiнськi звiти, а також прогнози грошових
потокiв та наявна в пресi iнформацiя про клiєнтiв), та iз застосуванням грунтовного кредитного
судження. Рiвнi кредитного ризику визначаються з використанням якiсних та кiлькiсних факторiв, якi
вказують на ризик дефолту, та вiдповiдають визначенням зовнiшнього кредитного рейтингу, що
присвоюються мiжнародними рейтинговими агентствами Moody's Investors Service та Standard &
Poor's.
3. Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
(г) Фiнансовi iнструменти (продовження)
(vii) В ласний капiтал
Простi акцiї
(г) Основнi засоби
(i) Визнання та оцiнка
Собiвартiсть включає витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням активу.
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням збиткiв вiд зменшення
корисностi. Вартiсть включає витрати, якi безпосередньо вiдносяться до придбання активу.
Будь-якi прибутки або збитки вiд вибуття одиницi основних засобiв визначаються шляхом порiвняння
надходжень вiд її вибуття з її балансовою вартiстю та визнаються за чистою вартiстю в рядку "Iншi
доходи" або "Iншi витрати" у складi прибутку або збитку.
Якщо частини одиницi основних засобiв мають рiзнi строки корисного використання, вони
облiковуються як окремi одиницi (суттєвi компоненти) основних засобiв.
Зворотний викуп, продаж та повторне розмiщення акцiй, що складають акцiонерний капiтал
(власнi акцiї, викупленi в акцiонерiв)
Вартiсть активiв, створених Товариством за рахунок власних коштiв, включає вартiсть матерiалiв,
заробiтну плату основних робiтникiв та будь-якi iншi витрати, безпосередньо пов'язанi з приведенням
активу у 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.
Простi акцiї класифiкуються як власний капiтал. Додатковi витрати, що вiдносяться безпосередньо до
випуску простих акцiй або опцiонiв на акцiї, визнаються як зменшення власного капiталу без
урахування податкового ефекту.
Коли вiдбувається викуп акцiй, визнаних як власний капiтал, виплачена при цьому сума, яка включає
витрати, понесенi безпосередньо у зв'язку зi здiйсненням даної операцiї, без урахування будь-якого
податкового впливу, визнається як зменшення власного капiталу. Викупленi акцiї класифiкуються як
власнi акцiї, викупленi в акцiонерiв, i вiдображаються за рахунком резерву власних акцiй. При
подальшому продажi або повторному розмiщеннi акцiй, викуплених в акцiонерiв, отримана сума
визнається як збiльшення власного капiталу, а надлишок або дефiцит, що виникають в результатi даної
операцiї, вiдображаються у складi вилученого капiталу.
При введеннi в експлуатацiю, основнi засоби з початковою вартiстю менше 6000 грн. вважаються
несуттєвими, i визнаються в складi поточних витрат перiоду на вiдповiдних центрах облiку витрат.
Основнi засоби, за винятком землi, вiдображенi за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої
амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Земля оцiнюється за її собiвартiстю,
знижену на суму зменшення її корисностi.
3. Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
(г) Основнi засоби (продовження)
(ii) Подальшi витрати
(iii) Знос
Оцiненi строки корисного використання для поточного та порiвняльного перiодiв такi:
o будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 10 - 40 рокiв
o машини та обладнання 4 - 15 рокiв
o транспортнi засоби 3 - 10 рокiв
o приладдя та iнвентар, iншi основнi засоби 1 - 5 рокiв
(д) Запаси
Вартiсть замiни частини одиницi основних засобiв визнається у складi балансової вартостi цiєї
одиницi, якщо iснує вiрогiднiсть отримання Товариством економiчних вигод вiд цiєї частини у
майбутньому та якщо її вартiсть може бути достовiрно оцiнена. При цьому вiдбувається припинення
визнання балансової вартостi замiненої частини.
Витрати на повсякденне обслуговування основних засобiв визнаються у прибутку або збитку у тому
перiодi, в якому вони були понесенi.
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. Товариство визначає значнi компоненти 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, оскiльки така практика
найбiльш точно вiдображає очiкуване використання майбутнiх економiчних вигод, притаманних цьому
активу. Знос орендованих активiв нараховується протягом меншого з двох строкiв: строку їх
корисного використання або строку оренди, крiм випадкiв, коли можна обгрунтовано вважати, що
Товариство отримає право власностi до кiнця строку оренди. Знос на землю не нараховується.
Запаси вiдображаються за меншою з двох вартостей: за фактичною собiвартiстю чи за чистою
вартiстю реалiзацiї. Фактична собiвартiсть запасiв визначається за методом "перше надходження -
перше вибуття" i 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 частку виробничих накладних витрат на основi звичайної виробничої потужностi
пiдприємства.
Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiнену цiну продажу запасiв у ходi звичайної господарської
дiяльностi за вирахуванням оцiнених витрат на завершення виробництва та реалiзацiю.
3. Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
(е) Орендованi активи
Товариство вперше застосувало МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда" з 1 сiчня 2019 року.
(i) Визначення того, чи мiстить договiр умови оренди
(ii) Товариство як орендар
o фiксованi платежi (у тому числi фiксованi платежi по сутi);
Оренднi платежi дисконтуються з використанням вартостi запозичень, опублiкованих Нацiональним
банком України на його офiцiйному веб-сайтi (www.bank.gov.ua), в випадках, коли неможливо
визначити процентну ставку, закладену в договорi оренди.
Орендний договiр визнається як актив з права користування та вiдповiдне зобов'язання на дату, коли
об'єкт лiзингу доступний для використання Товариством. Кожен лiзинговий платiж розподiляється мiж
вартiстю зобов'язань та фiнансування. Фiнансовi витрати облiковуються в звiтi про доходи та витрати
протягом перiоду оренди з метою отримання постiйної перiодичної ставки вiдсотка на залишок
зобов'язань за кожний перiод. Товариство застосувало модель собiвартостi для активiв з права
користування. Активи права користування амортизуються протягом бiльш короткого термiну
корисного використання активу та строку оренди на основi прямолiнiйного методу. Крiм того, актив з
права користування перiодично коригується на збитки вiд знецiнення (якщо такi є), та коригується
одночасно з переоцiнкою зобов'язань за орендою при змiнi умов договору (орендна плата, строк).
Активи та зобов'язання, що виникають в результатi оренди, спочатку оцiнюються на основi поточної
вартостi орендних платежiв, якi не були сплаченi на дату, що настає першою: дата переходу на МСФЗ
01 сiчня 2019 року або дата початку оренди. Зобов'язання щодо оренди включають теперiшню вартiсть
таких орендних платежiв, якi не сплаченi на дату початку оренди:
o змiнна орендна плата, що грунтується на iндексi або ставцi, що спочатку оцiнюється за допомогою
iндексу або ставки на дату початку договору оренди.
Далi представлена нова iнформацiя про новi значущi облiковi полiтики, а також опис характеру i
впливу змiн, внесених до попереднiх облiкових полiтик.
МСФЗ 16 встановлює вимоги щодо визначення оренди; визнання, оцiнки та представлення активiв з
права користування та фiнансових зобов'язань зi сторони орендаря; а також визначає критерiї
класифiкацiї оренди як фiнансової або операцiйної та подальший облiк цих договорiв зi сторони
орендодавця. Даний стандарт замiнює МСБО 17 "Оренда".
Вплив вiд переходу на МСФЗ 16 (пiсля оподаткування) на вхiдний залишок резервiв та
нерозподiленого прибутку вiдсутнiй.
На момент початку дiї будь-якого договору Товариство проводить оцiнку такого договору на предмет
наявностi ознак оренди. Угода є орендною угодою або мiстить оренду, якщо угода передає право
контролювати використання iдентифiкованого активу протягом певного перiоду часу в обмiн на
компенсацiю. Товариство проводить повторну оцiнку того, чи є угода орендною або чи мiстить вона
оренду, лише якщо змiнюються умови угоди.
Товариство використало практичне спрощення в частинi не здiйснення повторної оцiнки того, чи є
угода орендою або чи мiстить вона оренду на дату першого застосування. Натомiсть, Товариство
застосовувало МСФЗ 16 до угод, якi ранiше були iдентифiкованi як оренди iз застосуванням МСБО 17
"Оренда" та КТМФЗ 4 "Визначення, чи мiстить угода оренду".
3. Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
(е) Орендованi активи (продовження)
(ii) Товариство як орендар (продовження)
Строк оренди, визначений Товариством, включає:
o нескасовуваний перiод договору оренди;
Актив з права користування оцiнюється за вартiстю, яка включає наступне:
o розмiр первiсної оцiнки орендного зобов'язаня
o будь-якi лiзинговi платежi, здiйсненi на або до дати початку оренди;
o будь-якi початковi прямi витрати.
(iii) Товариство як орендодавець
o перiоди, на якi поширюється можливiсть продовження оренди, якщо орендодавець є достатньо
впевнений у здiйсненнi цього варiанту;
o перiоди, що охоплюються правом припинення договору оренди, якщо орендодавець є достатньо
впевненим, що не скористається цим варiантом.
Орендне зобов'язання оцiнюється згодом за амортизованою вартiстю з використанням методу
ефективної процентної ставки. Воно переоцiнюється, коли вiдбувається змiна майбутнiх орендних
платежiв, що виникають внаслiдок змiни iндексу або ставки, якщо вiдбувається змiна в оцiнцi
Товариства щодо того, чи буде воно застосовувати варiант продовження чи припинення.
Товариство вирiшило не визнавати актив з права користування та орендне зобов'язання за
короткостроковими договорами оренди обладнання та iнших активiв, якi мають термiн оренди до 12
мiсяцiв. Товариство визначило вартiсний критерiй оцiнки малоцiнних активiв на рiвнi 3 000 долларiв
США, та оцiнює вартiсть орендованого активу на основi вартостi активу, коли вiн є новим, незалежно
вiд вiку активу, що орендується. Платежi, пов'язанi з короткостроковими договорами оренди iнших
активiв, визнаються на прямолiнiйнiй основi як витрати у прибутку або збитку.
