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Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії.  

Голова Правлiння 
   

Наумов Андрiй Володимирович 

(посада) 
 

(підпис) 
 

(прізвище та ініціали керівника) 

М.П. 
__.__.2015 

(дата) 
 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2014 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Вiмм-Бiлль-Данн Україна" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Код за ЄДРПОУ 

00445937 

4. Місцезнаходження 

Київська, Києво-Святошинський, 08132, Вишневе, ПРОМИСЛОВА, 7 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(044) 490-52-60 немає 

6. Електронна поштова адреса 

немає 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.04.2015 

 
(дата) 

2. Річна інформація опублікована у Бюлетень ЦП України  
 
30.04.2015 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання) 

 
(дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 
сторінці 

http://wimm-bill-
dann.com.ua/ 

в мережі 
Інтернет 30.04.2015 

 
(адреса сторінки) 

 
(дата) 
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Зміст 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість 
акцій (розміру часток, паїв) 

X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

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

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди  
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента 
 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 
 

4) інформація про похідні цінні папери 
 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду 
 

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 
 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції 
 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 
 

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

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 
 

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

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на  
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кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які 
відбулися протягом звітного періоду 

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

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного 
року 

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 
 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 
 

23. Основні відомості про ФОН 
 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 
 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 
 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 
 

27. Правила ФОН 
 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 
 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність 
 

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

X 

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

 

33. Примітки 

Тов. не вiдноситься до категорiї пiдприємств, яким згiдно Рiшення №155 вiд 
30.03.2005 р. необхiдно надавати звiт уповноваженого рейтингового агенства. 
Основний вид дiяльностi не лiцензується 
Пiдприємство не входить до будь-яких асоцiацiй, корпорацiй, концернiв та 
об'єднань. 
Тов. не вiдноситься до гатегорiї пiдприємств зазанчених п13.4 та 13.5 
"Положення..." 
Посадовi особи ЦП ПАТ не володiють 
Дивiденди у звiтному та попередньому перiодi не нараховувались та не 
сплачувались. 
Тов. є емiтентом постих iменних цiнних паперiв. Iншi ЦП протягом звiтного 
перiоду Товариством не випускалися. 
Викупу власних акцiй протягом звiтного перiоду не було. 
Особливої iнформацiї на протязi звiтного перiоду не було 
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III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Вiмм-Бiлль-Данн Україна" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

13391200000000990 

3. Дата проведення державної реєстрації 

30.08.1995 

4. Територія (область) 

Київська 

5. Статутний капітал (грн) 

133766922.35 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

956 

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. Органи управління підприємства 

Органом управлiння Тов. є: загальнi збори, наглядова рада, правлiння та ревiзiйна комiсiя.  

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 
у національній валюті 

АТ "Укрсиббанк" 

2) МФО банку 

351005 

3) поточний рахунок 

26002243116800 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 
у іноземній валюті 

АТ "Укрсиббанк" 

5) МФО банку 

351005 
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6) поточний рахунок 

26002243116800 

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

Вид діяльності 
Номер 
ліцензії 

(дозволу) 

Дата 
видачі 

Державний орган, 
що видав 

Дата 
закінчення 
дії ліцензії 
(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Дозвiл на спецiальне водокористування 315/7 21.11.2012 

Державне 
управлiння 
охорони 

навколишнього 
природного 
середовища в 

Київськiй областi 

01.01.2016 

Опис Термiн дiї буде продовжено. 

Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повiтря стацiонарними джерелами 

0 10.01.2013 

МIНIСТЕРСТВО 
ОХОРОНИ 

НАВКОЛИШНЕГО 
ПРИРОДНОГО 
СЕРЕДОВИЩА 

УКРАЇНИ 

10.01.2018 

Опис Термiн дiї буде продовжено. 

Торговий патент на здiйснення торгiвельної дiяльностi №831304 01.04.2011 

Буринське 
вiддiлення 

Конотопської 
МДПI 

31.03.2016 

Опис Термiн дiї буде продовжено. 

Дозвiл на виконувати застосування шкiдливих небезпечних 
речовин 2 i 3 класу небезпеки.  

1157.14.30 15.12.2014 

Державна служба 
гiрничного нагляду 
та промислової 
безпеки України 

14.12.2019 

Опис 
Дозвiл на на виконувати застосування шкiдливих 

небезпечних речовин 2 i 3 класу небезпеки. 

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

Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 
засновника та/або 

учасника 
Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 
належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 
кількості) 

Регiональне вiддiлення Фонду 
Державного майна України по 

Київськiй областi 
19028107 

03133Україна Київ пл. 
Лесi Українки, 1 

0 

Прізвище, ім" я, по батькові 
фізичної особи 

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

Відсоток акцій (часток, паїв), які 
належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 
кількості) 

Усього 0 
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V. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада 

Член Ревiзiйної комiсii 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Яценко Сергiй Олександрович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

Згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних не  

4) рік народження** 

1984 

5) освіта** 

вища - Харкiвський нацiональний унiверситет радiоелектронiки, спецiальнiсть програмне 
забезпечення автоматизованих систем, квалiфiкацiя магiстр з програмного забезпечення 
автоматизованих систем 

6) стаж роботи (років)** 

3 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Керiвник вiддiлу внутрiшнього контролю ПАТ . 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

31.08.2012 Вiдповiдно до Статуту на 3 р. 

9) 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 3 р.  
Попереднi посади:внутрiшнiй аудитор. 
Змiн у персональному складi посадової особи протягом звiтного перiоду не було. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Голова Правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Наумов Андрiй Володимирович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

78 00 354230 05.09.2001 УВД г.Рыбинска и Рыбинского р-на Ярославской области РФ 

4) рік народження** 

1975 
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5) освіта** 

вища, (Санкт-Петербургский университет экономики и финансов), спецiальнiсть - менеджер-
економiст. 

6) стаж роботи (років)** 

10 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ (Москва), Директор по маркетингу. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

20.05.2011 Вiдповiдно до Статуту на 3 р. 

9) 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 10 р.  
Попереднi посади:Директор по маркетингу. 
Змiн у персональному складi посадової особи протягом звiтного перiоду не було. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Головний бухгалтер 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Футурська Людмила Василiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

СМ 438005 12.02.2002 Вишнiвським МВМГУМВС України в Київськiй областi 

4) рік народження** 

1964 

5) освіта** 

вища/ iнженер - економiст 

6) стаж роботи (років)** 

12 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ВАТ, бухгалтер 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

23.04.2013 невиборна посада, безстроковий трудовий договiр 

9) 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 12 р.  
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Попереднi посади:бухгалтер 
Змiн у персональному складi посадової особи протягом звiтного перiоду не було. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової Ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Врублевський Дмитро Вiкторович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

Згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних не отримана 

4) рік народження** 

1981 

5) освіта** 

Вища, Нацiональний унiверситет iм.Т.Г.Шевченка, спецiальнiсть мiжнароднi економiчнi 
вiдносини, квалiфiкацiя економiст-мiжнароднiк 

6) стаж роботи (років)** 

7 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Заступник Голови Правлiння з економiки та фiнансiв ПАТ . 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

23.04.2013 Вiдповiдно до Статуту на 3 р. 

9) 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 7 р.  
Попереднi посади:Заступник Голови Правлiння з економiки та фiнансiв ПАТ . 
Змiн у персональному складi посадової особи протягом звiтного перiоду не було. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової Ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Дiдан Юлiя Юрiївна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

Згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних не отримана 

4) рік народження** 

1979 
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5) освіта** 

вища, Український державний морський технiчний унiверситет, рiк закiнчення 2001, спецiальнiсть 
правознавство, квалiфiкацiя юрист спецiалiст 

6) стаж роботи (років)** 

7 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Керiвник юридичного департаменту ТОВ . 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

23.04.2013 Вiдповiдно до Статуту на 3 р. 

9) 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 7 р.  
Попереднi посади:Керiвник юридичного департаменту ТОВ . 
Змiн у персональному складi посадової особи протягом звiтного перiоду не було. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової Ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Огриза Вiкторiя Iгорiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

Згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних не отримана 

4) рік народження** 

1979 

5) освіта** 

вища, Український державний морський технiчний унiверситет, рiк закiнчення 2001, спецiальнiсть 
правознавство, квалiфiкацiя юрист спецiалiст 

6) стаж роботи (років)** 

7 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Начальник юридичного вiддiлу ТОВ  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

31.08.2012 Вiдповiдно до Статуту на 3 р. 

9) 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.  
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Стаж керiвної роботи _7___ р.  
Попереднi посади:аступник Голови Правлiння з правових питань ПАТ . 
Змiн у персональному складi посадової особи протягом звiтного перiоду не було. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Ревiзiйної комiсii 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Гончаренко Олена Костянтинiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

МС 794445 06.05.2000 Приднiпровським РВУМВС України в Черкаськiй областi . 

4) рік народження** 

1974 

5) освіта** 

вища технiчна. 

6) стаж роботи (років)** 

15 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Заступник Фiнансового директора ВАТ . 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

31.08.2012 Вiдповiдно до Статуту на 3 р. 

9) 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 __15___ р.  
Попереднi посади:Заступник Фiнансового директора ВАТ .  
Змiн у персональному складi посадової особи протягом звiтного перiоду не було. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Ревiзiйної комiсii 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Ярославський Фелiкс Iгорович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

Згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних не отримана 

4) рік народження** 

1974 
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5) освіта** 

Вища, Житомирський державний технологiчний унiверситет, економiст з бухгалтерського облiку 
та аудиту 

6) стаж роботи (років)** 

15 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Директор ТОВ . 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

04.04.2014 Вiдповiдно до Статуту на 3 р. 

9) 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 _15 р.  
Попереднi посади:Директор ТОВ . 
Змiн у персональному складi посадової особи протягом звiтного перiоду не було. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 
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VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 

Найменування 
юридичної особи 

Код за 
ЄДРПОУ 

Місцезнаходження 
Кількість 

акцій (штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані на 
пред'явника 

ТОВ ВБД ПП 1157746006 
10902 Росiя Москва 
Яузський б-р, 16/15 

2598197467 97.12 2598197467 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної 

особи* 

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

паспорт** 

Кількість 
акцій (штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані на 
пред'явника 

Усього 2598197467 97.12 2598197467 0 0 0 

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

Вид загальних 
зборів*  
 чергові позачергові 

X 
  

Дата проведення 21.05.2014 

Кворум зборів** 97.5869 

Опис 

Порядок денний: 
1.. Обрання членiв лiчильної комiсiї та прийняття рiшення з питань порядку проведення 
загальних зборiв. 
2. Звiт Правлiння Товариства про результати дiяльностi в 2013 р. та його затвердження. 
3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк та його затвердження. 
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2013 рiк та його затвердження. 
5. Затвердження балансу Товариства за 2013 р. 
6. Розгляд питання розподiлу прибутку i збиткiв та виплати (невиплати) дивiдендiв 
акцiонерам за 2013 рiк. 
На зборах були розглянутi всi питання порядку денного та по кожному питанню були 
прийнятi вiдповiднi рiшення. 
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Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ТОВ "Фондова компанiя "Трансферт" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 37001565 

Місцезнаходження 01133 Україна м. Київ немає Київ Щорса, 32-в 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

АВ № 520534 

Назва 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 та по батькові фізічної особи 

Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй України» 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ немає Київ Б.Гринченка, 3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

АВ № 581322 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

ДКЦПФР 

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 та по батькові фізічної особи 

ПрАТ "КПМГ Аудит" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  

Код за ЄДРПОУ 31032100 

Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ немає Київ Михайлiвська ,11 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

2397 

Назва 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 
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Опис У звiтному перiодi пiдприємство здiйснювало дiяльнiсть вiдповiдно до 
свiдоцтва про включення в реєстр аудиторських фiрм. 
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X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 
паперу 

Форма існування 
та форма 
випуску 

Номінальна 
вартість 

акцій (грн) 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість (грн) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

06.10.2010 846/1/10 ДКЦПФР UA4000141881 
Акція проста 

бездокументарна 
іменна 

Бездокументарні 
іменні 

0.05 2675338447 133766922.35 100 

Опис Обiг ЦП проходив на вторинному неорганiзованому ринку. ЦП не були включенi до лiстiнгу бiрж. 
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XI. Опис бізнесу 