Оренда класифiкується як фiнансова оренда, коли за умовами договору практично всi ризики i вигоди,
пов'язанi з правом власностi, переходять до орендаря. Оцiнка виду оренди грунтується на сутi угоди. За
умови, коли термiн оренди становить 75 вiдсоткiв вiд очiкуваного строку корисної експлуатацiї або
коли теперiшня вартiсть мiнiмальних орендних платежiв перевищує 90 вiдсоткiв справедливої вартостi
орендованого активу, Товариство в iндивiдуальному порядку класифiкує таку оренду як фiнансову.
Товариство може укласти угоду, що за юридичною формою не є орендою, однак передає право
власностi на актив в обмiн на платiж або серiю платежiв. Визначення, чи є дана угода орендою,
грунтується на сутi угоди i вимагає оцiнки двох факторiв: (а) виконання угоди залежить вiд
використання конкретного активу; (б) угода передбачає передачу права на використання активу.
Коли таким чином переоцiнюється зобов'язання по орендi, здiйснюється вiдповiдне коригування
балансової вартостi активу з права користування, або така переоцiнка вiдображається у прибутку або
збитку, якщо балансова вартiсть активу з права користування була зменшена до нуля.
Пiсля початку дiї договору оренди актив з права користування оцiнюються за собiвартiстю за
вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд знецiнення та
коригується на будь-яку переоцiнку орендних зобов'язань. Товариство амортизує на прямолiнiйнiй
основi актив з права користування з дати початку оренди до бiльш ранньої дати: кiнець строку
корисного використання активу або закiнчення строку оренди.
3. Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
(е) Орендованi активи (продовження)
(є) Зменшення корисностi
(i) Непохiднi фiнансовi активи
Фiнансовi активи i активи по договору
Компанiя визнає резерви пiд очiкуванi кредитнi збитки щодо:
o фiнансових активiв, оцiнених за амортизованою вартiстю;
o контрактних активiв.
Як зазначено в Примiтцi 5, Товариство працює з ТОВ "Сандора" за договором переробки
давальницької сировини. Угода мiж сторонами має ознаки вiдповiдностi критерiям визнання оренди
згiдно МСФЗ 16 "Оренда". За умовами договору термiн договору становить 12 мiсяцiв та не
передбачає переважного права на подовження угоди i Товариство може вiдмовити ТОВ "Сандора" в
його проханнi продовжити договiр. Також, умови договору не зобов'язують Товариство спiврацювати
виключно з ТОВ "Сандора". Товариство застосувало судження, щоб визначити наявнiсть компоненту
оренди - на думку керiвництва данi договiрнi вiдносини є контрактним виробництвом.
Договори оренди, в яких Товариство не передає в цiлому всi ризики та вигоди вiд володiння активом,
класифiкується як операцiйна оренда.
При визначеннi того, чи дiйсно кредитний ризик фiнансового активу значно збiльшився з моменту
первiсного визнання та при оцiнюваннi ECL, Компанiя бере до уваги обгрунтовану та пiдтверджену
iнформацiю, яка є актуальною та була отримана без невиправданих затрат або зусиль. Це включає в
себе кiлькiсну i якiсну iнформацiю, а також результати аналiзу, що грунтується на попередньому
досвiдi Компанiї та iнформованiй оцiнцi кредитоспроможностi, включаючи перспективну iнформацiю.
На момент початку дiї чи перегляду умов договору Товариство роздiляє платежi та iншi суми, виплата
яких передбачена таким договором, на суми оплати оренди та суми, пов'язанi з iншими елементами,
виходячи з їх вiдносної справедливої вартостi. Якщо у випадку фiнансової оренди Товариство
доходить висновку про неможливiсть достовiрного подiлу платежiв, то у такому випадку активи та
зобов'язання визнаються в сумi, що дорiвнює справедливiй вартостi вiдповiдного активу. У
подальшому зобов'язання зменшуються по мiрi здiйснення виплат, а умовнi фiнансовi нарахування за
зобов'язанням визнаються з використанням процентної ставки, притаманної Товариству.
Резерви на покриття збиткiв за дебiторською заборгованiстю та контрактними активами завжди
оцiнюються сумою, що дорiвнює сумi безстрокових ECL.
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.
o боргових iнструментiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням результату
переоцiнки в iншому сукупному доходi (FVOCI);
Компанiя визнає резерви пiд збитки в сумi, що дорiвнює очiкуваним кредитним збитках за весь строк
дiї iнструмента, за винятком таких iнструментiв, за якими сума визнаного резерву буде дорiвнювати
очiкуваним кредитним збиткам за 12 мiсяцiв:
o борговi iнвестицiйнi цiннi папери, якщо було визначено, що вони мають низький кредитний ризик
станом на звiтну дату; та
o iншi борговi цiннi папери та залишки в банках, для яких кредитний ризик (тобто ризик
неплатоспроможностi протягом очiкуваного строку дiї фiнансового iнструменту) суттєво не зростав
пiсля первiсного визнання.
3. Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
(є) Зменшення корисностi (продовження)
(i) Непохiднi фiнансовi активи (продовження)
o якщо кiлькiсть днiв простроченої заборгованостi за фiнансовим активом перевищує 90 днiв.
Оцiнка ECL
Очiкуванi кредитнi збитки дисконтуються за ефективною процентною ставкою фiнансового активу.
Кредитно-знецiненi фiнансовi активи
Доказами того, що фiнансовий актив є кредитно-знецiненим, включають такi вiдкритi данi:
o позичальник або емiтент має суттєвi фiнансовi труднощi,
o ймовiрнiсть банкрутства позичальника або iншої фiнансової реорганiзацiї;
o зникнення активного ринку для цiнного паперу через фiнансовi труднощi.
Компанiя вважає, що значне пiдвищення кредитного ризику має мiсце, якщо кiлькiсть днiв
простроченої заборгованостi за фiнансовим активом перевищує 30 днiв.
Компанiя вважає, що борговi цiннi папери мають низький кредитний ризик, якщо кредитний рейтинг
за ними вiдповiдає загальноприйнятим у свiтi визначенням рейтингу "iнвестицiйна якiсть". Компанiя
вважає, що вiн становить Baa3 або вище за оцiнкою Moody's I або BBB-або вище за оцiнкою
Standard & Poor's.
Безстроковi очiкуванi кредитнi збитки - це тi, що виникають внаслiдок усiх можливих випадкiв
дефолту протягом усього очiкуваного строку дiї фiнансового iнструмента.
Фiнансовий актив вiдноситься Компанiєю до фiнансових активiв, за якими настала подiя дефолту, у
таких випадках:
o якщо малоймовiрно, що кредитнi зобов'язання постачальника перед Компанiєю будуть погашенi в
повному обсязi без застосування Компанiєю таких дiй, як реалiзацiя забезпечення (за його наявностi);
або
На кожну звiтну дату Компанiя оцiнює, чи є кредитно-знецiненими фiнансовi активи, що
облiковуються за амортизованою вартiстю, та борговi цiннi папери, оцiнюванi за справедливою
вартiстю через iнший сукупний дохiд. Вважається, що вiдбувається зменшення корисностi фiнансового
активу, коли має мiсце одна чи бiльше подiй, що мають значний негативний вплив на очiкуванi
майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового активу.
o реструктуризацiя заборгованостi Компанiєю на умовах, якi Компанiя не розглядала б за iнших
обставин;
o порушення контракту, наприклад, невиконання зобов'язань або прострочення становить понад 90
днiв;
Очiкуванi кредитнi збитки за 12 мiсяцiв - частина очiкуваних кредитних збиткiв, що виникають
внаслiдок подiй дефолту, можливих протягом 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати (або бiльш короткого
перiоду, якщо очiкуваний ECL є максимальний перiод за договором, протягом якого Компанiя
наражається на кредитний ризик).
Очiкуванi кредитнi збитки являють собою розрахункову оцiнку, зважену з урахуванням ймовiрностi
кредитних збиткiв. Кредитнi збитки оцiнюються як теперiшня вартiсть усiх очiкуваних недоотримань
грошових коштiв (тобто рiзниця мiж грошовими потоками, що належать Компанiї вiдповiдно до
договору, i грошовими потоками, якi Компанiя очiкує отримати).
3. Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
(є) Зменшення корисностi (продовження)
(i) Непохiднi фiнансовi активи (продовження)
Представлення резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки (ECL) у звiтi про фiнансовий стан
Списання
(ii) Нефiнансовi активи
Збитки вiд зменшення корисної вартостi визнаються у прибутку або збитку.
Валову балансову вартiсть фiнансового активу списують, якщо Компанiя не має обгрунтованих
очiкувань щодо повернення фiнансового активу в повному обсязi або будь-якої його частини. Для
клiєнтiв, що пiдлягають колективнiй оцiнцi, Компанiя має полiтику списання валової балансової
вартостi, коли фiнансовий актив стає простроченим на 90 днiв, на основi iсторичного досвiду повер-
нення подiбних активiв. Для iнших клiєнтiв Компанiя проводить iндивiдуально оцiнку щодо строкiв та
суми списання на пiдставi того, чи iснує обгрунтоване очiкування щодо повернення. Компанiя не
очiкує значних обсягiв повернення списаної суми. Проте фiнансовi активи, якi були списанi, все ще
можуть бути примусово стягнуто вiдповiдно до процедур Компанiї щодо стягнення заборгованостi.
Корпоративнi активи Компанiї не генерують окремого притоку грошових коштiв i використовуються
бiльш нiж однiєю ОГГК. Корпоративнi активи вiдносяться на ОГГК послiдовно та обгрунтовано i
перевiряються на предмет зменшення корисностi в ходi тестування ОГГК, до якої вiдноситься
вiдповiдний корпоративний актив.