ПАТ є одним з найпотужнiших пiдприємств України з переробки молока. Пiдприємство було 
введено в експлуатацiю 23 грудня 1973р. Проектна потужнiсть при вводi - 275 тн. на змiну або 
165000тн. за рiк переробки сировини. З 1990р. проектна потужнiсть становить 475 тн. на змiну або 
285000тн. за рiк переробки сировини. Пiсля реалiзацiї декiлькох iнвестицiйних проектiв 
пiдприємство значно збiльшило свої потужностi i на кiнець 2003р. проектна потужнiсть заводу 
становить 709 тн. за змiну або 425400тн. за рiк переробки сировини. В середньому пiдприємство 
використовує не бiльше 25% проектних виробничих потужностей, але взагалi на пiдприємствi 
задiяно у виробництвi все обладнання, яке здатне виготовляти якiсну продукцiю. ВАТ було 
приватизовано в 1997р., шляхом випуску простих iменних акцiй.. Завод розмiщений в м.Вишневе, 
Київської областi, Києво-Святошинського району. Площа територiї, де розмiщений весь комплекс 
споруд складає 7,4га. В квiтнi 2000р. на вторинному ринку цiнних паперiв промислово - 
торгiвельна компанiя "Вiмм-Бiлль-Данн" придбала контрольний пакет акцiй Товариства. Метою 
дiяльностi Товариства є задоволення попиту на молочну продукцiю широкого асортименту рiзних 
цiльових аудиторiй на ринку м.Києва, Київської областi та iнших регiонiв України. У 2002р. було 
введено в експлуатацiю три потужнi лiнiї по виробництву стерилiзованої молочної та сокової 
продукцiї. У 2012 роцi було введено в експлуатацiю завод по виробництву продукцiї дитячого 
харчування. Пiдприємство забезпечують сировиною бiльш нiж 50 постачальникiв з Київської, 
Житомирської, Чернiгiвської, Черкаської та Вiнницької областей. 
Фiлiал ПАТ «ВБД Україна» фiлiя «ХМК» (до 19.12.2007 р. АТВТ «Харькiвский молочний 
комбiнат») був побудований в 1973 роцi по iндивiдуальному проекту Українського державного 
проектного iнституту мясної и молочної промисловостi. 
З вересня 2002 року АТВТ «Харькiвский молочний комбiнат» ввiйшов в групу пiдприємств 
росiйської компанiї "Вимм-Билль-Данн". 
Фiлiал ПАТ «ВБД Україна» фiлiя «ХМК» постiйно придiляє особливу увагу технiчному 
забезпеченню свого пiдприємства, проводячи мiроприємства по модернизацiї технологiчних 
процесiв.  
Так, в 2003 роцi на АТВТ «ХМК», завдяки iнвестицiям компанiї "Вимм-Билль-Данн" в суммi 
близько 15 млн. долларiв, було встановлено двi лiнiї нового повнiстю компьютеризорованного 
обладнання, яке не має аналогiв в Українi.. 
Часть цих iнвестицiй пiшла на проектування та побудову нової котельнi. 
- В 2004-2005 роцi була модернiзирована рампа ЦГП, яка дозволяє теперь круглий рiк проводити 
погрузку продукцiї при температурi, оптимальнiй для збереження продукта. 
- В 2006 роцi ассортимент сирково-творожної дiльницi бул разширений продуктами в мягкiй 
упаковцi типу еколiн. Для цього було куплено 2 нових упаковочних автомата; 
Фiлiал ПАТ «ВБД Україна»-«ХМК» виробляє молочнi продукти пiд торговыми марками «Ромол», 
«Веселий молочник», «Фругурт» i «Чудо». 
.  
Фiлiал ПАТ «ВБД Україна»-«ХМК» - один из перших Українських виробникiв, де зробили ставку 
на виробництво тiльки високоякiсної, безпечної продукцiї, запровадив систему управлiння 
безпечностii харчових продукiв НАССР i систему менеджмента якостi ISO 9001. 
Всi виробленi комбiнатом продукти унiкальнi по своїй рецептурi i смаковим якостям. 
Продукцiя ХМК - це натуральнi, екологiчно чистi продукти, якi виробляються тiльки iз 
високоякiсної сировини, не мiстять консервантiв i мають вiдмiннi вкусовi характеристики .  
. Ця дiяльнiсть дозволяє комбiнату успiшно конкурувати з виробниками на рiзних ринках 
продажу.  
З 2011року ПАТ «ВБД Україна» фiлiя -«Харькiвський Молочний Комбiнат» 

ПАТ має таку органiзацiйну структуру: Органами у правлiння Товариства є: - Загальнi збори 
акцiонерiв - Вищий орган Товариства. - Спостережна рада - орган, що представляє iнтереси 
акцiонерiв у Товариствi та здiйснює контроль з; виконавчим органом Товариства в перiод мiж 
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Загальними зборами Товариства. - Правлiння - виконавчий орган Товариства, який здiйснює 
керiвництво поточною дiяльнiстю - Ревiзiйна комiсiя - контролюючий орган акцiонерiв за 
фiнансово - господарською дiяльнiстю Правлiння Товариства. Виробнича дiяльнiсть ПАТ 
забезпечується роботою десятьох виробничих та допомiжних пiдроздiлiв, а також десятьох 
вiддiлiв. 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) – 889 
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб) – 67 
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 0 
Фонд оплати працi - всього __75 410.6 (тис.грн.) -  

Пiдприємство входить до складу Нацiональнiй асоцiацiї виробникiв дитячого харчування, 
молочноконсервної та сокової продукцiї «УКРКОНСЕРВМОЛОКО», Европейської бiзнес-
асоцiацiї, асоцiацiї Укрмолпром. 

Спiльної дiяльностi з iншими пiдприємствами АТ не проводить 

Пропозицiй третiх осiб щодо реорганiзайiї тов. на протязi року не було. 

Бухгалтерський облiк у ПАТ 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". Амортизацiя по основних засобах нараховується згiдно iз статтею 8 
Закону України "Про внесення змiн i доповнень до Закону України "Про оподаткування прибутку 
пiдприємств"" вiд 22.05.1997р. Знос малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних 
фондiв нараховувався у першому мiсяцi використання об"єктiв в розмiрi 50% вартостi, що 
амортизується, i 50% вартостi, що амортизується - у мiсяцi їх вилучення з активiв. Облiк товарно - 
матерiальних цiнностей проводився згiдно з П(С)БО 9"3апаси". Матерiальнi цiнностi 
облiковувались по цiнi придбання. При вибуттi матерiали, сировина, паливо, товари, 
комплектуючi вироби та напiвфабрикати списувалися з балансу за середньозваженою 
собiвартiстю; запаснi частини, будiвельнi матерiали та малоцiннi швидкозношуванi предмети 
списувались за iдентифiкованою собiвартiстю. Одиницею облiку запасiв було кожне 
найменування цiнностей. Оприбуткування матерiальних цiнностей здiйснювалося матерiально 
вiдповiдальними особами i оформлялося прибутковими накладними. Залишки дебiторської 
заборгованостi за товари, роботи та послуги вiдповiдають даним синтетичного облiку. Резерв 
сумнiвних боргiв у Товариствi нараховувався, виходячи iз фактичної платоспроможностi окремих 
дебiторiв, що вiдповiдає вимогам П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть". Визнання, облiк та 
оцiнка зобов'язань здiйснювались вiдповiдно до П(С)БО 11 "Зобов"язання". 

Iнформацiя про основнi види товарiв або послуг, що їх виробляє чи надає емiтент 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 «Традицiя», молоко 
"Домик в деревне", 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. 
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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 -24.69% - Молоко стерилiзоване – 5.86% - Йогурт –9.89% - Кефiр – 17.99% - Iнша 
кисломолочна продукцiя – 7.15% - Сметана – 11.73% - Сир та сирковi вироби – 11.63% - Сирки 
глазурованнiе - 0.29% - Iнше -10.77 % Реалiзацiя продукцiї вiдбувається в усiх цiнових категорiях 
та для рiзних цiльових аудиторiй через дистриб’ютора 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. 

Протягом 5 останнiх рокiв активи тов. змiнились на 461558,2 тис. грн, а саме було проведено 
реконструкцiю будiвля та куплено обладнання для введення в дiю заводу дитячого харчування, 
придбано iншi основнi засоби, пов'язанis з господарською дiяльнiстю пiдприємства. 

26 грудня 2014 року Група здійснила продаж виробничої одиниці відповідальної за виробництво 
сухого молока (молочний завод в м.Буринь). Після зниження рівня використання сухого молока у 
виробництві, утримання заводу стало економічно недоцільним.  
 
Значнi правочини, вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства», це правочини, якi 
укладалися i виконувалися протягом року на суми 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв не 
надавалися. 

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 ПАТ «ВБД Україна» та його структурних 
пiдроздiлах, а саме – ПАТ «ВБД Україна» фiлiя « Харькiвський молочний комбiнат» та ПАТ «ВБД 
Україна» фiлiя «Буринський завод сухого молока». 

Як будь - яке пiдприємство молочної промисловостi ПАТ 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. 

Штрафи, пенi, неустойки за 2014 р. склали 387.2 тис. грн. за порушення чинного законодавства. 

Фiнансування дiяльностi ведеться з власних та кредитних обiгових коштiв. 

д\н 

Планується розширити асортименту виробленої продукцiї . 

Фiнансування дослiджень за звiтний перiод вiдсутня 

В судових справах емiтент не приймає участi. 
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Працiвники, якi працюють на умовах неповного робочого часу вiдсутнi. 
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XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування 
основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 
грн.) 

Орендовані основні засоби 
(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 
грн.) 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

1. Виробничого 
призначення: 

287162 290804 0 0 287162 290804 

будівлі та споруди 84863 82830 0 0 84863 82830 

машини та 
обладнання 

184938 194957 0 0 184938 194957 

транспортні 
засоби 

8192 5556 0 0 8192 5556 

інші 9169 7461 0 0 9169 7461 

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 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 287162 290804 0 0 287162 290804 

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)  

328699 205994 

Статутний капітал (тис. грн.)  133767 133767 

Скоригований статутний капітал 
(тис. грн)  

133767 133767 

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 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 
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у тому числі:  

Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі: 
 

за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

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

X 0 X X 

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

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 14684 X X 

Фінансова допомога на зворотній 
основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання X 553843 X X 

Усього зобов'язань X 568527 X X 

Опис: Зобов'язання зазначенi вiдповiдно до фiнансових звiтiв товариства. 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ПрАТ "КПМГ Аудит" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної 
особи) 

31032100 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01001 Україна м. Київ немає 
Київ Михайлiвська ,11 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 

2397 26.01.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 
реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних 
учасників ринку цінних паперів** 

немає немає немає немає 

Текст аудиторського висновку (звіту) 
 

Звіт незалежних аудиторів (аудиторський висновок) 

 

 

Правлінню 
Публічного акціонерного товариства «Вімм-Білль-Данн Україна» 

Ми провели аудит консолідованої фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Вімм-Білль-
Данн Україна» (далі – Товариство) та його дочірніх підприємств (далі разом – Група), що додається, яка 
включає консолідований звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2014 р., консолідовані звіти про про 
сукупний дохід, про рух грошових коштів, про власний капітал за рік, що закінчився 31 грудня 2014 р., та 
примітки до них, які включають стислий виклад важливих аспектів облікової політики та іншу 
пояснювальну інформацію. 
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Відповідальність управлінського персоналу за консолідовану фінансову звітність 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї 
консолідованої фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та 
за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для 
того, щоб забезпечити складання консолідованої фінансової звітності, яка не містить суттєвих 
викривлень унаслідок шахрайства або помилки.  

Відповідальність аудиторів 

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї консолідованої фінансової звітності на 
основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних 
стандартів аудиту, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської 
Палати України №304/1 від 24 грудня 2014 р. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних 
вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що 
консолідована фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. 

Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у 
консолідованій фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку 
ризиків суттєвих викривлень консолідованої фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. 
Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються 
складання та достовірного подання суб’єктом господарювання консолідованої фінансової звітності, з 
метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки 
щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання.

 
Аудит включає також оцінку 

відповідності використаних облікових політик, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським 
персоналом, та загального подання консолідованої фінансової звітності. 

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої 
умовно-позитивної думки. 

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки 

Група не має достатніх облікових даних стосовно первісної вартості основних засобів, придбаних 
до 31 грудня 2007 р. Ми не змогли перевірити іншим чином основні засоби, з чистою балансовою 
вартістю 23,853 тисячі гривень на 31 грудня 2014 р. (2013: 40,584 тисячі гривень). Відповідно, ми 
не змогли визначити, чи існувала необхідність у коригуванні сум основних засобів станом на 31 
грудня 2014 р. та елементів, що складають консолідовані звіти про сукупний дохід та 
консолідовані звіти про зміни у власному капіталі за роки, що закінчилися 31 грудня 2014 р. та 31 
грудня 2013 р. 

Висловлення умовно-позитивної думки 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у розділі  “Підстава для 
висловлення умовно-позитивної думки”, консолідована фінансова звітність представляє достовірно, в усіх 
суттєвих аспектах, фінансовий стан Групи на 
31 грудня 2014 р., її фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився 
31 грудня 2014 р., відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. 

Пояснювальний параграф 

Ми звертаємо увагу на Примітку 1(б) до консолідованої фінансової звітності, в якій йдеться про 
політичні та соціальні протести, поєднані із зростанням регіонального протистояння, які 
розпочалися у листопаді 2013 року і наростали у 2014 році в Україні. Ці події, посилання на які 
міститься у Примітці 1(б), негативно вплинули та можуть надалі мати негативний вплив на 
результати діяльності та фінансовий стан Групи, характер якого на поточний момент визначити 
неможливо. Ми не змінювали нашу думку у зв’язку із цим питанням. 

. 

. 
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Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  

1 2014 01 0 

2 2013 01 0 

3 2012 01 0 

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

 
Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X 
 

Акціонери  
 

X 

Депозитарна установа 
 

X 

Інше (запишіть): д\н Ні 

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

 
Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  
 

X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  
 

X 

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

 
Так Ні 

Підняттям карток  
 

X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 
 

Підняттям рук  
 

X 

Інше (запишіть): д\н Ні 

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

 
Так Ні 

Реорганізація  
 

X 

Додатковий випуск акцій 
 

X 

Унесення змін до статуту 
 

X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  
 

X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства  
 

X 
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Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) 
 

X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді 
 

X 

Інше (запишіть): д\н Ні 

 

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

Ні 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 
(осіб) 

Кількість членів наглядової ради  003 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві  000 

Кількість представників держави  000 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій  003 

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій  00000 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  003 

 

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

004 

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

 
Так Ні 

Стратегічного планування  
 

X 

Аудиторський  
 

X 

З питань призначень і винагород  
 

X 

Інвестиційний  
 

X 

Інші (запишіть)  немає 

Інші (запишіть)  немає 

 

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

Ні 

 
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 
Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 
 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 
акцій   

X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  
 

X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  
 

X 
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Інше (запишіть)  немає 

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

 
Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 
 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 
 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 
 

Відсутність конфлікту інтересів  
 

X 

Граничний вік  
 

X 

Відсутні будь-які вимоги  
 

X 

Інше (запишіть): немає 
 

X 

 
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 
своїми правами та обов'язками?  

 
Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 
документів акціонерного товариства  

X 
 

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

X 
 

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

X 

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

X 

Інше (запишіть)  немає 

 

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

так, створено 
ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 

кількість членів ревізійної комісії 003 осіб; 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 
трьох років? 4 
 
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  
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Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Ні Так 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 Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 
власних акцій  

Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Так Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Ні Так Ні Ні 

 

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

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні 
 
 
 
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 
Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X 
 

Положення про наглядову раду  X 
 

Положення про виконавчий орган X 
 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 
 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X 
 

Положення про акції акціонерного товариства  X 
 

Положення про порядок розподілу прибутку  
 

X 

Інше (запишіть):  немає 

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

на загальних 
зборах 

Публікується у 
пресі, 

оприлюднюється 
в 

загальнодоступній 
інформаційній 

базі даних 
НКЦПФР про 
ринок цінних 

паперів  

Документи 
надаються 

для 
ознайомлення 
безпосередньо 

в 
акціонерному 

товаристві 

Копії 
документів 
надаються 
на запит 

акціонера 

Інформація 
розміщується 

на власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерного 
товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності  

Так Так Так Так Так 

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

Так Так Так Так Ні 

Інформація про склад органів 
управління товариства  

Так Так Так Так Ні 

Статут та внутрішні 
документи  

Так Ні Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення  

Так Ні Так Так Так 

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства  

Ні Ні Ні Ні Ні 

 

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

 
Так Ні 

Не проводились взагалі  
 

X 

Менше ніж раз на рік  
 

X 

Раз на рік  X 
 

Частіше ніж раз на рік  
 

X 

 
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 
Так Ні 

Загальні збори акціонерів 
 

X 

Наглядова рада 
 

X 

Виконавчий орган X 
 

Інше (запишіть) немає 

 

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

Не задовольняв професійний рівень  
 

X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  X 
 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  
 

X 

Інше (запишіть)  немає 

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

 
Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X 
 

Наглядова рада 
 

X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства 
 

X 

Стороння компанія або сторонній консультант 
 

X 

Перевірки не проводились 
 

X 

Інше (запишіть) немає 

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

 
Так Ні 

З власної ініціативи  X 
 

За дорученням загальних зборів   X 

За дорученням наглядової ради   X 

За зверненням виконавчого органу  
 

X 

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

X 

Інше (запишіть)  немає 

 

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

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

 
Так Ні 

Випуск акцій  
 

X 

Випуск депозитарних розписок  
 

X 

Випуск облігацій  
 

X 

Кредити банків  X 
 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  
 

X 

Інше (запишіть): немає  
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Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 
трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  X 

Так, плануємо розпочати переговори  
 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
 

Не визначились  
 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначилось 
 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так 
 

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: 26.04.2011 
р., Загальними зборами акцiонерiв  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 
правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено: 
на власнiй iнтернет- сторiнцi акцiонерного товариства  

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

немає 
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КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2015 | 01 | 01 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"Вiмм-Бiлль-Данн Україна" 
за ЄДРПОУ 00445937 

Територія 
 

за КОАТУУ 3222410600 

Організаційно-
правова форма 
господарювання 

 
за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності  

за КВЕД 10.51 

Середня кількість 
працівників 

956 
 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
 

Адреса 08132, м.Київ, в. ПРОМИСЛОВА, 7 
 

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) 
  

за міжнародними стандартами фінансової звітності 
 

V 

 
Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2014 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 
міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 0 0 0 

первісна вартість 1001 0 0 0 

накопичена амортизація 1002 0 0 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 

Основні засоби: 1010 0 0 0 

первісна вартість 1011 0 0 0 

знос 1012 0 0 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 0 
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накопичена амортизація 1022 0 0 0 

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

 
1030 

 
0 

 
0 

 
0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах 

1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 0 0 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 0 0 0 

Виробничі запаси 1101 0 0 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 0 

Товари 1104 0 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 

1125 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 

 
1130 

 
0 

 
0 

 
0 

з бюджетом 1135 0 0 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 0 0 0 

Готівка 1166 0 0 0 

Рахунки в банках 1167 0 0 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 
резервах довгострокових зобов’язань 

 
1181 

 
0 

 
0 

 
0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

інших страхових резервах 1184 0 0 0 
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Інші оборотні активи 1190 0 0 0 

Усього за розділом II 1195 0 0 0 

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

1200 0 0 0 

Баланс 1300 0 0 0 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 
міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 0 0 0 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 0 0 0 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 0 0 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

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

1531 0 0 0 

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

1532 0 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 
періоду) 

1533 0 0 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 
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Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 0 0 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 
за довгостроковими зобов’язаннями 

1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 0 0 0 

за розрахунками з бюджетом 1620 0 0 0 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 

за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 0 

за одержаними авансами 1635 0 0 0 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 0 0 0 

Усього за розділом IІІ 1695 0 0 0 

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

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 
пенсійного фонду 

1800 0 0 0 

Баланс 1900 0 0 0 

 

Примітки Iнформацiя вiдсутня 

Керівник Наумов Андрiй Володимирович 

Головний бухгалтер Футурська Людмила Василiвна 



35 
 

 

   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2015 | 01 | 01 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"Вiмм-Бiлль-Данн Україна" 
за ЄДРПОУ 00445937 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за 12 місяців 2014 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка За звітний період 
За аналогічний 

період попереднього 
року 

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

2000 0 0 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 

2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

2050 ( 0 ) ( 0 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
прибуток 

 
2090 

 
0 

 
0 

збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

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

2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 0 0 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2181 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 2182 ( 0 ) ( 0 ) 
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сільськогосподарської продукції 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
прибуток 

 
2190 

 
0 

 
0 

збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 

Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток 

 
2290 

 
0 

 
0 

збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
прибуток 

 
2350 

 
0 

 
0 

збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 

2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 

2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 0 0 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 0 0 

Витрати на оплату праці 2505 0 0 

Відрахування на соціальні заходи 2510 0 0 

Амортизація 2515 0 0 
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Інші операційні витрати 2520 0 0 

Разом 2550 0 0 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

2615 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки Iнформацiя вiдсутня 

Керівник Наумов Андрiй Володимирович 

Головний бухгалтер Футурська Людмила Василiвна 
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КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2015 | 01 | 01 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"Вiмм-Бiлль-Данн Україна" 
за ЄДРПОУ 00445937 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
за 12 місяців 2014 р. 

 

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 

 
0 

 
0 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 

3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 0 0 

Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 

 
3100 

 
( 0 ) 

 
( 0 ) 

Праці 3105 ( 0 ) ( 0 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 0 ) ( 0 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 
вартість 

3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 
зборів 

3118 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 0 ) ( 0 ) 
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Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 
контрактами 

3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик  3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 0 0 

необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих: 
відсотків 

3215 0 0 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 

3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 

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 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 

3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 

3375 ( 0 ) ( 0 ) 
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Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 0 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 

 

Примітки Iнформацiя вiдсутня 

Керівник Наумов Андрiй Володимирович 

Головний бухгалтер Футурська Людмила Василiвна 
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КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2015 | 01 | 01 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"Вiмм-Бiлль-Данн Україна" 
за ЄДРПОУ 00445937 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 
за 12 місяців 2014 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження 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 X 0 X 

збільшення (зменшення) 
забезпечень 

3510 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 
нереалізованих курсових різниць 

3515 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 
неопераційної діяльності та інших 
негрошових операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 
капіталі 

3521 0 0 0 0 

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

3522 0 0 0 0 

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

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 
фінансових інвестицій 

3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 
корисності необоротних активів 

3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 
оборотних активів 

3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 
поточних біологічних активів 

3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 3553 0 0 0 0 
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дебіторської заборгованості за 
продукцію, товари, роботи, 
послуги 

Зменшення (збільшення) іншої 
поточної дебіторської 
заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 
майбутніх періодів 

3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 
оборотних активів 

3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 
поточних зобов'язань 

3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 
діяльності 

3570 0 0 0 0 

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

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками з бюджетом 

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками зі страхування 

3563 0 0 0 0 

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

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 
майбутніх періодів 

3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 
поточних зобов’язань 

3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 
операційної діяльності 3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
  

Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 0 X 0 X 

необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 
відсотків 

3215 0 X 0 X 

дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 
позик 

3230 0 X 0 X 

Надходження від вибуття 
дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 

Витрачання на придбання: 3255 X 0 X ( 0 ) 
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фінансових інвестицій 

необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання 
дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 
інвестиційної діяльності 

3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
  

Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 0 X 0 X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки 
в дочірньому підприємстві 

3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 

3345 X 0 X 0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 
заборгованості з фінансової 
оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки 
в дочірньому підприємстві 

3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 
неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 
фінансової діяльності 

3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 
звітний період 

3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 
залишок коштів 

3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 

Примітки Iнформацiя вiдсутня 

Керівник Iнформацiя вiдсутня 

Головний бухгалтер Iнформацiя вiдсутня 
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КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Вiмм-Бiлль-Данн 

Україна" 
за ЄДРПОУ 00445937 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про власний капітал 
за 12 місяців 2014 р. 