Для проведення тестування на предмет знецiнення активи, якi не можуть бути перевiренi
iндивiдуально, об'єднуються в найменшу групу активiв, що генерує надходження грошових коштiв вiд
безперервного використання вiдповiдного активу, що практично не залежить вiд притоку грошових
коштiв вiд iнших активiв або одиницi, що генерує грошовi кошти (ОГГК).
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 корисної
вартостi. Якщо такi ознаки iснують, проводиться оцiнка сум очiкуваного вiдшкодування активiв.
Сума резерву на покриття збиткiв вiд фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою вартiстю,
вираховується з валової балансової вартостi активiв. Для боргових цiнних паперiв, що оцiнюються за
FVOCI, резерв пiд збитки визнається в iншому сукупному доходi (OCI).
Сумою очiкуваного вiдшкодування активу або ОГГК є бiльша з двох вартостей: вартiсть у викорис-
таннi чи справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на реалiзацiю. При оцiнцi вартостi у викорис-
таннi активу 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, властивi певному активу або ОГГК.
Збиток вiд зменшення корисностi визнається тодi, коли балансова вартiсть активу або його ОГГК
перевищує суму очiкуваного вiдшкодування.
Збитки вiд зменшення корисної вартостi iнших активiв, визнанi у попереднiх перiодах, оцiнюються на
кожну звiтну дату на предмет наявностi ознак того, що збиток зменшився або бiльше не iснує. Збиток
вiд зменшення корисностi сторнується, якщо вiдбулася змiна оцiнок, що використовуються для
визначення суми вiдшкодування. Збиток вiд зменшення корисної вартостi сторнується тiльки в тому
випадку, якщо балансова вартiсть активу не перевищує балансову вартiсть, яка була б визначена, за
вирахуванням зносу чи амортизацiї, якби збиток вiд зменшення корисної вартостi не був визнаний.
3. Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
(ж) Винагорода працiвникам
(з) Забезпечення
(и) Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
Послуги виробництва молочної продукцiї з давальницької сировини
Дохiд (виручка) визнається тодi, коли покупець отримує контроль над товаром чи послугою.
Визначення часових рамок передачi контролю - у певний момент часу або протягом часу - вимагає
застосування судження.
Оскiльки iснує тiльки одне окреме зобов'язання до виконання, немає потреби розподiляти вартiсть
операцiї мiж кiлькома зобов'язаннями. Жодних знижок покупцям не передбачено.
Винагорода працiвникам включає короткострокову винагороду працiвникам (заробiтна плата основна
та додаткова, щорiчнi вiдпустки, премiї та iншi короткостроковi виплати за колективною чи трудовою
угодою в перiод надання працiвником послуг) та нарахованi внески в фонд обов'язкового державного
соцiального страхування. Такi суми вiдносяться на витрати по мiрi виникнення.
Контракт iз покупцем визначає вид послуг який має бути виконаний згiдно завдань на виробництво,
тому дохiд вiд реалiзацiї послуг визнається у фiнансовому результатi пропорцiйно стадiї завершеностi
операцiї на звiтну дату. Сума виконаних робiт узгоджена в актах. Рахунки-фактури виставляються
пiсля пiдписання актiв виконаних робiт, вартiсть послуг в яких розраховується на пiдставi фактично
понесених витрат на виробництво та пiдлягають сплатi впродовж 85 днiв.
Товариство здiйснює вiдрахування у формi єдиного соцiального внеску у сумi, яка розраховується на
основi заробiтної плати кожного працiвника, i розподiляється мiж Державним пенсiйним фондом
України, фондом соцiального страхування, фондом страхування на випадок втрати працездатностi та
фондом зайнятостi.
Забезпечення (резерв) визнається, коли в результатi подiї, що сталася у минулому, Товариство має
поточне юридичне або очiкуване 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 дисконту без урахування оподаткування, що вiдображає поточнi ринковi оцiнки
вартостi грошових коштiв у часi i ризики, притаманнi конкретному зобов'язанню. Вивiльнення
дисконту визнається у складi фiнансових витрат.
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї та послуг у ходi звичайної дiяльностi оцiнюється за справедливою
вартiстю отриманих коштiв або коштiв до отримання, за вирахуванням вартостi поверненої продукцiї i
податку на додану вартiсть. Доходи визнаються, коли iснує переконливий доказ, зазвичай у формi
укладеного договору на виконання робiт по виробництву готового продукту iз сировини замовника та
актiв виконаних робiт, договорiв купiвлi - продажу, того, що значнi ризики i вигоди, пов'язанi з
володiнням продукцiєю, були переданi покупцевi, отримання оплати є ймовiрним, вiдповiднi витрати i
потенцiйне повернення продукцiї можуть бути оцiненi достовiрно, була припинена участь в управлiннi
продукцiєю, i сума доходу може бути достовiрно оцiнена.
Характер, часовi рамки виконання зобов'язань, суттєвi умови оплати в розрiзi видiв продукцiї/послуг
показано нижче:
3. Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
(и) Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
(i) Фiнансовi витрати
(ї) Фiнансовi доходи
(й) Витрати з податку на прибуток
Фiнансовi витрати включають витрати на виплату вiдсоткiв по позиках, вiд амортизацiї кредитiв,
вивiльнення дисконту по резервах, втрати вiд курсових рiзниць i збитки вiд зменшення корисностi,
визнанi по вiдношенню до фiнансових активiв (крiм дебiторської заборгованостi за товари, роботи,
послуги).
Вiдстрочений податок визнається по тимчасових рiзницях мiж балансовими сумами активiв i зобо-
в'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 майбут-
ньому. Крiм того, вiдстрочений податок не визнається по вiдношенню до оподатковуваних тимча-
сових рiзниць, що виникають при початковому визнаннi гудвiлу. 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.
Витрати з податку на прибуток складаються з поточного i вiдстроченого податкiв. Поточний i
вiдстрочений податки визнаються у прибутку або збитку, виключаючи статтi, пов'язанi з об'єднанням
бiзнесу, або тi, що визнаються безпосередньо у власному капiталi чи 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 превалюють на звiтну дату, та будь-яких коригувань податку, що
пiдлягає сплатi за попереднi роки.
Момент передачi контролю залежить вiд конкретних умов договору на виробництво готового продукта
iз сировини замовника. При виконаннi робiт по виготовленню молочних виробiв та iншої готової
продукцiї така передача зазвичай вiдбувається у момент, коли продукцiя передається у розпорядження
замовника.
Основним видом дiяльностi товариства є надання послуг з виробництво молочних продуктiв з
використанням давальницької сировини наданої ТОВ "Сандора". Дохiд вiд реалiзацiї послуг
визнається у фiнансовому результатi пропорцiйно стадiї завершеностi операцiї на звiтну дату. Ступiнь
завершеностi оцiнюється за даними щодо виконаних робiт.
Витрати на позики, якi не вiдносяться безпосередньо до придбання, будiвництва або виробництва
вiдповiдного 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
фiнансовi витрати, залежно вiд динамiки курсiв обмiну, що призводить до отримання чистого
прибутку чи понесення чистого збитку.
Фiнансовi доходи включають дохiд вiд вивiльнення дисконту по дебiторськiй заборгованностi
процентний дохiд та прибутки вiд курсових рiзниць. Процентний дохiд визнається по мiрi нарахування
у прибутку або збитку з використанням методу ефективного вiдсотка.
3. Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
(й) Витрати з податку на прибуток (продовження)
(к) Прибуток на акцiю
(л) Звiт про рух грошових коштiв
(м) Пов'язанi сторони
Звiт про рух грошових потокiв пiдготовлений з використанням прямого методу. Отриманi вiдсотки та
виплаченi вiдсотки включаються до операцiйної дiяльностi. Для цiлей звiту про рух грошових, грошовi
кошти та їх еквiваленти складаються з грошових коштiв та їх еквiвалентiв, як зазначено вище, за
вирахуванням непогашених банкiвських овердрафтiв.
Скоригований чистий прибуток на 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 коригуючим
ефектом, до яких вiдносяться борговi зобов'язання, що можуть бути конвертованi в акцiї, та опцiони на
акцiї, наданi працiвникам.
При визначеннi суми поточного та вiдстроченого податку Товариство бере до уваги вплив невизна-
ченостi податкових позицiй, а також ймовiрнiсть необхiдностi сплати додаткових податкiв, штрафiв i
пенi за простроченi платежi. Товариство вважає, що нарахованi ним 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 грунтується на оцiнках i припущеннях i може передбачати формування певних суджень щодо
майбутнiх подiй. Може з'явитися нова iнформацiя, у зв'язку з якою Товариство буде змушене 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 активи та зобов'язання згортаються, якщо iснує юридичне право на
взаємозарахування поточних активiв та зобов'язань, якщо 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, якi не класифiкуються як витрати для цiлей розрахунку податку на
прибуток, 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.
Товариство представляє данi щодо чистого та скоригованого чистого прибутку на одну акцiю по своїх
простих акцiях. Чистий прибуток на акцiю розраховується шляхом дiлення прибутку або збитку, що
вiдноситься до власникiв простих акцiй Товариства, на середньозважену кiлькiсть простих акцiй, що
перебувають в обiгу протягом перiоду, з урахуванням утримуваних власних акцiй.
Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна зi сторiн має можливiсть контролювати iншу сторону або
справляти iстотний вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових та управлiнських рiшень.
3. Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
(м) Пов'язанi сторони (продовження)
Для Товариства пов'язаними сторонами є:
o ТОВ "Вiмм-Бiлль-Данн Продукти Харчування" (Росiя)
o дочiрнi компанiї Групи компанiй PepsiCo Inc.
o ключове керiвництво ТОВ "Вiмм-Бiлль-Данн Продукти Харчування" (Росiя) та Товариства;
o органiзацiї, якi контролюються або пiддаються iстотному впливу з боку Групи компанiй PepsiCo Inc.