 

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 0 0 0 0 0 0 0 0 

Коригування: 
Зміна облікової 
політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 
помилок 

4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 
залишок на 
початок року 

4095 0 0 0 0 0 0 0 0 

Чистий 
прибуток 
(збиток) за 
звітний період 

4100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 
дохід за звітний 
період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Дооцінка 
(уцінка) 
необоротних 
активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 
(уцінка) 
фінансових 
інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 
курсові різниці 

4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 
сукупного 
доходу 
асоційованих і 
спільних 
підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 
дохід 

4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 
прибутку: 
Виплати 
власникам 
(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 
прибутку до 
зареєстрованого 
капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 
резервного 
капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 
прибутку, 
належна до 
бюджету 
відповідно до 
законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 
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прибутку на 
створення 
спеціальних 
(цільових) 
фондів 

Сума чистого 
прибутку на 
матеріальне 
заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 
учасників: 
Внески до 
капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 
заборгованості з 
капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 
капіталу: 
Викуп акцій 
(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 
викуплених акцій 
(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 
викуплених акцій 
(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 
частки в капіталі 

4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 
номінальної 
вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 
капіталі 

4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання 
(продаж) 
неконтрольованої 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 
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частки в 
дочірньому 
підприємстві 

Разом змін у 
капіталі 

4295 0 0 0 0 0 0 0 0 

Залишок на 
кінець року 

4300 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Примітки Iнформацiя вiдсутня 

Керівник Наумов Андрiй Володимирович 

Головний бухгалтер Футурська Людмила Василiвна 
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КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2015 | 01 | 01 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"Вiмм-Бiлль-Данн Україна" 
за ЄДРПОУ 00445937 

Територія 
 

за КОАТУУ 3222410600 

Організаційно-
правова форма 
господарювання 

 
за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності  

за КВЕД 10.51 

Середня кількість 
працівників 

956 
 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
 

Адреса 08132, м.Київ, в. ПРОМИСЛОВА, 7 
 

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) 
  

за міжнародними стандартами фінансової звітності 
 

V 

 
Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2014 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 
міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 2189 1554 000000000003169 

первісна вартість 1001 9319 9120 000000000008136 

накопичена амортизація 1002 7130 7566 000000000004967 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 4388 1434 000000000043927 

Основні засоби: 1010 287162 290804 000000000247425 

первісна вартість 1011 605516 622555 000000000464337 

знос 1012 318354 331751 000000000216912 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 0 
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накопичена амортизація 1022 0 0 0 

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

 
1030 

 
0 

 
0 

 
0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Гудвіл при консолідації 1055 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах 

1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 19 0 000000000019638 

Усього за розділом I 1095 293758 293792 000000000314159 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 43607 49441 52171 

Виробничі запаси 1101 29728 40881 000000000029995 

Незавершене виробництво 1102 3185 4932 000000000002827 

Готова продукція 1103 10632 3628 000000000014023 

Товари 1104 61 0 000000000005326 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 

1125 327252 533666 000000000103327 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 

 
1130 

 
13497 

 
1874 

 
000000000005334 

з бюджетом 1135 3 0 000000000000709 

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1167 320 000000000001807 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 6652 15705 9372 

Готівка 1166 143 8 000000000000170 

Рахунки в банках 1167 6509 15697 000000000009202 

Витрати майбутніх періодів 1170 1235 1199 000000000000685 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 
резервах довгострокових зобов’язань 

 
1181 

 
0 

 
0 

 
0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

резервах незароблених премій 1183 0 0 0 
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інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 3100 1229 000000000002910 

Усього за розділом II 1195 396513 603434 000000000176315 

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

1200 32 0 000000000000077 

Баланс 1300 690303 897226 000000000490551 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 
міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 133767 133767 133767 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 101856 101856 000000000071694 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 (26139) 96566 (00000000229573) 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 3490 ) ( 3490 ) ( 003490 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Неконтрольована частка 1490 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 205994 328699 (00000000027602) 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 3203 15945 00000000004759 

Пенсійні зобов’язання 1505 2318 1872 00000000001373 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 359105 450345 450345 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 0 

резерв незароблених премій 1533 0 0 0 

інші страхові резерви 1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 



51 
 

 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 364626 468162 000000000143874 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 
за довгостроковими зобов’язаннями 

1610 16669 7947 000000000250582 

за товари, роботи, послуги 1615 37786 55666 000000000081886 

за розрахунками з бюджетом 1620 40577 14684 000000000003733 

у тому числі з податку на прибуток 1621 39263 9359 00000000002732 

за розрахунками зі страхування 1625 937 1198 000000000001433 

за розрахунками з оплати праці 1630 2797 2734 000000000003621 

за одержаними авансами 1635 28 19 000000000000140 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 8531 8169 000000000002711 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 12358 9948 000000000030173 

Усього за розділом IІІ 1695 119683 100365 000000000374279 

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

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 
пенсійного фонду 

1800 0 0 0 

Баланс 1900 690303 897226 000000000490551 

 

Примітки 

Основнi засоби 
(i) Визнання та оцiнка 

Основнi засоби, за винятком землi, вiдображенi за 
собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та 
накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Земля 

оцiнюється за її собiвартiстю, знижену на суму зменшення 
її корисностi. 

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

Вартiсть активiв, створених Групою за рахунок власних 
коштiв, включає вартiсть матерiалiв, заробiтну плату 

основних робiтникiв та будь-якi iншi витрати, 
безпосередньо пов’язанi з приведенням активу 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, 
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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. 

(ii) Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї оцiнюються за 

собiвартiстю за вирахуванням збиткiв вiд зменшення 
корисностi. Вартiсть включає витрати, якi безпосередньо 

вiдносяться до придбання активу. 
(iii) Подальшi витрати 

Вартiсть замiни частини одиницi основних засобiв 
визнається у складi балансової вартостi цiєї одиницi, якщо 
iснує вiрогiднiсть отримання Групою 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. 
(iiii) Знос 

Знос основних засобiв нараховується з дати їх 
встановлення та готовностi до використання або, якщо це 
стосується активiв, створених за рахунок власних коштiв, 
з дати, коли створення активу було завершено i вiн став 

готовим до використання. Знос нараховується на вартiсть, 
що амортизується, яка є вартiстю придбання активу, або 
на iншу вартiсть, що використовується замiсть вартостi 

придбання, за вирахуванням лiквiдацiйної вартостi. Група 
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 обґрунтовано 
вважати, що Група отримає право власностi до кiнця 
строку оренди. Знос на землю не нараховується. 

Оцiненi строки корисного використання для поточного та 
порiвняльного перiодiв такi: 
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• будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 10 - 40 рокiв 
• машини та обладнання 4 - 15 рокiв 

• транспортнi засоби 3 - 10 рокiв 
• приладдя та iнвентар, iншi основнi засоби 1 - 5 рокiв 

Методи нарахування зносу, строки корисного 
використання та лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв 

аналiзуються в кiнцi кожного фiнансового року та 
коригуються в разi необхiдностi.В 2014 році Група 
переглянула оцінені строки корисного використання 
деяких груп основних засобів (примітка 6г звіту 

аудіторов) 
(е) Запаси 

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. 
(є) Орендованi активи 

Оренда, за умовами якої Група приймає практично всi 
ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням активами, 

класифiкується як фiнансова оренда. При початковому 
визнаннi орендований актив оцiнюється за сумою, що 
дорiвнює меншiй з двох вартостей - за справедливою 
вартiстю або за приведеною вартiстю мiнiмальних 

орендних платежiв. Пiсля початкового визнання актив 
облiковується вiдповiдно до облiкової полiтики, 

застосовуваної до даного активу.  
Iншi види оренди - це операцiйна оренда; активи, 

орендованi на умовах операцiйної оренди, не визнаються у 
звiтi про фiнансовий стан Групи. 

(ж) Зменшення корисностi 
(i) Фiнансовi активи 

Фiнансовий актив оцiнюється на кожну звiтну дату для 
виявлення об’єктивних ознак зменшення корисностi. 

Фiнансовий актив вважається знецiненим, якщо iснують 
об’єктивнi ознаки того, що пiсля початкового визнання 
активу сталася подiя, пов’язана iз збитком, i що ця подiя 

негативно вплинула на оцiненi майбутнi грошовi потоки за 
цим активом, якi можуть бути достовiрно оцiненi. 
Об’єктивною ознакою того, що фiнансовi активи є 
знецiненими, може бути невиконання або затримка 
виконання зобов’язань дебiтора, реструктуризацiя 

заборгованостi перед Групою на умовах, якi Група не 
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розглядала б за iнших обставин, ознаки можливого 
банкрутства дебiтора чи емiтента, негативнi змiни 

платоспроможностi позичальникiв чи емiтентiв стосовно 
Групи, економiчнi умови, що можуть призвести до 

дефолту, зникнення активного ринку для цiнного паперу, 
спостерiгаються ознаки того, що вiдбувається вимiрковане 

зниження очiкуваних грошових потокiв вiд групи 
фiнансових активiв. Крiм того, значне або тривале 

зменшення справедливої вартостi iнвестицiї в акцiї до 
рiвня, що є меншим за її балансову вартiсть, є 
об’єктивною ознакою зменшення її корисностi. 

(ii) Кредити та дебiторська заборгованiсть 
Група розглядає ознаки зменшення корисностi 

дебiторської заборгованостi як у розрiзi окремих активiв, 
так i в сукупностi. Усi кредити i статтi дебiторської 

заборгованостi, якi є значними iндивiдуально, оцiнюються 
на предмет наявностi iндивiдуальних ознак зменшення 

корисностi. Усi кредити i статтi дебiторської 
заборгованостi, якi є значними iндивiдуально i по яких не 

було виявлено iндивiдуальних ознак зменшення 
корисностi, пiсля цього оцiнюються у сукупностi на 

предмет зменшення корисностi, яке сталося, але ще не 
було виявлено.  

Статтi дебiторської заборгованостi, якi не є значними 
iндивiдуально, розподiляються на групи дебiторської 

заборгованостi з аналогiчними характеристиками ризику i 
оцiнюються на предмет зменшення корисностi у 

сукупностi. 
Оцiнюючи кредити i дебiторську заборгованiсть на 
предмет зменшення корисностi у сукупностi, Група 

використовує iсторичнi тенденцiї вiрогiдностi дефолту, 
строкiв вiдшкодування i суми понесеного збитку з 

урахуванням суджень управлiнського персоналу стосовно 
того, чи є поточнi економiчнi i кредитнi умови такими, що 
фактичнi збитки можуть бути бiльшими чи меншими за 

використанi iсторичнi данi. 
Збиток вiд зменшення корисностi фiнансового активу, 

оцiненого за амортизованою вартiстю, розраховується як 
рiзниця мiж його балансовою вартiстю та приведеною 

вартiстю оцiнених майбутнiх грошових потокiв, 
дисконтованих за початковою ефективною процентною 
ставкою по активу. Збитки визнаються у прибутку або 
збитку i вiдображаються у складi забезпечення по 

дебiторськiй заборгованостi. Проценти по знецiненому 
активу i надалi визнаються шляхом вивiльнення дисконту. 

Якщо в результатi подальшої подiї сума збитку вiд 
зменшення корисностi зменшується, таке зменшення 

збитку вiд зменшення корисностi сторнується у прибутку 
чи збитку. 

(iii) Нефiнансовi активи 
Балансова вартiсть нефiнансових активiв Групи, за 

винятком запасiв та вiдстрочених податкових активiв, 
перевiряється на кожну дату звiтностi з метою виявлення 
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будь-яких ознак зменшення їх корисностi. Якщо такi 
ознаки iснують, проводиться оцiнка сум очiкуваного 

вiдшкодування активiв. Суми очiкуваного вiдшкодування 
нематерiальних активiв, що мають невизначенi строки 

корисного використання або ще не готовi до 
використання, оцiнюються щороку у той самий час. 

Збиток вiд зменшення корисностi визнається тодi, коли 
балансова вартiсть активу або його одиницi, що генерує 
грошовi кошти (ОГГК), перевищує суму очiкуваного 

вiдшкодування. 
Сумою очiкуваного вiдшкодування активу чи ОГГК є 
бiльша з двох вартостей: вартiсть у використаннi чи 
справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на 

реалiзацiю. При оцiнцi вартостi у використаннi очiкуванi в 
майбутньому грошовi потоки дисконтуються до їх 

теперiшньої вартостi з використанням ставки дисконту без 
урахування ставки оподаткування, яка вiдображає поточнi 
ринковi оцiнки вартостi грошових коштiв у часi та ризики, 
притаманнi вiдповiдному активу або ОГГК. Для цiлей 

тестування на предмет зменшення корисностi активи, якi 
не можуть бути перевiренi iндивiдуально, об’єднуються у 
найменшу групу активiв, що генерує приток грошових 
коштiв вiд безперервного використання вiдповiдного 

активу, що практично не залежить вiд притоку грошових 
коштiв вiд iнших активiв чи груп активiв або ОГГК.  
Корпоративнi активи Групи не генерують окремого 

притоку грошових коштiв i використовуються бiльш нiж 
однiєю ОГГК. Корпоративнi активи вiдносяться на ОГГК 
послiдовно та обґрунтовано i перевiряються на предмет 
зменшення корисностi в ходi тестування ОГГК, до якої 

вiдноситься вiдповiдний корпоративний актив. 
Збитки вiд зменшення корисностi визнаються у прибутку 
або збитку. Збитки вiд зменшення корисностi, визнанi 

стосовно ОГГК, розподiляються для зменшення 
балансової вартостi активiв у одиницi (групi одиниць) на 

пропорцiйнiй основi. 
Збитки вiд зменшення корисностi активiв, визнанi у 

попереднiх перiодах, оцiнюються в кожну звiтну дату на 
предмет будь-яких 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 корисностi сторнується тiльки у 
випадку, якщо балансова вартiсть активу не перевищує 

балансову вартiсть, що була б визначена, за вирахуванням 
амортизацiї, якби збиток вiд зменшення корисностi не був 

визнаний взагалi. 
(з) Винагорода працiвникам 

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 
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нарахованi внески в фонд обов’язкового державного 
соцiального страхування. Такi суми вiдносяться на 

витрати по мiрi виникнення. 
Група 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.  

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

Керівник Наумов Андрiй Володимирович 

Головний бухгалтер Футурська Людмила Василiвна 
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КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2015 | 01 | 01 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"Вiмм-Бiлль-Данн Україна" 
за ЄДРПОУ 00445937 

 
(найменування) 

  
 

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за 12 місяців 2014 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка За звітний період 
За аналогічний 

період попереднього 
року 

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

2000 1326035 1348697 

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 (982559) (989763) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0 

Валовий: 
прибуток 

 
2090 

 
343476 

 
358934 

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 9056 9776 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 22307 ) ( 34361 ) 

Витрати на збут 2150 ( 24201 ) ( 42188 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 8522 ) ( 16663 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2181 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 2182 ( 0 ) ( 0 ) 
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сільськогосподарської продукції 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
прибуток 

2190 297502 275498 

збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 120 33819 

Інші доходи 2240 335 7 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 136239 ) ( 53505 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 324 ) ( 1256 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток 

 
2290 

 
161394 

 
254563 

збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 33925 50379 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 4764 0 

Чистий фінансовий результат: 
прибуток 

 
2350 

 
122705 

 
204184 

збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 

2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 

2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 122705 204184 

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

 
2470 

 
0 

 
0 

неконтрольованій частці 2475 0 0 

Сукупний дохід, що належить: 
власникам материнської компанії 

 
2480 

 
0 

 
0 

неконтрольованій частці 2485 0 0 

 



59 
 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 793749 734025 

Витрати на оплату праці 2505 73408 82396 

Відрахування на соціальні заходи 2510 24784 28588 

Амортизація 2515 34535 64144 

Інші операційні витрати 2520 107783 140111 

Разом 2550 1034259 1049264 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 2675338447 2675338447 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 2675338447 2675338447 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.0046 0.076 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

2615 0.0046 0.076 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки 

Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї у ходi звичайної дiяльностi 
оцiнюється за справедливою вартiстю отриманих коштiв 

або коштiв до отримання, за вирахуванням вартостi 
поверненої продукцiї, торгових та оптових знижок i 
податку на додану вартiсть. Доходи визнаються, коли 

iснує переконливий доказ, зазвичай у формi укладеного 
договору купiвлi - продажу, того, що значнi ризики i 

вигоди, пов'язанi з володiнням продукцiєю, були переданi 
покупцевi, отримання оплати є ймовiрним, вiдповiднi 

витрати i потенцiйний повернення продукцiї можуть бути 
оцiненi достовiрно, була припинена участь в управлiннi 
продукцiєю, i сума доходу може бути достовiрно оцiнена. 
Якщо iснує ймовiрнiсть надання знижок, i їх сума може 
бути достовiрно оцiнена, тодi знижка визнається як 
зменшення доходу при визнаннi реалiзацiї продукцiї. 

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

реалiзацiї молочних виробiв та iншої готової продукцiї 
така передача зазвичай вiдбувається у момент, коли 
продукцiя передається у розпорядження покупця. 

(й) Iншi витрати 
Оренднi платежi 

Платежi за договорами операцiйної оренди визнаються у 
прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом 

строку оренди. Знижки, наданi орендодавцями, 
визнаються у складi загальної суми витрат на оренду 

протягом строку оренди. 
Визначення того, чи мiстить договiр умови оренди 
На момент початку дiї будь-якого договору Група 

проводить оцiнку такого договору на предмет наявностi 
ознак оренди. Ознаки оренди iснують, якщо виконання 
договору залежить вiд використання конкретного активу. 
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Договiр дає право на використання активу, якщо згiдно з 
ним Групи надається право контролю за використанням 

вiдповiдного активу. 
На момент початку дiї чи перегляду умов договору Група 
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 
Група 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 Групи. 

(к) Фiнансовi витрати 
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). 
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. 

(л) Фiнансовi доходи 
Фiнансовi доходи включають процентний дохiд та 
прибутки вiд курсових рiзниць. Процентний дохiд 

визнається по мiрi нарахування у прибутку або збитку з 
використанням методу ефективного вiдсотка. 

(м) Витрати з податку на прибуток 
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. 
Вiдстрочений податок визнається по тимчасових рiзницях 

мiж балансовими сумами активiв i зобов’язань, що 
використовуються для цiлей фiнансової звiтностi, i 

сумами, що використовуються для цiлей оподаткування. 
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Вiдстрочений податок не визнається за тимчасовими 
рiзницями, якi виникають при початковому визнаннi 

активiв або зобов’язань в операцiї, що не є об’єднанням 
бiзнесу, яке не впливає анi на облiковий, анi на 
оподатковуваний прибуток або збиток, i за тими 

рiзницями, що виникають в результатi iнвестицiй у дочiрнi 
пiдприємства та спiльно контрольованi суб’єкти 

господарювання, якщо iснує ймовiрнiсть того, що вони не 
будуть сторнованi у близькому майбутньому. Крiм того, 
вiдстрочений податок не визнається по вiдношенню до 

оподатковуваних тимчасових 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. 
При визначеннi суми поточного та вiдстроченого податку 
Група бере до уваги вплив невизначеностi податкових 
позицiй, а також ймовiрнiсть необхiдностi сплати 
додаткових податкiв, штрафiв i пенi за простроченi 
платежi. Група вважає, що нарахованi нею податковi 
зобов'язання є адекватними за всi податковi роки, що 
залишаються вiдкритими для перевiрок, виходячи з 
аналiзу багатьох факторiв, включаючи iнтерпретацiї 
податкового законодавства та попереднiй досвiд. Цей 
аналiз ґрунтується на оцiнках i припущеннях i може 

передбачати формування певних суджень щодо майбутнiх 
подiй. Може з'явитися нова iнформацiя, у зв'язку з якою 

Група буде змушена змiнити свою думку щодо 
адекватностi iснуючих податкових зобов'язань; подiбнi 
змiни податкових зобов'язань вплинуть на витрати по 

податках за перiод, в якому вiдбулися змiни. 
Вiдстроченi податковi активi та зобов’язання згортаються, 

якщо iснує 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, що вiдносяться на валовi витрати, 

якщо iснує ймовiрнiсть отримання у майбутньому 
оподатковуваного прибутку, за рахунок якого вони 

можуть бути використанi. Вiдстроченi податковi активи 
аналiзуються на кожну звiтну дату i зменшуються, якщо 
реалiзацiя вiдповiдної податкової вигоди бiльше не є 

ймовiрною. 
(н) Прибуток на акцiю 



62 
 

 

Група 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 Групи, на середньозважену кiлькiсть простих акцiй, 
що перебувають в обiгу протягом перiоду, з урахуванням 

утримуваних власних акцiй. 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. 

Керівник Наумов Андрiй Володимирович 

Головний бухгалтер Футурська Людмила Василiвна 
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КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2015 | 01 | 01 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"Вiмм-Бiлль-Данн Україна" 
за ЄДРПОУ 00445937 

 
(найменування) 

  
 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
за 12 місяців 2014 р. 

 

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 

 
1440607 

 
1384516 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 1327 114 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 20 28 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 

3025 124 359 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 13026 7874 

Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 

3100 ( 1125480 ) ( 1086893 ) 

Праці 3105 ( 62693 ) ( 59708 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 29916 ) ( 27517 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 52859 ) ( 18924 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 
вартість 

3117 ( 42738 ) ( 59480 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 
зборів 

3118 ( 20116 ) ( 18399 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 1874 ) ( 13426 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 0 ) ( 173 ) 
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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 ( 73870) ( 63281 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 45558 45090 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 75 0 

необоротних активів 3205 13145 224 

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 ( 51998 ) ( 43173 ) 

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 (38778) (42949) 

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 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 

3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 

3375 ( 0 ) ( 0 ) 
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Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 6780 2141 

Залишок коштів на початок року 3405 6652 4424 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 2273 87 

Залишок коштів на кінець року 3415 15705 6652 

 

Примітки Залишок коштiв вiдповiдає Балансу на кiнець року. 

Керівник Наумов Андрiй Володимирович 

Головний бухгалтер Футурська Людмила Василiвна 
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КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2015 | 01 | 01 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"Вiмм-Бiлль-Данн Україна" 
за ЄДРПОУ 00445937 

 
(найменування) 

  
 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 
за 12 місяців 2014 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження 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 X 0 X 

збільшення (зменшення) 
забезпечень 

3510 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 
нереалізованих курсових різниць 

3515 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 
неопераційної діяльності та інших 
негрошових операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 
капіталі 

3521 0 0 0 0 

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

3522 0 0 0 0 

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

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 
фінансових інвестицій 

3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 
корисності необоротних активів 

3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 
оборотних активів 

3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 
поточних біологічних активів 

3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 3553 0 0 0 0 
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дебіторської заборгованості за 
продукцію, товари, роботи, 
послуги 

Зменшення (збільшення) іншої 
поточної дебіторської 
заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 
майбутніх періодів 

3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 
оборотних активів 

3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 
поточних зобов'язань 

3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 
діяльності 

3570 0 0 0 0 

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

 
3561 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0 

за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0 

за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 
майбутніх періодів 

3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 
поточних зобов’язань 

3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 
операційної діяльності 

3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
  

Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

 
3200 

 
0 

 
X 

 
0 

 
X 

необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 
відсотків 

 
3215 

 
0 

 
X 

 
0 

 
X 

дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 
позик 

3230 0 X 0 X 

Надходження від вибуття 
дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 

Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 

 
3255 

 
X 

 
0 

 
X 

 
( 0 ) 

необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 
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Витрачання на придбання 
дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 
інвестиційної діяльності 

3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
  

Надходження від: 
Власного капіталу 

 
3300 

 
0 

 
X 

 
0 

 
X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки 
в дочірньому підприємстві 

3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 

 
3345 

 
X 

 
0 

 
X 

 
0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 
заборгованості з фінансової 
оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки 
в дочірньому підприємстві 

3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 
неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 
фінансової діяльності 

3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 
звітний період 

3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 
залишок коштів 

3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 

Примітки немає 

Керівник немає 

Головний бухгалтер немає 
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КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Вiмм-Бiлль-Данн 

Україна" 
за ЄДРПОУ 00445937 

 
(найменування) 

  
 

Консолідований звіт про власний капітал 
за 12 місяців 2014 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

Належить власникам материнської компанії 

Неконтрольована 
частка Разом 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 11 12 

Залишок на 
початок року 

4000 133767 0 101856 0 (26139) 0 (3490) 205994 0 205994 

Коригування: 
Зміна облікової 
політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 
помилок 

4010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 
залишок на 
початок року 

4095 133767 0 101856 0 (26139) 0 (3490) 205994 0 205994 

Чистий прибуток 
(збиток) за 
звітний період 

4100 0 0 0 0 122705 0 0 122705 0 122705 

Інший сукупний 
дохід за звітний 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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період 

Дооцінка (уцінка) 
необоротних 
активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 
фінансових 
інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 
курсові різниці 

4113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 
сукупного доходу 
асоційованих і 
спільних 
підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 
дохід 

4116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 
прибутку: 
Виплати 
власникам 
(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 
прибутку до 
зареєстрованого 
капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 
резервного 
капіталу 

4210 0 0 0 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 0 0 

Сума чистого 
прибутку на 

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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створення 
спеціальних 
(цільових) фондів 

Сума чистого 
прибутку на 
матеріальне 
заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 
учасників: 
Внески до 
капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 
заборгованості з 
капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 
капіталу: 
Викуп акцій 
(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 
викуплених акцій 
(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 
викуплених акцій 
(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки 
в капіталі 

4275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 
номінальної 
вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 
капіталі 

4290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання 
(продаж) 
неконтрольованої 
частки в 
дочірньому 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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підприємстві 

Разом змін у 
капіталі 

4295 0 0 29009 0 122705 0 0 122705 0 122705 

Залишок на 
кінець року 

4300 000000000133767 0 000000000101856 0 96566 0 (3490) 328699 0 328699 

 

Примітки Змiни в капiталi вiдповiдають Балансу на кiнець року. 