(н) Новi стандарти та тлумачення, якi ще не були прийнятi
Стандарти/тлумачення Набувають чинностi з:
Поправки до МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу": Визначення бiзнесу
МСФЗ 17 "Договори страхування"
Поправки до МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi": Класифiкацiя зобов'язань як
короткострокових чи довгострокових 1 сiчня 2022 року
Поправки до МСФЗ 9 та МСБО 39 "Реформа орiєнтовної вiдсоткової ставки" 1 сiчня 2020 року
Поправки до МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" та МСБО 8 "Облiковi
полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки": Визначення суттєвостi
Поправки до Посилань на Концептуальну основу фiнансової звiтностi в стандартах
МСФЗ
1 сiчня 2020 року
Поправки до МСФЗ 10 та МСБО 28 "Продаж чи розподiл активiв мiж iнвестором та
його асоцiйованими пiдприємствами чи пiдприємствами спiльної дiяльностi"
Дата застосування ще не
визначена
4. Основнi засоби
(a) Знос та знецiнення
Собiвартiсть реалiзацiї
Адмiнiстративнi витрати
Витрати на збут
Iншi операцiйнi витрати
Усього нарахованого зносу
Знецiнення виникло через застарiння та фiзичне пошкодження активiв, що було визначено за
результатами проведення рiчної iнвентаризацiї.
46 577
899 1 424
Загальна сума зносу за роки, що закiнчилися 31 грудня, розподiлена таким чином:
1 сiчня 2023 року
1 сiчня 2020 року
1 сiчня 2020 року
50 789 48 646
2019 2018
49 443
На поточний момент управлiнський персонал аналiзує можливий вплив зазначених стандартiв i змiни
на фiнансову звiтнiсть i результати операцiй. Очiкується, що новi або змiненi стандарти не матимуть
значного впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
У фiнансовiй звiтностi станом на 31 грудня 2019 року iнформацiя подана з урахуванням МСФЗ, якi
набули чинностi з 01 сiчня 2019 року.
Ряд нових стандартiв набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2020 року, з
можливiстю їх дострокового застосування. Однак Компанiя достроково не застосовувала зазначенi
новi стандарти i поправки до стандартiв при складаннi цiєї фiнансової звiтностi:
50 789 48 646
2019 2018
49 443
Однак з урахуванням вимог пп. 25 i 24 МСБО 24 "Пов'язанi сторони" Товариство має право розкривати
iнформацiю користувачевi тiльки по окремих угодах з такими пов'язаними сторонами, якi за
характером i сумi є значними самi по собi, а також розкривати iнформацiю щодо iнших операцiй, якi є
значними не окремо, а в сукупностi.
1 сiчня 2020 року
447 560
- 85
4. Основнi засоби (продовження)
(б) Витрати на позики
(в) Рух основних засобiв
2 971
2 218
-
Повернення необоротних активiв,
утримуваних для продажу
(65 277)
-
-
(546)
Надходження за рiк 88 071
-
-
573 899 9 422
166 500
(443 837)
3 844 23 095
(10 983)
На 31 грудня 2019 р.
-
Повернення необоротних активiв,
утримуваних для продажу
- - (129) - (38) - (167)
Нараховано знецiнення за рiк - -
-
Через вiдсутнiсть активiв, що вiдповiдають квалiфiкацiйним вимогам вiдповiдно до МСБО 23
"Витрати на позики", Товариство не проводило капiталiзацiю витрат на виплату процентiв по позиках
протягом рокiв, що закiнчилися 31 грудня 2019 р. та 31 грудня 2018 р.
-
- (53 852)
(359 998)
На 31 грудня 2019 р.
-
Виправлення помилок * - (15 539)
На 31 грудня 2019 р.
-
(1 453)
(325 010)
3 844
На 31 грудня 2017 р.
15 938 45 535
На 31 грудня 2018 р. 8 550
- - 1 418
-
- 309
(124 381)
1 072
Передачi за рiк
Вибуття за рiк
(618)
(7 563)
(995)
-
(50 789)
515
157 154
(39 672)
(284 680) (353 092)
-
36 358
7
(8 518) (8 102)
На 31 грудня 2018 р. -
(7 579)
Нараховано зносу за рiк (9 394) (36 914)
На 31 грудня 2017 р. -
-
248 889
3 844
904
-
На 31 грудня 2018 р. 3 844 362 399
114 463
(525)
5 098
(4) (1 449) -
494
- (17 763)
97 748 233 754
3 624 349 924
(63 356)
1 235
99 918 71 465
Вибуття за рiк (Примiтка 6)
(2 231) -
-
Накопичений знос та знецiнення
49 316
(404 986)
(6 997)
Вибуття за рiк
73
-
(653) (48 646)
813 843
Рух основних засобiв за роки, що закiнчилися 31 грудня, представлений таким чином:
Усього
(38 556) (1 235)
Машини та
обладнан-
ня
165 195 71 465 793 761
96 892
1 078
182
23 095
(1 685)
Надходження за рiк -
Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої
Земельнi дiлянки
Незавершене будiвництво
3 844
Передачi за рiк - 24 961
Транспортнi засоби
Вибуття за рiк (Примiтка 6) (1 650) (174 014)
(9 504)
382
715 491
526 498
9 968
-
167 538
104 182
151 600
На 31 грудня 2017 р.
Приладдя та iнвентар
9 974
Первiсна вартiсть
987
Залишкова вартiсть
4 573
1 722 408 857
-
49 316
* Амортизацiя була завищена через помилку, що полягала в неправильному розподiлi амортизацiї мiж
основними засобами та необоротними активами, утримуваними для продажу. Виправлення цiєї
помилки несуттєво вплинуло на фiнансовий стан на 31 грудня 2018 року та не вплинуло на результати
дiяльностi Товариства за 2018 рiк.
-
-
84 698 95 744
106 343 - 114 (131 418)
-
3 844
-
11 203 15 556
(399) (195)
-
9 824
518 434
7 403
(61 655)
- (8 192)
Нараховано зносу за рiк
-
-
546
5. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
(i) Склад дебiторської заборгованостi
(ii) Основнi споживачi
Ставка дисконту, яка використовується при дисконтуваннi торгової дебiторської заборгованостi,
iндивiдуально визначається для кожного окремого рахунку за фактично наданий обсяг послуг на
основi даних НБУ (середньозважена вартiсть кредитiв за даними статистичної звiтностi банкiв
України) на дату його виставлення. Станом на кожну звiтну дату використовуваний дiапазон ставок
представлений нижче:
813 797
(131)
ТОВ "Сандора" та Товариство є пов'язаними сторонами i тому строки погашення дебiторської
заборгованостi ТОВ "Сандора", що становлять 12-15 мiсяцiв вiд дати виникнення заборгованостi,
можуть вiдрiзнятися вiд ринкових. Станом на 31 грудня 2019р., 31 грудня 2018р. та 31 грудня 2017р.
дебiторська заборгованiсть ТОВ "Сандора" вiдображена за вартiстю, що є нижчою вiд номiнальної
вартостi внаслiдок наявностi елемента фiнансування у розрахунках мiж Товариством та ТОВ
"Сандора".
31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р.
Дiапазон використовуваних ставок
694 269
31 грудня 2018 р.
13,9% - 21,4% 15,1% - 20,0% 12,0% - 24,0%
290
694 400
Iнформацiя про рiвень кредитного та валютного ризикiв, що iснують у Товариства, розкрита у
Примiтцi 14 (б).
Усього дебiторська заборгованiсть
Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки
Усього торгової дебiторської заборгованостi
31 грудня 2017 р.
639 361
212
639 573
(106)
Починаючи з листопада 2015 року Товариство почало працювати з компанiю ТОВ "Сандора" за
договором переробки давальницької сировини. Згiдно з умовами договору ТОВ "Сандора"
зобов'язується забезпечувати ПрАТ "Вiмм-Бiлль-Данн Україна" усiєю необхiдною сировиною та
матерiалами для виробництва продукцiї, а також компенсовувати суму фактичних витрат Товариства
та сплачувати 25-вiдсоткову маржу. ПрАТ "Вiмм-Бiлль-Данн Україна" бере на себе обов'язок
виробляти молочну продукцiю на замовлення ТОВ "Сандора" та постачати її партiями по мiрi
готовностi. Сума доходiв вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг), отриманих в результатi
переробки давальницької сировини ТОВ "Сандора" у 2019 та 2018 роках вiдображена в статтi "Чистий
дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)" звiту про сукупний дохiд.
Фiнансовi активи за амортизованою вартiстю
Торгова _____дебiторська заборгованiсть пов'язаних
сторiн
Торгова дебiторська заборгованiсть третiх сторiн
814 600
813 634
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги ТОВ "Сандора" становила 99,88% вiд усiєї
суми дебiторської заборгованостi та складала 813 634 тисяч гривень станом на 31 грудня 2019 року
(станом на 31 грудня 2018 року: 99,96% та 694 110 тисяч гривень та на 31 грудня 2017 року: 99,97% та
639 361 тисяч гривень, вiдповiдно).
(803)
694 110
966
639 467
Товариство та ТОВ "Сандора" погодили графiк погашення дебiторської заборгованостi, згiдно з яким
вся дебiторська заборгованiсть ТОВ "Сандора" станом на 31 грудня 2019 р. буде погашена протягом
2020 року (31 грудня 2018 р.: протягом 2019 року; 31 грудня 2017 р.: протягом 2018 року).
31 грудня 2019 р.
5. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (продовження)
(iii) Резерв очiкуваних кредитних збиткiв дебiторської заборгованостi
31 грудня 2019 р.
31 грудня 2018 р.
31 грудня 2017 р.
6. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття
(11)
Змiни резерву очiкуваних кредитних збиткiв (резерв ОКЗ) дебiторської заборгованостi за товари,
роботи, послуги протягом рокiв, що закiнчилися 31 грудня представленi таким чином:
- 3 5 28
2019
-
Оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв вiд зменьшення користностi для клiєнтiв, що пiдлягають
iндивiдуальному оцiнюванню
131 106
31 - 60 днi
Коефiцiєнти очiкуваних збиткiв та аналiз резерву ОКЗ по строкам прострочки дебiторської
заборгованостi на кожну звiтну дату наведено нижче:
Перiод прострочки
92
Оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв вiд зменьшення користностi для клiєнтiв, що пiдлягають
портфельному оцiнюванню
Списана дебiторська заборгованiсть
Нарахування протягом перiоду
Баланс на кiнець перiоду
В фiнансовiй звiтностi за 2018 рiк Товариством була помилково визнана вартiсть цих активiв в сумi 11
852 тис. грн. внаслiдок некоректного розподiлу амортизацiї мiж основними засобами та необоротними
активами, утримуваними для продажу. Виправлення цiєї помилки не вплинуло на фiнансовий стан на
31 грудня 2018 року та результати дiяльностi Товариства за 2018 рiк (див. Прим. 4).
61 - 90 днi Разом
86
Баланс на початок перiоду
Зменшення резерву
(58)
91 - 180 днi понад 181 днi
(14)
697
У груднi 2018 року Товариство прийняло рiшення про продаж частини активiв. Згiдно затвердженого
Плану, продажу пiдлягали необоротнi активи, балансова вартiсть яких станом на 31 грудня 2018 року
становила 29 616 тис. грн. (на 31 грудня 2017 року: вiдсутнi). Вказана вартiсть є найнижчою з оцiнок
(мiж балансовою i справедливою вартiстю з вирахуванням витрат на продаж). Товариством був
нарахований резерв на виплату вихiдної допомоги спiвробiтникам у зв'язку з продажем активу в сумi
12,342 тис. грн., який представлений у складi поточних забезпечень станом на 31 грудня 2018 року
(рядок 1610) (на 31 грудня 2017 року: вiдсутнiй) i був повнiстю використаний станом на 31 грудня
2019 року. 03 липня 2019 року Товариство продало третiй сторонi необоротнi активи, утримуванi для
продажу за грошову винагороду в розмiрi 61 600 тис. грн. (з ПДВ).
20% 50% 100%
2
1
- 2
На 31 грудня 2019 року, 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2017 року року була проведена
iндивiдуальна оцiнка дебiторської заборгованостi ТОВ "Сандора". Оцiнка грунтувалась на основi
зовнiшнього кредитного рейтингу, що був присвоєний мiжнародним рейтинговим агентством Moody's
Investors Service на рiвнi A1.
(9)
803 131
до 30 днiв
2018
289 315
10%
14
Вiдповiдно, базуючись на 15-рiчнiй статистицi дефолтiв емiтентiв iз рейтингами Moody's був
визначений коефiцiєнт iмовiрностi дефолту (PD) на рiвнi 0,1% та втрати у разi настання дефолту (LGD)
- на рiвнi 60%, тому рiвень ОКЗ був прийнятий як 0,06%, а iндивiдуально визначений резерв ОКЗ на 31
грудня 2019 року склав 488 тис. гривень (31 грудня 2018 р.: нуль, 31 грудня 2017 р.: нуль).
106
11
16
95 131
Ставка резерву ОКЗ 0%
7. Власний капiтал
(a) Статутний капiтал
(б) Додатковий вкладений капiтал
(в) Дивiденди
(г) Управлiння капiталом
Iншi
Усього статутного капiталу 100,00%
0,93%
100,00%
При первiсному визнаннi кредитiв, отриманих вiд компанiй, що перебувають пiд спiльним контролем
та дiяли у якостi акцiонерiв, рiзниця мiж сумою зобов'язань та їх справедливою вартiстю
(розрахованою з урахуванням ринкових ставок для подiбних фiнансових iнструментiв) розглядається
як внесок у капiтал Товариства, що вiдповiдає додатковим iнвестицiям власникiв i входить до
додаткового вкладеного капiталу.
0,93%
ТОВ "Вiмм-Бiлль-Данн Продукти Харчування" (Росiя)
На 31 грудня 2019 р., на 31 грудня 2018 р. та 31 грудня 2017 р. статутний капiтал становить 133,767
тис. грн. та складається з 2 675 338 447 простих акцiй номiнальною вартiстю 0,05 гривень за акцiю. Всi
зареєстрованi акцiї є випущеними та повнiстю оплаченими.
98,59%
Полiтика Товариства 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
доходностi капiталу, який Товариство визначає як спiввiдношення прибутку вiд операцiй до загальної
суми власного капiталу.
Управлiнський персонал прагне пiдтримувати баланс мiж бiльш високою доходнiстю, яку можна
досягти, застосовуючи додатковi позиковi кошти, та перевагами i стабiльнiстю, якi забезпечує стiйка
позицiя капiталу. Протягом звiтних перiодiв не було змiн у пiдходi Товариства до управлiння
капiталом.
100,00%
Додатковий вкладений капiтал включає вигоду вiд первiсного визнання кредитiв, отриманих вiд
компанiй, що перебувають пiд спiльним контролем та дiяли у якостi акцiонерiв, та суму перевищення
вартостi активiв, отриманих в якостi внеску в капiтал, над сумою випущеного акцiонерного капiталу.
Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2019 р. та 2018 року Товариство не оголошувало дивiдендiв.
Згiдно iз законодавством України, Товариство може розподiляти весь прибуток, як дивiденди або
переносити його в резервний капiтал, як передбачено статутом. Подальше використання сум,
перенесених у резервний капiтал, може бути законодавчо обмежене. Як правило, суми, перерахованi в
резервний капiтал, повиннi бути використанi для цiлей, визначених при їх перерахуваннi. Як правило,
українськi суб'єкти господарювання оголошують розподiл прибутку тiльки з поточного або
накопиченого прибутку.
Всi простi акцiї мають рiвнi права голосу, права на отримання дивiдендiв та на повернення капiталу.
Структура статутного капiталу Товариства представлена таким чином:
АТ "Вiмм-Бiлль-Данн" (Росiя) 1,41% 1,41%
0,00%
97,66%
31 грудня 2018 р.
1,41%
97,66%
31 грудня 2019 р. 31 грудня 2017 р.
Подiбне вiдображення у фiнансовiй звiтностi застосовується до будь-яких змiн умов поточних
кредитiв, отриманих вiд компанiй, що перебувають пiд спiльним контролем та дiяли у якостi
акцiонерiв, у мiрi вiдхилень цих змiн вiд ринкових умов.
7. Власний капiтал (продовження)
(г) Прибуток на акцiю
8. Кредити
Iнформацiя про процентний i валютний ризики викладена у Примiтцi 14.
На 31 грудня 2019 р. умови та строки погашення кредитiв представленi таким чином:
Усього
На 31 грудня 2018 р. умови та строки погашення кредитiв представленi таким чином:
Усього
На 31 грудня 2017 р. умови та строки погашення кредитiв представленi таким чином:
Усього
11,00%
8,75%
-
ВАТ "Вiмм-Бiлль-Данн Напитки" (Руб)
34 119
-
899 737
ВАТ "Вiмм-Бiлль-Данн Напитки" (Руб)
45 239
Ефективна вiдсоткова ставка
Строк погашення до одного року
-
Усього
ВАТ "Вiмм-Бiлль-Данн" (Руб)
8,75%
8,75%
Ефективна вiдсоткова ставка
8,75%
-
Номiнальна вiдсоткова ставка
Ефективна вiдсоткова ставка
Строк погашення вiд одного до двох рокiв
10,00%
8,75% 8,75%
Строк погашення до одного року
32 222
ВАТ "Вiмм-Бiлль-Данн" (долари США)
Номiнальна вiдсоткова ставка
707 305
30 235
Номiнальна вiдсоткова ставка
11,00% 30 235
9,00% 9,00%
707 305
812 943 -
ВАТ "Вiмм-Бiлль-Данн" (Руб)
-
45 641 45 641
ВАТ "Вiмм-Бiлль-Данн" (долари США)
11,00%
785 168
ВАТ "Вiмм-Бiлль-Данн" (Руб)
ВАТ "Вiмм-Бiлль-Данн" (долари США)
34 119 -
Усього
10,00%
Строк погашення вiд одного до двох рокiв
-
Станом на 31 грудня 2019 року термiн погашення позик, одержаних вiд пов'язаних сторiн, не
наступив. Всi кредитнi договори пролонгованi на строк до 30 червня 2020 року.
52 675
45 239
795 018
8,75%
52 675
11,00%
32 222
Строк погашення вiд одного до двох рокiв
719 544
8,75%
719 544 -
Розрахунок чистого прибутку на акцiю за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 р. базувався на сумi
чистого прибутку, що склав 108 131 тисяч гривень (за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 р. - на сумi
чистого прибутку, що склав 156 173 тисяч гривень) та середньозваженiй кiлькостi простих акцiй, що
перебували в обiгу протягом перiоду в розмiрi 2 675 338 447 шт. (за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018
р.: 2 675 338 447 шт). Товариство не має потенцiйних звичайних акцiй, що можуть коригувати чистий
прибуток (збиток) на акцiю.