Керівник Наумов Андрiй Володимирович 

Головний бухгалтер Футурська Людмила Василiвна 
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 
стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

1 Загальна iнформацiя 
(a) Органiзацiйна структура та дiяльнiсть 
Публiчне акцiонерне товариство “Вiмм-Бiлль-Данн Україна” (“Материнська Компанiя” або 
“Товариство”) є компанiєю, зареєстрованою в Українi. Юридична адреса Материнської 
Компанiї: Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, 
вул. Промислова, 7. Дана консолiдована фiнансова звiтнiсть на 31 грудня 2014 р. та за рiк, що 
закiнчився на зазначену дату, включає Материнську Компанiю та її дочiрнє пiдприємство 
(разом “Група”). Основним видом дiяльностi Групи є виробництво молочних продуктiв, 
оптова торгiвля продуктами харчування, напоями та iншi види оптової торгiвлi. 
Власником 97,1% акцiй Товариства i материнською компанiєю для Групи є ПАТ “Вiмм-Бiлль- 
Данн Продукти Харчування” (Росiя). Фактичною контролюючою стороною ПАТ “Вiмм- 
Бiлль-Данн Продукти Харчування” (Росiя) є PepsiCo Inc. 
(б) Умови здiйснення дiяльностi 
Полiтико-економiчна ситуацiя в Українi суттєво погiршилася з того часу, як Уряд країни 
прийняв рiшення про вiдмову вiд пiдписання Угоди про асоцiацiю та Угоду про поглиблену 
та всеосяжну зону вiльної торгiвлi з Європейським Союзом в кiнцi листопада 2013 року. 
Полiтичнi та соцiальнi заворушення, поєднанi iз зростанням регiонального протистояння, 
призвели до поглиблення iснуючої в країнi економiчної кризи, зростання дефiциту 
державного бюджету та скорочення валютних резервiв Нацiонального банку України i, як 
результат, до подальшого зниження суверенних кредитних рейтингiв України. 
У лютому 2014 року, внаслiдок девальвацiї нацiональної валюти Нацiональний банк України 
увiв ряд адмiнiстративних обмежень на операцiї з обмiну валют, а також оголосив про перехiд 
на режим плаваючого курсу обмiну. У березнi 2014 року у результатi низки подiй у Криму 
вiдбулася анексiя Автономної Республiки Крим Росiйською Федерацiєю, яка не була визнана 
Україною та мiжнародним спiвтовариством. Ця подiя призвела до суттєвого погiршення 
вiдносин мiж Україною та Росiйською Федерацiєю. Слiдом за нестабiльнiстю у Криму 
регiональне протистояння поширилося на схiднi регiони України, головним чином, Донецьку 
та Луганську областi. У травнi 2014 року протести у Донецькiй та Луганськiй областях 
переросли у вiйськовi зiткнення та збройний конфлiкт мiж озброєними прибiчниками 
самопроголошених республiк у Донецькiй та Луганськiй областях та українськими силами. 
Станом на дату затвердження цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi до випуску 
нестабiльнiсть i протистояння тривають, а частина Донецької та Луганської областей 
залишається пiд контролем самопроголошених республiк. У результатi цього українська 
влада наразi не має можливостi повнiстю забезпечити виконання законiв України на цiй 
територiї. 
Кiнцевий результат розвитку та наслiдки полiтичної та економiчної кризи важко 
спрогнозувати, однак вони можуть мати подальший серйозний негативний вплив на 
українську економiку. 
Хоча управлiнський персонал вважає, що вiн вживає належнi заходи на пiдтримку стабiльної 
дiяльностi Групи, необхiднi за iснуючих обставин, подальша нестабiльнiсть умов здiйснення 
дiяльностi може спричинити негативний вплив на результати дiяльностi та фiнансовий стан 
Групи, характер та наслiдки якого на поточний момент визначити неможливо. Ця 
консолiдована фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнського персоналу__ 
щодо впливу умов здiйснення дiяльностi в Українi на операцiйну дiяльнiсть та фiнансовий 
стан Групи. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд оцiнки 
управлiнського персоналу. 
2 Основа складання консолiдованої фiнансової звiтностi 
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(a) Пiдтвердження вiдповiдностi 
Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть була складена згiдно з Мiжнародними стандартами 
фiнансової звiтностi (МСФЗ). 
Протягом усiх звiтних перiодiв, представлених у цiй фiнансовiй звiтностi, Група послiдовно 
застосовувала основнi принципи облiкової полiтики, викладенi далi. 
(б) Основа оцiнки 
Консолiдована фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу iсторичної (первiсної) 
вартостi. 
(в) Функцiональна валюта та валюта подання 
Нацiональною валютою України є гривня, яка є функцiональною валютою суб’єктiв 
господарювання Групи, оскiльки в Українi розмiщено основнi виробничi активи та 
реалiзується бiльшiсть продукцiї. Консолiдована фiнансова звiтнiсть подана у гривнях, 
округлених до тисяч гривень. 
(г) Використання оцiнок, припущень та суджень 
Складання консолiдованої фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ вимагає вiд управлiнського 
персоналу формування суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на застосування 
принципiв облiкової полiтики, на суми активiв та зобов’язань, доходiв та витрат, 
вiдображених у звiтностi, а також на розкриття iнформацiї про непередбаченi активи та 
зобов’язання. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. 
Оцiнки та припущення, на яких вони ґрунтуються, регулярно переглядаються. Результати 
перегляду облiкових оцiнок визнаються у перiодi, в якому вони переглядаються, а також у 
всiх наступних перiодах, на якi впливають такi оцiнки. 
Iнформацiя про важливi судження, оцiнки та припущення, що використовувалися при 
застосуваннi принципiв облiкової полiтики i мали найбiльший вплив на суми, визнанi у 
консолiдованiй фiнансовiй звiтностi, представлена у таких примiтках: 
• Примiтка 7 – Виробничi запаси та готова продукцiя; 
• Примiтка 12 – Кредити; 
• Примiтки 8 i 23 – Резерви пiд дебiторську заборгованiсть. 
3 Основнi принципи облiкової полiтики 
Принципи облiкової полiтики, викладенi далi, послiдовно застосовувалися у звiтному перiодi, 
представленому в цiй консолiдованiй фiнансовiй звiтностi, якщо не зазначено iнше. 
Принципи облiкової полiтики застосовувалися послiдовно до всiх суб’єктiв господарювання 
Групи. 
(a) Основа консолiдацiї 
(i) Дочiрнi пiдприємства 
Дочiрнiми є пiдприємства, якi контролюються Групою. Група контролює дочiрнє 
пiдприємство, якщо Група пiддана ризикам, пов’язаним зi змiнним доходом вiд участi в 
об’єктi iнвестування або має права на отримання такого доходу, i може використовувати свої 
права щодо пiдприємства з метою впливу на величину такого доходу. 
Показники фiнансової звiтностi дочiрнiх пiдприємств вiдображаються у складi 
консолiдованої фiнансової звiтностi з дати фактичного початку здiйснення контролю до дати 
фактичного припинення контролю. Облiкова полiтика дочiрнiх пiдприємств змiнювалася 
тодi, коли це було необхiдно для її приведення у вiдповiднiсть до облiкової полiтики Групи. 
На 31 грудня 2014 р. та на 31 грудня 2013 р. ПАТ “Вiмм-Бiлль-Данн Україна” володiє 100% 
акцiй ДП “Вiмм-Бiлль-Данн”, що зареєстровано в Українi. 
(ii) Операцiї, вилученi пiд час консолiдацiї 
Залишки за розрахунками й операцiї мiж суб’єктами господарювання Групи та будь-якi 
нереалiзованi доходи та витрати за операцiями мiж суб’єктами господарювання Групи 
вилучаються пiд час пiдготовки консолiдованої фiнансової звiтностi. 
(б) Припинена дiяльнiсть 
Припиненою дiяльнiстю є компонент бiзнесу Групи, дiяльнiсть та грошовi потоки якого 
можуть бути чiтко вiдособленi вiд iншої частини групи та який: 
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• являє собою окремий суттєвий вид дiяльностi або географiчний район ведення 
операцiй; 
• є частиною єдиного скоординованого плану вибуття окремого суттєвого виду 
дiяльностi або географiчного району ведення операцiй або 
• є дочiрнiм пiдприємством, придбаним виключно з метою наступного перепродажу. 
Дiяльнiсть класифiкується як припинена в момент її вибуття або в момент, коли ця дiяльнiсть 
вiдповiдає критерiям класифiкацiї в якостi призначенної для продажу, якщо останнє вiдбулося 
ранiше. 
(в) Iноземна валюта 
(i) Операцiї в iноземних валютах 
У березнi 2014 року, Нацiональний Банк України анонсував перехiд до режиму плаваючого 
обмiнного курсу, що спричинило суттєву девальвацiю нацiональної валюти по вiдношенню 
до бiльшостi iноземних валют. Починаючи з другої половини 2014 року, Україна зiткнулась 
зi значним дефiцитом надходжень у iноземнiй валютi, а українськi банки постраждали вiд 
падiння лiквiдностi спричиненого достроковим поверненням депозитiв фiзичних осiб та 
серйозними труднощами в доступi до внутрiшнiх i зовнiшнiх джерел фiнансування. Офiцiйнi 
курси НБУ не обов'язково є курсами, за якими iноземна валюта доступна на звiтну дату. На 
ПАТ “Вiмм-Бiлль-Данн Україна” 
практицi, учасникам ринку необхiдно сплачувати додатковi збори та комiсiї для того, щоб 
придбати iноземну валюту. Крiм того, пропозицiя необхiдної суми iноземної валюти може 
бути недоступна на ринку. 
Зважаючи на зазначене вище, управлiнський персонал вважає, що офiцiйнi курси мiжбанку 
забезпечують найкраще наближення до ставок, що дiють на звiтну дату. Таким чином, у 
пiдготовцi цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi застосовуються офiцiйнi курси мiжбанку, 
отриманi з офiцiйно опублiкованих джерел для переведення операцiй i залишкiв в iноземнiй 
валютi. 
Курси обмiну гривнi по вiдношенню до основних валют, якi були застосованi при складаннi 
консолiдованої фiнансової звiтностi, представленi таким чином: 
Валюта 31 грудня 2014 р. 31 грудня 2013 р. 
Росiйський рубль 0.286 0.248 
Долар США 16.280 8.280 
Євро 19.854 11.406 
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. 
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. 
(г) Оцiнка справедливої вартостi 
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 в принципi, або за його вiдсутностi, найбiльш вигiдному ринку, на який у Групи є 
доступ на цю дату. Справедлива вартiсть зобов’язання вiдображає ризик 
неплатоспроможностi. 
Якщо можливо, Група 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 
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iнформацiю щодо цiн на безперервнiй основi. 
Якщо немає котирувань на активному ринку, Група 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. 
Найкращим доказом справедливої вартостi фiнансового iнструменту на дату початкового 
визнання є, за нормальних умов, цiна транзакцiї, тобто справедлива вартiсть винагороди 
наданої або отриманої. Якщо Група 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. 
Якщо для активу або зобов’язання оцiнених за справедливою вартiстю є цiна покупки 
(котирування на покупку) та цiна продажу (котирування на продаж), Група оцiнює активи та 
довгу позицiю по цiнi покупки, а зобов’язання та коротку позицiю по цiнi продажу. 
Група визнає перенесення мiж рiвнями iєрархiї справедливої вартостi на кiнець звiтного 
перiоду протягом якого змiна мала мiсце. 
Група використовує наступну iєрархiчну структуру методiв оцiнки для визначення 
справедливої вартостi, що вiдображає суттєвiсть вхiдних даних використаних для оцiнки: 
- Рiвень 1: вхiднi данi, а саме котирування на активному ринку (нескоригованi); 
- 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; 
- Рiвень 3: вхiднi данi недоступнi на ринку. До даної категорiї вiдносяться всi iнструменти, 
для яких метод оцiнки включає вхiднi данi, якi не базуються на доступних даних та недоступнi 
вхiднi данi мають суттєвий вплив на оцiнку iнструменту. Дана категорiя включає 
iнструменти, що оцiнюються на основi котирувань для подiбних iнструментiв, коли 
вимагається використання. 
(д) Фiнансовi iнструменти 
(i) Непохiднi фiнансовi активи 
Непохiднi фiнансовi активи включають дебiторську заборгованiсть за продукцiю, товари, 
роботи, послуги та iншу дебiторську заборгованiсть, грошовi кошти та їх еквiваленти. 
Початкове визнання кредитiв i дебiторської заборгованостi здiйснюється Групою на дату їх 
виникнення. Початкове визнання усiх iнших фiнансових активiв вiдбувається на дату 
здiйснення операцiї, коли Група стає стороною договору стосовно конкретного iнструмента. 
Група припиняє визнання фiнансового активу, коли закiнчується строк дiї договiрних прав на 
отримання грошових потокiв вiд активу, або коли вона передає права на отримання грошових 
потокiв вiд фiнансового активу в рамках операцiї, в якiй передаються практично всi ризики i 
вигоди, пов’язанi з володiнням фiнансовим активом. Будь-яка частка володiння у переданих 
фiнансових активах, створена чи утримувана Групою, визнається як окремий актив або 
зобов’язання. 
Фiнансовi активи i зобов’язання зараховуються i чиста сума подається у звiтi про фiнансовий 
стан тiльки тодi, коли Група має юридичне право на зарахування сум i має намiр або провести 
розрахунки на нетто-основi, або одночасно реалiзувати актив i погасити зобов’язання. 
Група класифiкує непохiднi фiнансовi активи за такими категорiями як кредити та дебiторська 
заборгованiсть. 
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Кредити та дебiторська заборгованiсть 
Кредити та дебiторська заборгованiсть – це фiнансовi активи з фiксованими платежами чи 
платежами, що можуть бути визначенi, якi не мають котирування цiни на активному ринку. 
Початкове визнання таких фiнансових активiв здiйснюється за справедливою вартiстю, 
збiльшеною на суму будь-яких витрат, понесених безпосередньо у зв’язку зi здiйсненням 
операцiй. Пiсля початкового визнання кредити та дебiторська заборгованiсть оцiнюються за 
амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка, за вирахуванням 
будь-яких збиткiв вiд зменшення корисностi. Кредити та дебiторська заборгованiсть 
включають такi класи фiнансових активiв: дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, 
послуги, як зазначено у примiтцi 8, iнша поточна дебiторська заборгованiсть i грошовi кошти 
та їх еквiваленти, як зазначено у примiтцi 10. 
Грошовi кошти та їх еквiваленти 
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають залишки коштiв у касi, банкiвськi рахунки та 
високолiквiднi iнвестицiї iз строками виплат до трьох мiсяцiв з дати придбання, яким 
властивий незначний ризик змiни їх справедливої вартостi. 
(ii) Непохiднi фiнансовi зобов’язання 
Початкове визнання випущених боргових цiнних паперiв вiдбувається на дату їх випуску. 
Початкове визнання усiх iнших фiнансових зобов’язань вiдбувається на дату укладання 
угоди, коли Група стає стороною договору про придбання фiнансового iнструмента. 
Припинення визнання фiнансових зобов’язань вiдбувається у момент, коли зобов’язання 
Групи, визначенi договором, виконанi, анульованi, або коли строк їх дiї закiнчився. 
Група класифiкує непохiднi фiнансовi зобов’язання як iншi фiнансовi зобов’язання. Такi 
фiнансовi зобов’язання при початковому визнаннi оцiнюються за справедливою вартiстю 
плюс будь-якi витрати, що прямо вiдносяться до операцiй. Пiсля початкового визнання цi 
фiнансовi зобов’язання оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу 
ефективного вiдсотка. 
Група має такi фiнансовi зобов’язання: кредити, кредиторська заборгованiсть за товари, 
роботи i послуги та iнша поточна кредиторська заборгованiсть. 
(iii) Статутний капiтал 
Простi акцiї 
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. 
Зворотний викуп, продаж та повторне розмiщення акцiй, що складають 
акцiонерний капiтал (власнi акцiї, викупленi в акцiонерiв) 
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, 
ПАТ “Вiмм-Бiлль-Данн Україна” 
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. 
(е) Основнi засоби 
(i) Визнання та оцiнка 
Основнi засоби, за винятком землi, вiдображенi за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої 
амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Земля оцiнюється за її 
собiвартiстю, знижену на суму зменшення її корисностi. 
Собiвартiсть включає витрати, безпосередньо пов’язанi з придбанням активу. 
Вартiсть активiв, створених Групою за рахунок власних коштiв, включає вартiсть матерiалiв, 
заробiтну плату основних робiтникiв та будь-якi iншi витрати, безпосередньо пов’язанi з 
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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. 
(ii) Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням збиткiв вiд 
зменшення корисностi. Вартiсть включає витрати, якi безпосередньо вiдносяться до 
придбання активу. 
(iii) Подальшi витрати 
Вартiсть замiни частини одиницi основних засобiв визнається у складi балансової вартостi 
цiєї одиницi, якщо iснує вiрогiднiсть отримання Групою 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. 
(iv) Знос 
Знос основних засобiв нараховується з дати їх встановлення та готовностi до використання 
або, якщо це стосується активiв, створених за рахунок власних коштiв, з дати, коли створення 
активу було завершено i вiн став готовим до використання. Знос нараховується на вартiсть, 
що амортизується, яка є вартiстю придбання активу, або на iншу вартiсть, що 
використовується замiсть вартостi придбання, за вирахуванням лiквiдацiйної вартостi. Група 
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 
обґрунтовано вважати, що Група отримає право власностi до кiнця строку оренди. Знос на 
землю не нараховується. 
Оцiненi строки корисного використання для поточного та порiвняльного перiодiв такi: 
• будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 10 - 40 рокiв 
• машини та обладнання 4 - 15 рокiв 
• транспортнi засоби 3 - 10 рокiв 
• приладдя та iнвентар, iншi основнi засоби 1 - 5 рокiв 
Методи нарахування зносу, строки корисного використання та лiквiдацiйна вартiсть основних 
засобiв аналiзуються в кiнцi кожного фiнансового року та коригуються в разi необхiдностi. В 
2014 роцi, Група переглянула оцiненi строки корисного використання деяких груп основних 
засобiв (примiтка 6(г)). 
(є) Запаси 
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 
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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. 
(ж) Орендованi активи 
Оренда, за умовами якої Група приймає практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням 
активами, класифiкується як фiнансова оренда. При початковому визнаннi орендований актив 
оцiнюється за сумою, що дорiвнює меншiй з двох вартостей - за справедливою вартiстю або 
за приведеною вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Пiсля початкового визнання актив 
облiковується вiдповiдно до облiкової полiтики, застосовуваної до даного активу. 
Iншi види оренди - це операцiйна оренда; активи, орендованi на умовах операцiйної оренди, 
не визнаються у звiтi про фiнансовий стан Групи. 
(з) Зменшення корисностi 
(i) Фiнансовi активи 
Фiнансовий актив оцiнюється на кожну звiтну дату для виявлення об’єктивних ознак 
зменшення корисностi. Фiнансовий актив вважається знецiненим, якщо iснують об’єктивнi 
ознаки того, що пiсля початкового визнання активу сталася подiя, пов’язана iз збитком, i що 
ця подiя негативно вплинула на оцiненi майбутнi грошовi потоки за цим активом, якi можуть 
бути достовiрно оцiненi. 
Об’єктивною ознакою того, що фiнансовi активи є знецiненими, може бути невиконання або 
затримка виконання зобов’язань дебiтора, реструктуризацiя заборгованостi перед Групою на 
умовах, якi Група не розглядала б за iнших обставин, ознаки можливого банкрутства дебiтора 
чи емiтента, негативнi змiни платоспроможностi позичальникiв чи емiтентiв стосовно Групи, 
економiчнi умови, що можуть призвести до дефолту, зникнення активного ринку для цiнного 
паперу, спостерiгаються ознаки того, що вiдбувається вимiрковане зниження очiкуваних 
грошових потокiв вiд групи фiнансових активiв. Крiм того, значне або тривале зменшення 
справедливої вартостi iнвестицiї в акцiї до рiвня, що є меншим за її балансову вартiсть, є 
об’єктивною ознакою зменшення її корисностi. 
(ii) Кредити та дебiторська заборгованiсть 
Група розглядає ознаки зменшення корисностi дебiторської заборгованостi як у розрiзi 
окремих активiв, так i в сукупностi. Усi кредити i статтi дебiторської заборгованостi, якi є 
значними iндивiдуально, оцiнюються на предмет наявностi iндивiдуальних ознак зменшення 
корисностi. Усi кредити i статтi дебiторської заборгованостi, якi є значними iндивiдуально i 
по яких не було виявлено iндивiдуальних ознак зменшення корисностi, пiсля цього 
оцiнюються у сукупностi на предмет зменшення корисностi, яке сталося, але ще не було 
виявлено. 
Статтi дебiторської заборгованостi, якi не є значними iндивiдуально, розподiляються на групи 
дебiторської заборгованостi з аналогiчними характеристиками ризику i оцiнюються на 
предмет зменшення корисностi у сукупностi. 
Оцiнюючи кредити i дебiторську заборгованiсть на предмет зменшення корисностi у 
сукупностi, Група використовує iсторичнi тенденцiї вiрогiдностi дефолту, строкiв 
вiдшкодування i суми понесеного збитку з урахуванням суджень управлiнського персоналу 
стосовно того, чи є поточнi економiчнi i кредитнi умови такими, що фактичнi збитки можуть 
бути бiльшими чи меншими за використанi iсторичнi данi. 
Збиток вiд зменшення корисностi фiнансового активу, оцiненого за амортизованою вартiстю, 
розраховується як рiзниця мiж його балансовою вартiстю та приведеною вартiстю оцiнених 
майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за початковою ефективною процентною 
ставкою по активу. Збитки визнаються у прибутку або збитку i вiдображаються у складi 
забезпечення по дебiторськiй заборгованостi. Проценти по знецiненому активу i надалi 
визнаються шляхом вивiльнення дисконту. Якщо в результатi подальшої подiї сума збитку 
вiд зменшення корисностi зменшується, таке зменшення збитку вiд зменшення корисностi 
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сторнується у прибутку чи збитку. 
(iii) Нефiнансовi активи 
Балансова вартiсть нефiнансових активiв Групи, за винятком запасiв та вiдстрочених 
податкових активiв, перевiряється на кожну дату звiтностi з метою виявлення будь-яких ознак 
зменшення їх корисностi. Якщо такi ознаки iснують, проводиться оцiнка сум очiкуваного 
вiдшкодування активiв. Суми очiкуваного вiдшкодування нематерiальних активiв, що мають 
невизначенi строки корисного використання або ще не готовi до використання, оцiнюються 
щороку у той самий час. Збиток вiд зменшення корисностi визнається тодi, коли балансова 
вартiсть активу або його одиницi, що генерує грошовi кошти (ОГГК), перевищує суму 
очiкуваного вiдшкодування. 
Сумою очiкуваного вiдшкодування активу чи ОГГК є бiльша з двох вартостей: вартiсть у 
використаннi чи справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на реалiзацiю. При оцiнцi 
вартостi у використаннi очiкуванi в майбутньому грошовi потоки дисконтуються до їх 
теперiшньої вартостi з використанням ставки дисконту без урахування ставки оподаткування, 
яка вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошових коштiв у часi та ризики, притаманнi 
вiдповiдному активу або ОГГК. Для цiлей тестування на предмет зменшення корисностi 
активи, якi не можуть бути перевiренi iндивiдуально, об’єднуються у найменшу групу 
активiв, що генерує приток грошових коштiв вiд безперервного використання вiдповiдного 
активу, що практично не залежить вiд притоку грошових коштiв вiд iнших активiв чи груп 
активiв або ОГГК. 
Корпоративнi активи Групи не генерують окремого притоку грошових коштiв i 
використовуються бiльш нiж однiєю ОГГК. Корпоративнi активи вiдносяться на ОГГК 
послiдовно та обґрунтовано i перевiряються на предмет зменшення корисностi в ходi 
тестування ОГГК, до якої вiдноситься вiдповiдний корпоративний актив. 
Збитки вiд зменшення корисностi визнаються у прибутку або збитку. Збитки вiд зменшення 
корисностi, визнанi стосовно ОГГК, розподiляються для зменшення балансової вартостi 