11,00%
812 943
ВАТ "Вiмм-Бiлль-Данн Напитки" (Руб)
11,00%
Строк погашення Усього
до одного року
8. Кредити (продовження)
Звiрка змiн грошових потокiв вiд фiнансової дiяльностi
Залишок на початок року
Змiна грошових потокiв вiд фiнансової дiяльностi
Всього змiн грошових потокiв вiд фiнансової дiяльностi
Чистий (прибуток) збиток вiд курсової рiзницi по iнших зобов'язаннях
Iншi змiни
Пов'язанi iз зобов'язаннями
Процентнi витрати
Проценти сплаченi
Усього iнших змiн, пов'язаних iз зобов'язаннями
Залишок на кiнець перiоду
9. Виручка вiд надання послуг
10. Фiнансовi доходи
11. Iншi доходи
12. Фiнансовi витрати
50 349
795 018
Витрати на виплату вiдсоткiв
Усього фiнансових витрат
Фiнансовi витрати за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi таким чином:
-
Амортизацiя орендного зобов'язання
(2 441)
-
(40 761)
785 168
785 168 899 737
Виручка вiд надання послуг переробки давальницької сировини отримана вiд єдиного клiєнта - ТОВ
"Сандора", що є пов'язаною стороною. Умови договiрних вiдносин описанi в Примiтцi 5 (ii). Станом
на 31 грудня 2019 року, 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2017 року на балансi Компанiї не було
визнано жодних контрактних активiв.
Доходи вiд амортизацiї дисконту фiнансових активiв (Примiтка 5 (i))
56 201
50 611
66 639
(5 590) (16 290)
Позики, отриманi вiд пов'язаних сторiн за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 р.
(162 477)
Позики, отриманi вiд пов'язаних сторiн за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 р.
22 178 -
Фiнансовi доходи за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi таким чином:
-
(56 411) (66 639)
2018
Доходи вiд вибуття необоротних активiв, утримуваних для продажу (Примiтка 6)
-
Прибуток вiд курсових рiзниць
2019 2018
Iншi доходи за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi таким чином:
2019
Доходи вiд отриманих вiдсоткiв
(56 201) (66 639)
(210)
162 466
110 621
680
273 767
2019 2018
Усього фiнансових доходiв
Iншi доходи 247 198
Усього фiнансових доходiв 22 425 198
41 657
118 379
239
160 275
13. Податок на прибуток
Дiюча ставка податку на прибуток в Українi з 31 грудня 2017 р. i надалi - 18%.
(a) Узгодження дiючої ставки податку на прибуток
(a) Узгодження дiючої ставки податку на прибуток (продовження)
(б) Визнанi вiдстроченi податковi активи та зобов'язання
Вiдстрочене податкове зобов'язання
205 646 100,0%
Сальдо на
01 сiчня
2019 р.
Рух вiдстроченого податку
Усього фiнансових витрат
Витрати (дохiд) з податку на прибуток
Основнi засоби
2 218
Фiнансовi зобов'язання по виплатi кредитiв 365 (365)
Сальдо на 31
грудня 2019
р.
Актив
(Зобов'язання)
Вигода
(Витрати)
Вигода
(Витрати)
(49 473) 24,1%
(37 016)
Витрати з поточного податку
Компоненти витрат з податку на прибуток за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi таким чином:
100,0%
Визнано
безпосередньо у
власному капiталi за
рiк, що закiнчився 31
грудня 2019 р.
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 рiк, що закiнчився 31 грудня, представлена таким чином:
2019 2018
(1 419) 1 563 -
18,0%
(0,1%)
17,9%
Актив
(Зобов'язання)
- -
18,0%
(12 457) 6,1%
131 773
(23 719)
Прибуток (збиток) до оподаткування
(14 089) 1 214 (12 875)
144
229
-
Визнано у
прибутку або
збитку рiк, що
закiнчився 31
грудня 2019 р.
- (9 397)
Змiни визнаного вiдстроченого податку за типами тимчасових рiзниць за рiк, що закiнчився 31 грудня
2019 року, представленi таким чином:
-
Запаси - 1 116 - 1 116
-
-
(5 453) (3 944)
Торгова дебiторська заборгованiсть
Поточнi забезпечання
Податковi збитки та сума перевищення процентiв за
кредитами з пов'язаними особами
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
-
7 223 (7 223)
2 238 (2 238)
%
2019 2018
(23 642)
1 989 -
(3 944) (49 473)
(23 642) (49 473)
(Витрати) дохiд з податку на прибуток за
дiючою ставкою оподаткування
(Витрати) дохiд, що не класифiкуються як
(витрати) дохiд для цiлей розрахунку податку на
прибуток
тис.грн. %
(19 698)
77
-
тис.грн.
13. Податок на прибуток (продовження)
Вiдстрочений податковий актив / (зобов'язання)
14. Управлiння фiнансовими ризиками
(a) Огляд
У зв'язку з використанням фiнансових iнструментiв у Товариства виникають такi ризики:
o кредитний ризик
o ризик лiквiдностi
o ринковий ризик.
(б) Кредитний ризик
-
(1 419)
(14 868)
229
7 223
380
45 199
(49 473)
Акцiонери Товариства здiйснюють нагляд за тим, як управлiнський персонал контролює дотримання
Товариством полiтики i процедур управлiння ризиками i перевiряє адекватнiсть структури управлiння
ризиками тим ризикам, якi виникають у Товариства.
(169)
779
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
13 000
Податковi збитки та сума перевищення процентiв за
кредитами з пов'язаними особами (37 976)
365
-
-
У цiй примiтцi представлена iнформацiя про рiвень зазначених ризикiв у Товариства, про цiлi,
полiтики та процеси оцiнки i управлiння ризиками Товариства, а також про управлiння капiталом
Товариства. Бiльш детальна кiлькiсна iнформацiя розкрита у вiдповiдних примiтках до цiєї фiнансової
звiтностi.
Управлiнський персонал несе загальну вiдповiдальнiсть за створення структури управлiння ризиками i
здiйснення нагляду за нею.
Полiтики управлiння ризиками розробляються з метою виявлення i аналiзу ризикiв, з якими стикається
Товариство, 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 Товариства. Застосовуючи засоби навчання i стандарти
та процедури управлiння, Товариство прагне створити таке дисциплiнуюче i конструктивне
середовище контролю, в якому всi працiвники розумiють свої ролi i обов'язки.
Кредитний ризик являє собою ризик фiнансового збитку для Товариства в результатi невиконання
клiєнтом або контрагентом за фiнансовим iнструментом своїх зобов'язань за договором. Кредитний
ризик виникає, переважно, у зв'язку з дебiторською заборгованiстю Товариства з боку його клiєнтiв.
(151)
-
-
Витрати майбутнiх перiодiв 169 -
Торгова дебiторська заборгованiсть (14 419)
(14 089)
-
2 238
44 020 - (5 453)
Поточнi забезпечання 2 238
Основнi засоби
-
Фiнансовi зобов'язання по виплатi кредитiв 478 (113) -
Актив
(Зобов'язання)
Визнано у прибутку або збитку рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 р.
Вигода
(Витрати)
Вигода
(Витрати)
Змiни визнаного вiдстроченого податку за типами тимчасових рiзниць за рiк, що закiнчився 31 грудня
2018 року, представленi таким чином:
Сальдо на 31 грудня 2017 р.
Актив
(Зобов'язання)
Визнано безпосередньо у власному капiталi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 р.
Сальдо на 31 грудня 2018 р.
14. Управлiння фiнансовими ризиками (продовження)
(б) Кредитний ризик (продовження)
(i) Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
Товариство не вимагає застави по дебiторськiй заборгованостi за товари, роботи, послуги.
(ii) Грошовi кошти та їх еквiваленти
(в) Ризик лiквiдностi
31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р.
Усього авансiв виданих 814 927 695 603
830
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
Ризик лiквiдностi полягає у тому, що у Товариства можуть виникнути труднощi у виконаннi його
фiнансових зобов'язань, розрахунки за якими здiйснюються шляхом передачi грошових коштiв або
iншого фiнансового активу. Пiдхiд Товариства 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 Товариства.
694 269
Грошовi кошти та їх еквiваленти у банках
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть -
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 банкiвських довiдок.
Здiйснюючи монiторинг кредитного ризику, пов'язаного з клiєнтами, Товариство розподiляє їх по
групах вiдповiдно до їх кредитних характеристик, залежно вiд того, чи є вони оптовими чи
роздрiбними клiєнтами, а також згiдно з їх географiчним мiсцезнаходженням, галузевою
приналежнiстю, структурою заборгованостi за строками, договiрними строками погашення
зобов'язань та наявнiстю фiнансових труднощiв у минулому. Дебiторська заборгованiсть за товари,
роботи, послуги є переважно заборгованiстю оптових клiєнтiв.
Балансова вартiсть фiнансових активiв являє собою максимальний кредитний ризик. Максимальний
рiвень кредитного ризику на звiтну дату представлений таким чином:
813 797
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.
Товариство створює резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi, який являє собою її оцiнку
очiкуваних збиткiв вiд дебiторської заборгованостi за товари, роботи та послуги. 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 по вiдношенню до очiкуваних, але ще не виявлених збиткiв. Резерв на покриття збиткiв, що
оцiнюються у сукупностi, визначається на основi статистики платежiв за подiбними фiнансовими
активами.
На 31 грудня 2019 р. Товариство мало грошовi кошти та їх еквiваленти на суму 1 130 тисяч гривень (31
грудня 2018 р.: 830 тисяч гривень), яка являє собою максимальний рiвень кредитного ризику
Товариства по цих активах.
1 130
504
14. Управлiння фiнансовими ризиками (продовження)
(в) Ризик лiквiдностi (продовження)
(г) Ринковий ризик
(i) Валютний ризик
7 95 018
Iншi поточнi зобов'язання
-
3 81 2 78 8 80
-
У Товариства виникає валютний ризик у зв'язку з продажами, закупками, залишками коштiв у банках
та кредитами, деномiнованими в iноземних валютах. Валютами, в яких, головним чином, деномiнованi
цi операцiї, є долари США, росiйськi рублi та євро. Законодавство України обмежує можливiсть
Товариства хеджувати валютний ризик, отже, Товариство не хеджує свiй валютний ризик.