активiв у одиницi (групi одиниць) на пропорцiйнiй основi. 
Збитки вiд зменшення корисностi активiв, визнанi у попереднiх перiодах, оцiнюються в кожну 
звiтну дату на предмет будь-яких 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 корисностi 
сторнується тiльки у випадку, якщо балансова вартiсть активу не перевищує балансову 
вартiсть, що була б визначена, за вирахуванням амортизацiї, якби збиток вiд зменшення 
корисностi не був визнаний взагалi. 
(i) Винагорода працiвникам 
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. 
Група 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. 
(ї) Забезпечення 
Забезпечення (резерв) визнається, коли в результатi подiї, що сталася у минулому, Група 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. 
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(й) Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї у ходi звичайної дiяльностi оцiнюється за справедливою 
вартiстю отриманих коштiв або коштiв до отримання, за вирахуванням вартостi поверненої 
продукцiї, торгових та оптових знижок i податку на додану вартiсть. Доходи визнаються, коли 
iснує переконливий доказ, зазвичай у формi укладеного договору купiвлi - продажу, того, що 
значнi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням продукцiєю, були переданi покупцевi, 
отримання оплати є ймовiрним, вiдповiднi витрати i потенцiйний повернення продукцiї 
можуть бути оцiненi достовiрно, була припинена участь в управлiннi продукцiєю, i сума 
доходу може бути достовiрно оцiнена. Якщо iснує ймовiрнiсть надання знижок, i їх сума може 
бути достовiрно оцiнена, тодi знижка визнається як зменшення доходу при визнаннi реалiзацiї 
продукцiї. 
Момент передачi ризикiв та вигод залежить вiд конкретних умов договорiв купiвлi-продажу. 
При реалiзацiї молочних виробiв та iншої готової продукцiї така передача зазвичай 
вiдбувається у момент, коли продукцiя передається у розпорядження покупця. 
(к) Iншi витрати 
Оренднi платежi 
Платежi за договорами операцiйної оренди визнаються у прибутку або збитку за 
прямолiнiйним методом протягом строку оренди. Знижки, наданi орендодавцями, визнаються 
у складi загальної суми витрат на оренду протягом строку оренди. 
Визначення того, чи мiстить договiр умови оренди 
На момент початку дiї будь-якого договору Група проводить оцiнку такого договору на 
предмет наявностi ознак оренди. Ознаки оренди iснують, якщо виконання договору залежить 
вiд використання конкретного активу. Договiр дає право на використання активу, якщо згiдно 
з ним Групи надається право контролю за використанням вiдповiдного активу. 
На момент початку дiї чи перегляду умов договору Група 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 Група 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 Групи. 
(л) Фiнансовi витрати 
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). 
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. 
(м) Фiнансовi доходи 
Фiнансовi доходи включають процентний дохiд та прибутки вiд курсових рiзниць. 
Процентний дохiд визнається по мiрi нарахування у прибутку або збитку з використанням 
методу ефективного вiдсотка. 
(н) Витрати з податку на прибуток 
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. 
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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. 
Вiдстрочений податок визнається по тимчасових рiзницях мiж балансовими сумами активiв i 
зобов’язань, що використовуються для цiлей фiнансової звiтностi, i сумами, що 
використовуються для цiлей оподаткування. Вiдстрочений податок не визнається за 
тимчасовими рiзницями, якi виникають при початковому визнаннi активiв або зобов’язань в 
операцiї, що не є об’єднанням бiзнесу, яке не впливає анi на облiковий, анi на 
оподатковуваний прибуток або збиток, i за тими рiзницями, що виникають в результатi 
iнвестицiй у дочiрнi пiдприємства та спiльно контрольованi суб’єкти господарювання, якщо 
iснує ймовiрнiсть того, що вони не будуть сторнованi у близькому майбутньому. Крiм того, 
вiдстрочений податок не визнається по вiдношенню до оподатковуваних тимчасових 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. 
При визначеннi суми поточного та вiдстроченого податку Група бере до уваги вплив 
невизначеностi податкових позицiй, а також ймовiрнiсть необхiдностi сплати додаткових 
податкiв, штрафiв i пенi за простроченi платежi. Група вважає, що нарахованi нею податковi 
зобов'язання є адекватними за всi податковi роки, що залишаються вiдкритими для перевiрок, 
виходячи з аналiзу багатьох факторiв, включаючи iнтерпретацiї податкового законодавства 
та попереднiй досвiд. Цей аналiз ґрунтується на оцiнках i припущеннях i може передбачати 
формування певних суджень щодо майбутнiх подiй. Може з'явитися нова iнформацiя, у 
зв'язку з якою Група буде змушена змiнити свою думку щодо адекватностi iснуючих 
податкових зобов'язань; подiбнi змiни податкових зобов'язань вплинуть на витрати по 
податках за перiод, в якому вiдбулися змiни. 
Вiдстроченi податковi активi та зобов’язання згортаються, якщо iснує 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, що вiдносяться на валовi витрати, якщо iснує 
ймовiрнiсть отримання у майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого вони 
можуть бути використанi. Вiдстроченi податковi активи аналiзуються на кожну звiтну дату i 
зменшуються, якщо реалiзацiя вiдповiдної податкової вигоди бiльше не є ймовiрною. 
(о) Прибуток на акцiю 
Група 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 Групи, на середньозважену кiлькiсть 
простих акцiй, що перебувають в обiгу протягом перiоду, з урахуванням утримуваних 
власних акцiй. 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. 
(п) Звiтнiсть за сегментами 
Операцiйний сегмент – це компонент Групи, який займається господарською дiяльнiстю i вiд 
якого Група може отримувати доходи та на який вона може здiйснювати витрати, включаючи 
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доходи i витрати, що вiдносяться до операцiй з будь-яким iншим компонентом Групи, та по 
якому iснує окрема фiнансова iнформацiя. Усi результати дiяльностi операцiйних сегментiв 
регулярно перевiряються Головою Правлiння з метою прийняття рiшень щодо ресурсiв, якi 
слiд розподiлити на сегмент, та оцiнки результатiв його дiяльностi (див. примiтку 4). 
Капiтальнi витрати сегмента – це загальна сума витрат, понесених протягом року на 
придбання основних засобiв та нематерiальних активiв, за винятком гудвiла. 
Цiни в операцiях мiж сегментами визначаються як цiни в операцiях мiж незалежними 
сторонами.  
(р) Новi стандарти та тлумачення, якi ще не були прийнятi 
Деякi новi Стандарти, Змiни до стандартiв та Тлумачення ще не набрали чинностi на 31 грудня 
2014 р. i не застосовувалися при складаннi цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi. Група 
планує застосовувати їх пiсля набрання ними чинностi. З них на дiяльнiсть Групи потенцiйно 
можуть вплинути такi новi Стандарти i Тлумачення: 
• МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", опублiкований в липнi 2014 року, замiнює iснуючий 
МСБО 39 «Фiнансовi iнструмент: визнання та оцiнка». МСФЗ 9 включає переглянуте 
керiвництво щодо класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв, включаючи нову модель 
очiкуваних кредитних збиткiв для оцiнки знецiнення та новi загальнi вимоги щодо облiку 
хеджування. Також новий стандарт залишає в силi керiвництво щодо визнання та 
припинення визнання фiнансових iнструментiв, прийняте в МСБО 39. МСФЗ 9 набуває 
чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 р. або пiсля цiєї дати. 
Група визнає, що новий стандарт вводить багато змiн в облiк фiнансових iнструментiв i 
що вiн, ймовiрно, матиме значний вплив на фiнансову звiтнiсть Групи. Вплив цих змiн 
буде проаналiзований в процесi реалiзацiї проекту по мiрi випуску нових частин 
стандарту. Дозволяється дострокове застосування стандарту. Група не має намiру 
застосовувати цей стандарт достроково. 
• МСФЗ 15 "Виручка за контрактами з клiєнтами" встановлює загальнi принципи 
визначення суми та часових рамок визнання виручки. Стандарт замiнює iснуючi вимоги 
та iнструкцiї з питань визнання виручки, якi мiстяться у МСБО 18 "Доходи", МСБО 11 
"Будiвельнi контракти" та КТМФЗ 13 "Програми лояльностi клiєнта". Головний принцип 
нового стандарту такий: суб'єкт господарювання визнає виручку з метою вiдображення 
факту передачi обiцяних товарiв або послуг клiєнтам у розмiрi, що вiдображає суму 
винагороди, яку суб'єкт господарювання, за його оцiнками, має право отримати в обмiн на 
наданi товари або послуги. Новий стандарт уточнює правила та процедури розкриття 
виручки, мiстить iнструкцiї щодо визнання операцiй, якi ранiше не були описанi в 
повному обсязi, а також доповнює iнструкцiї з питань облiку домовленостей, що 
включають велику кiлькiсть елементiв. МСФЗ 15 є чинним для рiчних перiодiв, що 
починаються 1 сiчня 2017 р., при цьому дозволяється його дострокове застосування. 
• Рiзноманiтнi "Уточнення до МСФЗ" проводились окремо по кожному стандарту. Усi 
поправки, в результатi яких вiдбуваються змiни в облiковiй полiтицi щодо подання, 
визнання чи оцiнки, набудуть чинностi не ранiше 1 сiчня 2015 року. 
На поточний момент управлiнський персонал аналiзує можливий вплив зазначених 
стандартiв i змiни на консолiдовану фiнансову звiтнiсть i результати операцiй. 
26 Подiї пiсля звiтної дати 
Пiсля 31 грудня 2014 року українська гривня суттєво девальвувала вiдносно iноземних валют. 
На 
дату пiдписання цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi курси валют були наступнi: 22.95 
гривнi 
за 1 долар США, 24.35 гривнi за 1 євро та 0.44 гривнi за 1 росiйський рубль. Потенцiйний ефект 
на 
консолiдовану фiнансову звiтностi Групи розкритий в примiтцi 23(г)(i). 
3 березня 2015 року, Нацiональний Банк України ввiв ряд додаткових обмежувальних заходiв 
для 
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стабiлiзацiї курсу української гривнi, зокрема, повнiстю обмеживши можливостi купiвлi валюти 
на внутрiшньому ринку банками та їх клiєнтами. 
27 Iнша iнформацiя вiдповiдно до вимог українського законодавства 
Протягом 2014 та 2013 рокiв не було нiяких подiй, визначених вiдповiдно до частини 1 статтi 41 
Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", якi могли б мати значний вплив на 
фiнансове становище Групи або призвели до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, в тому 
числi: 
• Жодних рiшень про випуск цiнних паперiв на суму, що перевищує 25% статутного 
капiталу Групи не було затверджено 
• Жодних рiшень по викупу власних акцiй Групи не було затверджено 
• Немає фактiв про розмiщення цiнних паперiв Групи на фондовiй бiржi 
• Група не отримувала окремих кредитiв на суми, якi перевищують 25% статутного 
капiталу Групи 
• Рiшенням Наглядової Ради ПАТ “Вiмм-Бiлль-Данн Україна” (протокол вiд 23 квiтня 2014 
р.), Наумова А.В. було переобрано на посаду Голови правлiння термiном на 3 роки 
• Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “Вiмм-Бiлль-Данн Україна” (протокол вiд 23 
квiтня 2013 р.) до складу Наглядової Ради обрано наступних осiб: Врублевський Д.В., 
Дiдан Ю.В., Огриза В.I. 
• Протягом року не було змiн у складi акцiонерiв, що володiють 10% або бiльше акцiй 
Групи 
• Протягом 2014 року прийнято рiшення про продаж виробничої одиницi вiдповiдальної за 
виробництво сухого молока - молочного заводу в мiстi Буринь 
• Протягом року не було схвалено рiшень про зменшення статутного капiталу Групи 
• Протягом року не було рiшень суду про банкрутство або реорганiзацiю Групи 
• Протягом року не було рiшень Вищого керiвного органу або суду щодо процедури 
банкрутства або призупинення процедури банкрутства Групи. 
Голова правлiння Наумов A.В. 
Головний бухгалтер Футурська Л.В. 
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