Що стосується монетарних активiв та зобов'язань, деномiнованих в iноземних валютах, то Товариство
вживає заходiв спрямованих на те, щоб її чистий рiвень валютного ризику утримувався на
прийнятному рiвнi, шляхом придбання чи продажу iноземних валют за спот-курсами, якщо це
необхiдно для усунення короткострокових дисбалансiв.
Строки погашення непохiдних фiнансових зобов'язань згiдно з очiкуваними термiнами, включаючи
виплати процентiв (недисконтованi грошовi потоки), представленi таким чином:
17 113 - -
-
17 113
1 2 677
На 31 грудня 2017 р.
-
9 40 116 9 58 775 9 58 775 - -
Грошовi потоки
за договорами
- -
Понад два роки
-
Вiд одного до
двох рокiв
8 57 739
8 14 958
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
18 085 18 085 18 085 - -
8 14 441 8 14 441
25 482 25 482
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
25 482
8 44 231 8 44 231 -
1 4 897
1 2 677 - -
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 Товариства.
Метою управлiння ринковим ризиком є управлiння i контроль рiвня ринкового ризику у межах
прийнятних параметрiв при оптимiзацiї доходностi.
1 2 677
1 4 897 1 4 897
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
-
- -
-
На 31 грудня 2018 р.
-
8 80
-
8 29 218
7 85 168
Балансова
вартiсть
Кредити 8 99 737 9 18 396 9 18 396
Орендне зобов'язання 1 026 1 539
До одного року
Кредити
2 78
Кредити 8 23 026 8 23 026
На 31 грудня 2019 р.
Iншi поточнi зобов'язання
17 113
Понад два роки
Вiд одного до двох рокiв
До одного року
Грошовi потоки за договорами
Балансова вартiсть
8 56 581
Iншi поточнi зобов'язання 1 5 089 1 5 089 1 5 089
14. Управлiння фiнансовими ризиками (продовження)
(г) Ринковий ризик (продовження)
Рiвень валютного ризику представлений таким чином:
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
Кредити
Чиста коротка позицiя
На 31 грудня 2018 р.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
Кредити
Чиста коротка позицiя
На 31 грудня 2017 р.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
Кредити
Чиста коротка позицiя
(ii) Процентний ризик
Долар США
Долар США
Росiйський рубль
Євро
(33 995) (866 669) (2 506)
(498)
-
72
-
(2 506)
30 - -
-
-
(30 235)
(32 191) (753 451)
(765 515) (3 034)
(504) (2 805)
-
-
-
(411)
(34 067)
Рос. Рубль Євро
На 31 грудня 2019 р.
-
(732) (3 034)
(30 235) (764 783)
(32 221) (752 947) -
(863 013) -
(2 805)
-
20% ослаблення курсу гривнi по вiдношенню до наведених у наступнiй таблицi валют на 31 грудня
2019 р., 31 грудня 2018 р. та 31 грудня 2017 р. призвело б до зменшення прибутку та власного капiталу
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 р. та рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 р. та 31 грудня 2017 р. на
зазначенi нижче суми. При цьому припускається, що всi iншi змiннi величини, залишаться постiйними.
(3 656)
(5 279)
(125 544)
(5 575)
(123 566) (142 134)
31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р.
(4 959)
31 грудня 2017 р.
(460)
20% змiцнення курсу гривнi по вiдношенню до наведених у таблицi валют справило б рiвний, але
протилежний за значенням вплив на наведенi вище суми, за умови, що всi iншi змiннi величини,
зокрема, процентнi ставки, залишаються постiйними.
Змiни процентних ставок впливають, головним чином, на кредити i позики шляхом змiни їх
справедливої вартостi (заборгованiсть за фiксованою ставкою) або майбутнiх грошових потокiв
(заборгованiсть за змiнною ставкою). Управлiнський персонал не має затвердженої офiцiйної полiтики
визначення необхiдного спiввiдношення заборгованостi Товариства за фiксованими процентними
ставками i заборгованостi за змiнними процентними ставками. Однак, при отриманнi нового
фiнансування, управлiнський персонал користується своїми судженнями, щоб прийняти рiшення щодо
того яка процентна ставка - фiксована чи змiнна - буде бiльш вигiдною для Товариства протягом
очiкуваного перiоду до строку погашення позик.
Товариство не має заборгованостi з плаваючими вiдсотковими ставками. Таким чином, змiна
плаваючих вiдсоткових ставок не призвела би до впливу на прибуток Товариства за рiк, що закiнчився
31 грудня 2019 р. та рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 р.
14. Управлiння фiнансовими ризиками (продовження)
(г) Ринковий ризик (продовження)
(iii) Ризик змiни iнших ринкових умов
(г) Визначення справедливої вартостi
15. Непередбаченi зобов'язання
(a) Страхування
(б) Непередбаченi податковi зобов'язання
Товариство не укладає договорiв на поставку товарiв, крiм тих що укладаються для цiлей
використання та продажу з урахуванням прогнозних потреб Товариства в таких товарах; такi договори
не передбачають розрахункiв шляхом проведення взаємозалiкiв.
Страхова галузь в Українi знаходиться у стадiї розвитку, тому багато форм страхового захисту, що є
поширеними в iнших країнах, в Українi, як правило, ще не є загальнодоступними. Товариство не має
повного страхового покриття по його виробничих потужностях, на випадок переривання дiяльностi
або виникнення зобов'язань перед третьою стороною у зв'язку iз заподiянням шкоди майну та
навколишньому середовищу в результатi аварiй, пов'язаних iз майном або дiяльнiстю Товариства. До
тих пiр, поки Товариство не отримає достатнього страхового покриття, iснує ризик того, що втрата або
пошкодження певних активiв може мати суттєвий негативний вплив на дiяльнiсть та фiнансовий стан
Товариства.
Оцiнена справедлива вартiсть фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань була визначена з
використанням наявної ринкової iнформацiї та належних методологiй оцiнки вартостi. Однак для
оцiнки справедливої вартостi необхiдно суттєвим чином проаналiзувати ринковi данi. Отже, оцiнки
справедливої вартостi не обов'язково вказують суми, якi могли б бути отриманi на ринку в даний час.
Використання рiзних припущень щодо ринку та/або методологiй оцiнки може мати суттєвий вплив на
оцiнену справедливу вартiсть.
Оцiнена справедлива вартiсть фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань визначається з
використанням методологiї дисконтованих грошових потокiв та iнших належних методологiй оцiнки
вартостi на кiнець року i може не вiдображати справедливу вартiсть цих iнструментiв на дату
складання та розповсюдження цiєї фiнансової звiтностi. Цi розрахунки не вiдображають нiяких премiй
або дисконтiв, що можуть виникнути внаслiдок пропозицiї на продаж одночасно всiєї суми певного
фiнансового iнструмента, що належить Товариству. Оцiнка справедливої вартостi грунтується на
судженнях щодо очiкуваних у майбутньому грошових потокiв, поточних економiчних умов,
характеристик ризику рiзних фiнансових iнструментiв та iнших факторiв.
Справедлива вартiсть всiх фiнансових активiв i зобов'язань приблизно дорiвнює до їх балансовiй
вартостi на 31 грудня 2019 р., 31 грудня 2018 р. та 31 грудня 2017 р.
Товариство здiйснює свої операцiї в Українi i тому має вiдповiдати вимогам податкового
законодавства України. Для української системи оподаткування характерними є наявнiсть численних
податкiв та законодавство, яке часто змiнюється, може застосовуватися ретроспективно, мати рiзне
трактування, а в деяких випадках є суперечливим.
15. Непередбаченi зобов'язання (продовження)
(б) Непередбаченi податковi зобов'язання (продовження)
16. Операцiї iз пов'язаними сторонами
(a) Операцiї з управлiнським персоналом
(б) Операцiї та залишки за розрахунками з iншими пов'язаними сторонами
Iншi поточнi зобов'язання (123) -
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - (131)
Усi кредити i позики Товариства отриманi вiд пов'язаних сторiн (див. Примiтку 8). Сума вiдсоткiв,
нарахованих по кредитам i позикам вiд пов'язаних сторiн, представлена у Примiтцi 12.
Операцiї Товариства iз пов'язаними сторонами, якi представленi суб'єктами господарювання пiд
спiльним контролем, за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi таким чином:
Основний управлiнський персонал - це особи, якi мають повноваження та є вiдповiдальними, прямо
або опосередковано, за планування, керiвництво i контроль за дiяльнiстю Товариства.
Залишки за операцiями Товариства iз пов'язаними сторонами, якi представленi суб'єктами
господарювання пiд спiльним контролем, представленi таким чином:
Винагорода основному управлiнському персоналу представлена короткостроковими виплатами, що
включають заробiтну плату i премiї у грошовiй формi на суму 6 900 тисяч гривень за рiк, що
закiнчився 31 грудня 2019 р. (за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 р. рiк: 4 883 тисяч гривень).
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 813 146 694 110
Нерiдко виникають протирiччя у тлумаченнi податкового законодавства мiж мiсцевою, обласною i
державною податковими службами та Мiнiстерством фiнансiв i iншими державними органами.
Податковi декларацiї пiдлягають перевiрцi з боку рiзних органiв влади, якi за законодавством
уповноваженi застосовувати суворi штрафнi санкцiї, а також стягувати пеню та вiдсотки. Податковий
рiк залишається вiдкритим для перевiрок податковими органами протягом трьох наступних
календарних рокiв, однак за певних обставин цей термiн може бути продовжений.
У ходi своєї звичайної дiяльностi Товариство здiйснює операцiї iз пов'язаними сторонами. Сторони
вважаються пов'язаними у тому випадку, коли одна сторона має можливiсть контролювати iншу
сторону або здiйснює суттєвий вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових та операцiйних
рiшень. Пов'язанi сторони включають акцiонерiв, членiв основного управлiнського персоналу та
членiв їх сiмей, та компанiї, що знаходяться пiд контролем з боку акцiонерiв, або на дiяльнiсть яких
останнi суттєво впливають.
31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р.
Цi факти створюють бiльш суттєвi податковi ризики в Українi, нiж тi, якi є типовими для країн з бiльш
розвиненими системами оподаткування. Керiвництво вважає, що податковi зобов'язання визнанi у цiй
фiнансовiй звiтностi є адекватними, грунтуючись на власнiй iнтерпретацiї податкового законодавства,
офiцiйних тверджень та рiшень судiв. Однак, iнтерпретацiї вiдповiдних контролюючих органiв можуть
бути iншими, а ефект на фiнансову звiтнiсть, якщо такi контролюючi органи будуть успiшнi у
застосуваннi своїх iнтерпретацiй, можуть бути суттєвими.
Оренднi зобов'язання (1 019) -
16. Операцiї iз пов'язаними сторонами (продовження)
(б)
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
Придбання товарiв, робiт, послуг
Придбання основних засобiв
Iншi операцiйнi доходи
Iншi фiнансовi доходи (вивiльнення дисконту) та витрати (проценти), нетто
Iншi операцiйнi витрати
17. Подiї пiсля звiтної дати
Пiсля дати складання фiнансової звiтностi вiдбулися наступнi подiї:
o 11 березня 2020 року Всесвiтньою органiзацiєю охорони здоров'я оголошено початок пандемiї
коронавiрусної хвороби 2019 (COVID-19), а з 12 березня 2020 року Кабiнет мiнiстрiв України (КМУ)
оголосив карантин в Українi до 03 квiтня 2020 року. 25 березня 2020 року КМУ запровадив режим
надзвичайної ситуацiї на всiй територiї України та продовжив карантин до 24 квiтня 2020 року, а 22
квiтня 2020 року - повторно продовжив карантин до 11 травня 2020 року.
o Пiсля 31 грудня 2019 року українська гривня суттєво девальвувала вiдносно iноземних валют. На
дату випуску цiєї фiнансової звiтностi курси валют були наступнi: 27,049 гривнi за 1 долар США,
29,427 гривнi за 1 євро та 0,365 гривнi за 1 росiйський рубль. Потенцiйний ефект на фiнансову
звiтнiсть Товариства розкритий в примiтцi 14(г)(i).
На дату випуску цiєї фiнансової звiтностi пандемiя COVID-19 не здiйснила значного впливу на
продажi Товариства, адже ключовим споживачем послуг Компанiї є ТОВ "Сандора", i подальша
динамiка продажiв буде залежати вiд продажiв ТОВ "Сандора" третiм сторонам. Очiкування
керiвництва полягали в тому, що за умови завершення карантину до кiнця квiтня продажi в рiчному
вимiрi зменшаться на 5% вiд ранiше запланованого обсягу на 2020 рiк. Але на сьогоднi важко оцiнити
довгостроковий ефект поточних подiй на економiку України.
Ключовим фактором невизначеностi є загальна тривалiсть карантину з врахуванням можливостi
майбутнiх продовжень його дiї. Оскiльки картантин не закiнчився 24 квiтня 2020 року, а був
продовжений до 11 травня 2020 року, то вищенаведений вплив на продажi зараз переглядається, бо
керiвництво очiкує на бiльш значнiше зниження обсягiв продажу. Наразi Керiвництво не очiкує
iстотного впливу на дiяльнiсть Товариства.
o 30 березня 2020 року Верховна Рада України схвалила в 1 читаннi необхiднi законопроєкти, якi
були визначенi необхiдною передумовою затвердження програми кредитування EFF МВФ (див.
Примiтку 1(б), а саме: законопроект, який запроваджує ринок земель сiльськогосподарського
призначення та скасовує дiю мораторiю на продаж аграрної землi з 01 липня 2021 року, а також
законопроект про неповернення збанкрутiлих банкiв попереднiм власникам.
Керiвник Пугаєва Л.А.
Головний бухгалтер Дворник Г.П.__
XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
1
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
ПрАТ "КПМГ Аудит"
2
Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
1 - аудитори
3
Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)
31032100
4
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
01010, Україна, ул.Московська ,32/2
5
Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
2397
6
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)
номер: 0653, дата: 22.12.2016
7
Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності
з 01.01.2019 по 31.12.2019
8
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)
02 - із застереженням
9
Пояснювальний параграф (за наявності)
д/н
10
Номер та дата договору на проведення аудиту
номер: № 44-SA/2020, дата: 03.03.2020
11
Дата початку та дата закінчення аудиту
дата початку: 28.12.2019, дата закінчення: 29.04.2020
12
Дата аудиторського звіту
29.04.2020
13
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн
723 106,00
14
Текст аудиторського звіту

Звiт незалежних аудиторiв

Правлiнню
Приватного акцiонерного товариства "Вiмм-Бiлль-Данн Україна"
Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi
Думка iз застереженням
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "Вiмм-Бiлль-Данн Україна" ("Товариство"), що складається iз звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2019 р., звiту про сукупний дохiд, звiту про власний капiтал та звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, i примiток, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик та iншу пояснювальну  iнформацiю.
На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних у першому та другому параграфах роздiлу "Основа для думки iз застереженням" нашого звiту, та за винятком впливу на порiвняльнi показники питання, описаного у третьому параграфi роздiлу "Основа для думки iз застереженням" нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2019 р. та його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ") та вимог законодавства України щодо фiнансового звiтування.
Основа для думки iз застереженням
Станом на 31 грудня 2017 р. Товариство визнало вiдстроченi податковi активи у сумi 44,020 тисяч гривень. Згiдно з вимогами Мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi МСБО 12 "Податки на прибуток", вiдстрочений податковий актив слiд визнавати щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, якщо є ймовiрним, що буде отримано оподатковуваний прибуток, до якого можна застосовувати тимчасову рiзницю, яка пiдлягає вирахуванню. Належна оцiнка наявностi майбутнього оподатковуваного прибутку не була здiйснена. Вплив зазначеного вiдхилення вiд Мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi МСБО 12 "Податки на прибуток" на фiнансову звiтнiсть не був визначений. Нашу думку щодо фiнансової звiтностi станом та за рiк , що закiнчився 31 грудня 2018 року, вiд 30 квiтня 2019 року  було модифiковано вiдповiдним чином. Нашу думку щодо звiтностi за поточний рiк також модифiковано через можливий вплив цього питання на порiвняннiсть показникiв поточного року та порiвняльних показникiв.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту ("МСА"). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудиторiв за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.
Iнша iнформацiя
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя складається iз Звiту про управлiння, але не є фiнансовою звiтнiстю та нашим звiтом аудиторiв щодо неї.
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.
У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення. 
Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Як зазначено в роздiлi "Основа для думки iз застереженням" вище, фiнансова звiтнiсть Товариства мiстить ряд суттєвих викривлень. Ми дiйшли до висновку, що iнша iнформацiя з тих же причин мiстить суттєвi викривлення у кiлькiсних показниках чи iнших елементах Звiту про управлiння за 2019 рiк, на якi здiйснюють вплив факти зазначенi в роздiлi "Основа для думки iз застереженням". 
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та вимог законодавства України щодо фiнансового звiтування та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Товариства.
Вiдповiдальнiсть аудиторiв за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудиторiв, що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї  фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.
Крiм того, ми:
-	iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
-	отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю Товариства;
-	оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених  управлiнським  персоналом;
-	доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на основi отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, що може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в нашому звiтi аудиторiв до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудиторiв. Втiм, майбутнi подiї або умови можуть примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;
-	оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного подання;
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, разом з iншими питаннями iнформацiю про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що були найбiльш значущими пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в нашому звiтi аудиторiв, крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв
Згiдно з вимогами статтi 14(4) Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" ми надаємо наступну iнформацiю в нашому Звiтi незалежних аудиторiв, що вимагається додатково до вимог МСА.
Призначення аудитора та тривалiсть виконання аудиторського завдання
Ми були призначенi аудиторами фiнансової звiтностi Товариства станом на 31 грудня 2019 р. та за рiк, що закiнчився зазначеною датою, Наглядовою Радою Товариства 14 листопада 2019 року. Загальна тривалiсть виконання нами аудиторських завдань без перерв складає дев'ять рокiв, починаючи з року, що закiнчився 31 грудня 2011 р., по рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 р.
Надання неаудиторських послуг
Ми стверджуємо, що ми не надавали неаудиторськi послуги, якi забороненi положеннями Статтi 6(4) Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть".
Також, за перiод, якого стосується обов'язковий аудит, що ми виконуємо, ми не надавали Товариству iнших послуг, крiм послуг з обов'язкового аудиту.
Додатковий звiт для Наглядової ради	
Ми пiдтверджуємо, що цей звiт аудиторiв узгоджений з додатковим звiтом для Наглядової ради Товариства.




XVI. Твердження щодо річної інформації
Твердження щодо рiчної iнформацiї (п.13 ч.3 ст.40); Рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента а звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. Посилаючись на основнi фактори дiяльностi Товариства, а саме: -Товариство не здiйснило публiчну пропозицiю акцiй, акцiї не допущенi до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру; - Товариство виробничу дiяльнiсть здiйснює, заробiтна плата виплачується, Рiчний звiт Емiтента цiнних паперiв за рiшенням Наглядової ради подається без перевiрки фiнансової звiтностi Ревiзiйною комiсiєю з пiдтвердженням рiчного балансу i звiтностi Емiтента аудитором. Аудиторська перевiрка замовлялась i здiйснювалась. 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
Дата виникнення події
Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Вид інформації
1
2
3
29.07.2019
29.07.2019
Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
01.08.2019
01.08.2019
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
07.08.2019
07.08.2019
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
16.08.2019
16.08.2019
Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв


