
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. 

Генеральний директор       Лаврiков Сергiй Миколайович 

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

М.П. 
17.04.2012 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2011 рік  

1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне 

товариство "Джей Тi 

Iнтернешнл Україна" 

1.2. Організаційно-правова форма емітента 
Публічне акціонерне 

товариство 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 14372142 

1.4. Місцезнаходження емітента 
38905, Кременчук, 1905 

року, 19 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 
+38 (0536) 79-76-00 +38 

(0536) 79-76-15 

1.6. Електронна поштова адреса емітента Angelina.Titova@jti.com 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 17.04.2012 

 
(дата) 

2.2. Річна інформація опублікована у №   

 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці jtiu.emitents.net.ua в мережі Інтернет 17.04.2012 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента: 

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X 

б) інформація про державну реєстрацію емітента X 

в) банки, що обслуговують емітента X 

г) основні види діяльності X 

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

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств 
 

е) інформація про рейтингове агентство 
 

є) інформація про органи управління емітента 
 

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

часток, паїв) 
X 

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X 

4. Інформація про посадових осіб емітента: 

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

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

6. Інформація про загальні збори акціонерів X 

7. Інформація про дивіденди 
 

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

9. Відомості про цінні папери емітента: 

а) інформація про випуски акцій емітента X 

б) інформація про облігації емітент 
 

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 
 

г) інформація про похідні цінні папери 
 

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду 
 

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів 
 

10. Опис бізнесу X 

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента: 

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



б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

в) інформація про зобов'язання емітента X 

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

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів 
 

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

протягом звітного періоду 
X 

14. Інформація про стан корпоративного управління X 

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій 
 

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

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

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін 

іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 
 

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

нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних 

активів та інших активів на кінець звітного періоду  

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

які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  

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

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

які включено до складу іпотечного покриття 
 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 
 

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 
 

20. Основні відомості про ФОН 
 

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 
 

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 
 

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 
 

24. Правила ФОН 
 

25. Річна фінансова звітність X 

26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для 

акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) 
X 

27. Аудиторський висновок X 



28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 

звітності  

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

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

будівництва) 
 

30. Примітки 

Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств не наводяться, 

тому що емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств. У статутному капiталi 

емiтента немає державної частки, емiтент не має стратегiчного значення для економiки та 

безпеки держави, емiтент не займає монопольного становища, тому рейтингування 

емiтента не проводилось, у зв'язку з чим iнформацiя про рейтингове агенство не 

наводиться. Дивiденди в звiтному роцi не нараховувалися, тому iнформацiя про них 

вiдсутня. Iнформацiя про облiгацiї емiтента, iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, про 

похiднi цiннi папери не наводиться через вiдсутнiсть у емiтента облiгацiй, iнших цiнних 

паперiв та похiдних цiнних паперiв. Викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не 

здiйснювався, сертифiкати цiнних паперiв не видавалися, тому iнформацiя про них не 

наводиться. Випуск боргових цiнних паперiв не здiйснювався, тому iнформацiя про 

гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня. 

3. Основні відомості про емітента 

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 

3.1.1. Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Джей Тi Iнтернешнл Україна" 

3.1.2. Скорочене найменування (за 

наявності) 

ПАТ "Джей Тi Iнтернешнл Україна" 

3.1.3. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

3.1.4. Поштовий індекс 38905 

3.1.5. Область, район 53000, немає 

3.1.6. Населений пункт Кременчук 

3.1.7. Вулиця, будинок 1905 року, 19 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 

3.2.1. Серія і номер свідоцтва ААВ № 016588 

3.2.2. Дата державної реєстрації 30.06.2000 

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Кременчуцької мiської ради 

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал 

(грн.) 

34599700.41 

3.2.5. Сплачений статутний капітал 

(грн.) 

34599700.41 

3.3. Банки, що обслуговують емітента 

3.3.1. Найменування банку (філії, 

відділення банку), який обслуговує 

ПАТ "IНГ Банк Україна", м. Київ 



емітента за поточним рахунком у 

національній валюті 

3.3.2. МФО банку 300539 

3.3.3. Поточний рахунок 26006003023100 

  

3.3.4. Найменування банку (філії, 

відділення банку), який обслуговує 

емітента за поточним рахунком у 

іноземній валюті 

ПАТ "IНГ Банк Україна", м. Київ 

3.3.5. МФО банку 300539 

3.3.6. Поточний рахунок 26007013023111 

3.4. Основні види діяльності 

16.00.0 Виробництво тютюнових виробiв 

51.35.0 Оптова торгiвля тютюновими виробами 

51.90.0 Iншi види оптової торгiвлi 

3.5. 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 

Виробництво тютюнових виробiв 512 10.04.2011 САТ ДПА 10.04.2016 

Опис 
Емiтент планує продовжувати термiн дiї виданої 

лiцензiї. 

  

Оптова торгiвля тютюновими виробами 001472 01.12.2011 САТ ДПА 22.12.2016 

Опис 
Емiтент планує продовжувати термiн дiї виданої 

лiцензiї. 

  

Експорт тютюнових виробiв 800000200002 17.11.2011 

Мiнiстерство 

економiчного 

розвитку i 

торгiвлi 

України 

28.01.2014 

Опис 
Емiтент планує продовжувати термiн дiї виданої 

лiцензiї. 

  



Iмпорт тютюнових виробiв 700000500036 17.11.2011 

Мiнiстерство 

економiчного 

розвитку i 

торгiвлi 

України 

15.02.2012 

Опис 
Емiтент планує продовжувати термiн дiї виданої 

лiцензiї. 

  

Придбання, зберiгання, використання прекурсорiв 

(спсику 2 таблицi IV) "Перелiку наркотичних, 

психотропних речовин i прекурсорiв" 

16 24.02.2011 

Державний 

комiтет 

України з 

питань 

контролю за 

наркотиками 

21.02.2016 

Опис 
Емiтент планує продовжувати термiн дiї виданої 

лiцензiї. 

  

Проектування, монтаж, технiчне обслуговування 

засобiв протипожежного захисту та систем опалення, 

оцiнка протипожежного стану об'єктiв 

Серiя АГ № 

595643 
21.10.2011 

Державна 

iнспекцiя 

техногенної 

безпеки 

України 

06.03.2013 

Опис Емiтент планує продовжувати термiн дiї виданої лiцензiї 

  

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.  

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 

(розміру часток, паїв) 

Найменування 

юридичної особи 

засновника та/або 

учасника 

Код за 

ЄДРПОУ 

засновника 

та/або 

учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної кількості) 

Компанiя "Джей Тi 

Iнтернешнл 

Холдинг Бi.Вi." 

32073749 
1216СНiдерландиХiлверсумФрейландсевег, 

46 
99.985400000000 

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) 



289 осiб 
 

0.014600000000 
 

Усього 100.000000000000 
 

* Не обов'язково для заповнення.  

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 

Середньоблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу становила 728 осiб. Позаштатних працiвникiв, осiб, 

якi працюють за сумiсництвом, працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня. тижня) 

протягом звiтного року не було. Фонд оплати працi у звiтному роцi налiчував 62 299.00 грн. Вiдносно 

попереднього року фонд оплати працi у звiтному перiодi зменшився на 1 993.00 грн. у звязку з меншою 

кiлькiстю штатних одиниць у поточному роцi порiвняно з попереднiм. Для забезпечення пiдвищення рiвня 

квалiфiкацiї працiвникiв на товариствi функцiонує кадрова програма "Дiалог".  

6. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

6.1.1. Посада Генеральний директор 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне найменування 

юридичної особи 

Отомо Хiраказу 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, який 

видав)* або ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 

6.1.4. Рік народження** 1961 

6.1.5. Освіта** вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 7 

6.1.7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

вiце-президент з якостi 

6.1.8. Опис Повноваження та обв'язки посадової особи визначенi Статутом 

Товариства та Положенням про Дирекцiю. Згоди на розкриття 

даних про розмiр винагороди з виконання обов'язкiв Генерального 

директора не надано. Непогашених судимостей за корисливi та 

посадовi злочини зазначена особа не має. Змiн в персональному 

складi на посадi протягом звiтного року не було. З 2007 по 2010 

рр. обiймав посади вiце-президента з якостi в Глобальнiй мережi 

постачань, директора Департаменту Глобального Iнженiрiнгу, 

директора Департаменту Iнтеграцiйного менеджменту (JTI S.A. 

Женева). Загальний стаж керiвної роботи 7 рокiв. Згоди на 

розкриття паспортних даних не надано. 

6.1.1. Посада Член Наглядової ради 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові "Джей Тi Iнтернешнл Холдинг Бi.Вi." 



фізичної особи або повне найменування 

юридичної особи 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, який 

видав)* або ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

32073749  

6.1.4. Рік народження** 0 

6.1.5. Освіта**  

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 0 

6.1.7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

Iнтереси юридичної особи як члена Наглядової ради 

представляють уповноваженi особи за доввiренiстю. 

6.1.8. Опис Iнформацiя не надається. 

6.1.1. Посада Член Наглядової ради 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне найменування 

юридичної особи 

Гусач Валерiя Вадимiвна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, який 

видав)* або ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 

6.1.4. Рік народження** 1971 

6.1.5. Освіта** вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 2 

6.1.7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

Попередня посада - старший фiнансовий аналiтик 

6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом 

Товариства та Положенням про Наглядову раду. За виконання 

обов'язкiв члена Наглядової ради нiяка винагорода не 

виплачується. Змiн в персональному складi на посадi протягом 

звiтного року не було. Стаж керiвної роботи 2 роки. В теперiшнiй 

час зазначена посадова особа обiймає посаду менеджера з 

фiнансового планування та аналiзу ПАТ "Джей Тi Iнтернешнл 

Україна". Непогашених судимостей за корисливi та посадовi 

злочини зазначена особа не має. Згоди на розкриття паспортних 

данних не надано. 

6.1.1. Посада Член Наглядової ради 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне найменування 

юридичної особи 

Шамплiнська Iрина Юрiївна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, який 

видав)* або ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 



6.1.4. Рік народження** 1964 

6.1.5. Освіта** вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 4 

6.1.7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

Попередня посада - менеджер з персоналу 

6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом 

Товариства та Положенням про Наглядову раду. За виконання 

обов'язкiв члена Наглядової ради нiяка винагорода не 

виплачується. Змiн в персональному складi на посадi протягом 

звiтного року не було. Стаж керiвної роботи 4 роки. Зазначену 

посадову особу звiльнено з роботи за згодою сторiн на пiдставi 

наказу Товариства С-7-К вiд 20.02.2012 р. Непогашених 

судимостей за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не 

має. Згоди на розкриття паспортних данних не надано. 

6.1.1. Посада Член Дирекцiї 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне найменування 

юридичної особи 

Голишев Костянтин Борисович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, який 

видав)* або ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 

6.1.4. Рік народження** 1952 

6.1.5. Освіта** вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 16 

6.1.7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

Попередня посада - директор з загальних питань та зовнiшнiм 

зв'язкам. 

6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом 

Товариства та Положенням про Дирекцiю. За виконання 

обов'язкiв члена Дирекцiї нiяка винагорода не виплачується. Змiн 

в персональному складi на посадi протягом звiтного року не було. 

Стаж керiвної роботи 16 рокiв. В теперiшнiй час зазначена 

посадова особа обiймає посаду директора з корпоративних питань 

ПАТ "Джей Тi Iнтернешнл Україна". Непогашених судимостей за 

корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має. Згоди на 

розкриття паспортних данних не надано. 

6.1.1. Посада Член Дирекцiї 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне найменування 

юридичної особи 

Прилепа Андрiй Вiталiйович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, який 

видав)* або ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 



6.1.4. Рік народження** 1971 

6.1.5. Освіта** вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 7 

6.1.7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

Попередня посада - керiвник вiддiлу. 

6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом 

Товариства та Положенням про Дирекцiю. За виконання 

обов'язкiв члена Дирекцiї нiяка винагорода не виплачується. Змiн 

в персональному складi на посадi протягом звiтного року не було. 

Стаж керiвної роботи 7 рокiв. В теперiшнiй час зазначена 

посадова особа обiймає посаду фiнансового контролера ПАТ 

"Джей Тi Iнтернешнл Україна". Непогашених судимостей за 

корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має. Згоди на 

розкриття паспортних данних не надано. 

6.1.1. Посада Член Ревiзiйної комiсiї 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне найменування 

юридичної особи 

Полонiн Олександр Валерiйович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, який 

видав)* або ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 

6.1.4. Рік народження** 1973 

6.1.5. Освіта** вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 7 

6.1.7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

Попередня посада - менеджер з фiнансового планування та 

аналiзу. 

6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом 

Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю. За виконання 

обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї нiяка винагорода не 

виплачується. Стажу керiвної роботи немає. Змiн в персональному 

складi на посадi протягом звiтного року не було. В теперiшнiй час 

обiймає посаду спецiалiста групи з покращення якостi. 

Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочин 

изазначена особа не має. Згоди на розкриття паспортних данних 

не надано. 

6.1.1. Посада Член Ревiзiйної комiсiї 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне найменування 

юридичної особи 

Зiмовнова Лариса Анатолiївна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, який 

видав)* або ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 



6.1.4. Рік народження** 1970 

6.1.5. Освіта** вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 0 

6.1.7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

Попередня посада - контролер якостi. 

6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом 

Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю. За виконання 

обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї нiяка винагорода не 

виплачується. Стажу керiвної роботи немає. Змiн в персональному 

складi на посадi протягом звiтного року не було. В теперiшнiй час 

зазначена посадова особа обiймає посаду спецiалiста групи з 

покращення якостi. Непогашених судимостей за корисливi та 

посадовi злочини зазначена особа не має. Згоди на розкриття 

паспортних данних не надано. 

6.1.1. Посада Член Ревiзiйної комiсiї 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне найменування 

юридичної особи 

Кононихiна Тетяна Валерiївна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, який 

видав)* або ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 

6.1.4. Рік народження** 1978 

6.1.5. Освіта** вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 4 

6.1.7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

Попередня посада - керiвник з забезпечення якостi. 

6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом 

Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю. За виконання 

обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї нiяка винагорода не 

виплачується. Змiн в персональному складi на посадi протягом 

звiтного року не було. Стаж керiвної роботи 4 роки В теперiшнiй 

час зазначена посадова особа обiймає посаду директора вiддiлу 

якостi ПАТ "Джей Тi Iнтернешнл Україна". Непогашених 

судимостей за корисливi та посадовi злочин изазначена особа не 

має. Згоди на розкриття паспортних данних не надано. 

6.1.1. Посада Головний бухгалтер 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне найменування 

юридичної особи 

Козир Тетяна Миколаївна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, який 

видав)* або ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 



6.1.4. Рік народження** 1977 

6.1.5. Освіта** вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 0 

6.1.7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

Попередня посада - бухгалтер. 

6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою 

iнструкцiєю. Згоди на розкриття даних про розмiр винагороди за 

виконання обов'язкiв Головного бухгалтера не надано. Стажу 

керiвної роботи немає. 10.10.2011 р. переведена на iншу посаду, 

наказ В-166-К. Перебувала на посадi Головного бухгалтера ПАТ 

"Джей Тi Iнтернешнл Україна" з 01.09.2008 р. В теперiшнiй час 

зазначена посадова особа обiймає посаду менеджера з фiнансових 

питань та податковому облiку ПАТ "Джей Тi Iнтернешнл 

Україна". Непогашених судимостей за корисливi та посадовi 

злочини зазначена особа не має. Згоди на розкриття паспортних 

данних не надано. 

6.1.1. Посада Головний бухгалтер 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне найменування 

юридичної особи 

Мамко Марина Володимирiвна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, який 

видав)* або ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 

6.1.4. Рік народження** 1976 

6.1.5. Освіта** вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 0 

6.1.7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

заступник Головного бухгалтера 

6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою 

iнструкцiєю. Згоди на розкриття даних про розмiр винагороди за 

виконання обов'язкiв Головного бухгалтера не надано. Стажу 

керiвної роботи немає. Особу призначено на посаду Головного 

бухгалтера ПАТ "Джей Тi Iнтернешнл Україна" 10.10.2011 р., 

наказ В-165-К, на невизначений термiн, до цього з березня 2011 

року зазначена посадова особа обiймала посаду заступника 

Головного бухгалтера ПАТ "Джей Тi Iнтернешнл Україна". 

Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини 

зазначена особа не має. Згоди на розкриття паспортних данних не 

надано. 

 

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

посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб.  



6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвищ

е, ім'я, по 

батькові 

посадової 

особи 

Паспортні 

дані 

фізичної 

особи 

(серія, 

номер, дата 

видачі, 

орган, 

який 

видав)* або 

ідентифіка

ційний код 

за 

ЄДРПОУ 

юридичної 

особи 

Дата 

внесе

ння 

до 

реєст

ру 

Кількі

сть 

акцій 

(штук) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках

) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості 

на 

пред'яв

ника 

привілей

овані 

іменні 

привілей

овані на 

пред'явн

ика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Член 

Наглядо

вої ради 

Компанiя 

"Джей Тi 

Iнтернеш

нл 

Холдинг 

Бi.Вi." 

  

345946

4451 

99.985400

00000 

345946

4451 
0 0 0 

Генерал

ьний 

директо

р 

Отомо 

Хiраказу   
0 

0.0000000

0000 
0 0 0 0 

Член 

Наглядо

вої ради 

Гусач 

Валерiя 

Вадимiвн

а 

  
0 

0.0000000

0000 
0 0 0 0 

Член 

Наглядо

вої ради 

Шамплiн

ська 

Iрина 

Юрiївна 

  
4 

0.0000000

0000 
4 0 0 0 

Член 

Дирекцi

ї 

Голишев 

Костянти

н 

Борисови

ч 

  
0 

0.0000000

0000 
0 0 0 0 

Член 

Дирекцi

ї 

Прилепа 

Андрiй 

Вiталiйов

ич 

  
0 

0.0000000

0000 
0 0 0 0 

Член 

Ревiзiйн

ої 

комiсiї 

Полонiн 

Олександ

р 

Валерiйов

  
0 

0.0000000

0000 
0 0 0 0 



ич 

Член 

Ревiзiйн

ої 

комiсiї 

Зiмовнова 

Лариса 

Анатолiїв

на 

  
30 

0.0000000

0000 
30 0 0 0 

Член 

Ревiзiйн

ої 

комiсiї 

Кононихi

на Тетяна 

Валерiївн

а 

  
1 

0.0000000

0000 
1 0 0 0 

Головни

й 

бухгалт

ер 

Козир 

Тетяна 

Миколаїв

на 

  
3 

0.0000000

0000 
3 0 0 0 

Головни

й 

бухгалт

ер 

Мамко 

Марина 

Володим

ирiвна 

  
0 

0.0000000

0000 
0 0 0 0 

Усього 345946

4489 

99.985400

00000 

345946

4489 

0 0 0 

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

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

Наймену

вання 

юридичн

ої особи 

Ідентифіка

ційний код 

за 

ЄДРПОУ 

Місцезнахо

дження 

Дата 

внесе

ння 

до 

реєст

ру 

Кількі

сть 

акцій 

(штук) 

Від 

загально

ї 

кількост

і акцій (у 

відсотка

х) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості 

на 

пред'яв

ника 

привіле

йовані 

іменні 

привіле

йовані 

на 

пред'явн

ика 

"Джей Тi 

Iнтернеш

нл 

Холдинг 

Бi.Вi." 

320737449 

1216С 

Хiлверсум 

Фрейландсе

вег, 46 

 

345946

4451 

99.98540

000000 

345946

4451 
0 0 0 

Прізвищ

е, ім'я, 

по 

батькові 

фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата 

видачі паспорта, 

найменування органу, 

який видав паспорт** 

Дата 

внесе

ння 

до 

реєст

ру 

Кількі

сть 

акцій 

(штук) 

Від 

загально

ї 

кількост

і акцій (у 

відсотка

х) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості 

на 

пред'яв

ника 

привіле

йовані 

іменні 

привіле

йовані 

на 

пред'явн

ика 

Усього 345946

4451 

99.98540

000000 

345946

4451 

0 0 0 

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



** Не обов'язково для заповнення.  

8. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X 
 

Дата проведення 27.04.2011 

Кворум зборів** 99.990000000000 

Опис 

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про обрання робочих органiв та 

затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 2. Затвердження звiту 

Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi 

пiдприємства за 2010 рiк. 3. Затвердження звiту Ревiзiйної комiсiї про результати 

фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства за 2010 рiк. 4. Вирiшення питання 

щодо розподiлу прибутку за 2005-2009 роки та звiтного 2010 року, i виплати дивiдендiв в 

2011 роцi. 5. Про визначення типу Товариства та про змiну його найменування. 6. 

Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї у 

звя'зку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про 

акцiонернi товариства". 7. Про затвердження внутрiшнiх положень Товариства. 8. Про 

вiдкликання складу Правлiння. 9. Про обрання Голови та членi Правлiння. 10. Про 

вiдкликання складу Спостережної ради. 11. Про обрання членiв Спостережно ради. 12. 

Затвердження умов цивiльно-правовиих договорiв, що укладатимуться з членами 

Спостережної ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка 

уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Спостережної 

ради. 13. Про вiдкликання складу Ревiзiйної комiсiї. 14. Про обрання ченiв Ревiзiйної 

комiсiї. 15. Затвердження умов цивiльно-правовиих договорiв, що укладатимуться з 

членами Ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка 

уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної 

комiсiї. 16. Попереднє схвалення правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством 

протягом одного року з дня проведення загальних зборiв акцiонерiв iз зазначенням 

характеру правочинiв та їх граничної вартостi. Пропозицiй до перелiку питань до 

порядку денного загальних зборiв акцiонерiiв не надходило. За результатами розгляду 

порядку денного були прийнятi такi рiшення: 1. Обрано та затверджено склад лiчильної 

комiсiї та регламент зборiв. 2-3. Затверджено звiти Генерального директора та Ревiзiйної 

комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк. 4. 

Прибуток 2005-2010 рокiв в сумi 534767000.00 грн. в 2011 роцi не розподiляти. 5. 

Змiнити тип Товариства та його найменування 29 вересня 2011 року iз закритого 

акцiонерного товариства "Джей Тi ?нтернешнл Україна" на публiчне акцiонерне 

товариство "Джей Тi ?нтернешнл Україна". 6. Внести змiни до Статуту Товариства 

шляхом затвердження його у новiй редакцiї. 7. Затверджено пакет внутрiшнiх положень 

Товариства. 8. Вiдкликати повний склад Правлiння ЗАТ "Джей Тi ?нтернешнл Україна" 

через 10 календарних днiв з моменту державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту ПАТ 

"Джей Тi ?нтернешнл Україна". 9. Обрано новий повний склад Дирекцiї ПАТ "Джей Тi 

?нтернешнл Україна". 10. Вiдкликати повний склад Спостережної ради ЗАТ "джей Тi 

?нтернешнл Україна" через 10 календарних днiв з моменту державної реєстрацiї нової 

редакцiї Статуту ПАТ "Джей Тi ?нтернешнл Україна". 11. Обрано новий склад 

Наглядової Ради ПАТ "Джей Тi ?нтернешнл Україна". 12. Затверджено проекти цивiльно-

правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, вирiшено, що 

виконання повноважень членiв Наглядової ради буде здiйснюватись на безоплатнiй 

основi, призначено особу, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами 

Наглядової ради. 13. Вiдкликано повний склад Ревiзiйної комiсiї ЗАТ "Джей Тi 

?нтернешнл Україна" через 10 календарних днiв з моменту державної реєстрацiї нової 

редакцiї Статуту ПАТ "Джей Тi ?нтернешнл Україна". 14. Обрано новий склад Ревiзiйної 



комiсiї ПАТ "Джей Тi ?нтернешнл Україна". 15. Затверджено проекти цивiльно-правових 

договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї, вирiшено, що виконання 

повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї буде здiйснюватись на безоплатнiй основi, 

призначено особу, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Ревiзiйної 

комiсiї. 16. Попередньо схвалено значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством 

протягом одного року з дня проведення загальних зборiв акцiонерiв iз зазначенням 

характеру правочинiв та їх граничної вартостi. 

  

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі. 

** У відсотках до загальної кількості голосів.  

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я та по батькові 

фізічної особи 

Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "Український 

технiчний союз" 

Організаційно-правова форма Приватне підприємство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23557679 

Місцезнаходження 36002ПолтаваЛуценка, 25 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

3289 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

27.11.2003 

Міжміський код та телефон 0532611940 

Факс 0532611941 

Вид діяльності Аудитор (аудиторська фiрма), що надає аудиторськi послуги 

Опис Свiдоцтво про внесення до "Реєстру аудиторських фiрм та 

аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги" чинне 

до 30.10.2013 р. 

 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я та по батькові 

фізічної особи 

Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарцiй 

цiнних паперiв" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889 

Місцезнаходження 04107КиївТропiнiна, 7-Г 



Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

АВ498004 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

19.11.2009 

Міжміський код та телефон (044) 585-42-40 

Факс (044) 585-42-41 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв 

Опис Емiтент самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних 

паперiв. 

 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я та по батькові 

фізічної особи 

Публiчне акцiонерне товариство "Автокразбанк" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20046323 

Місцезнаходження 39631КременчукКиївська, 8 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

АВ533945 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

14.05.2010 

Міжміський код та телефон (05366) 5-34-14 

Факс (05366) 77-12-36 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв 

Опис Емiтент самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних 

паперiв. 

 

 

11. Відомості про цінні папери емітента 

11.1. Інформація про випуски акцій 

Дата Номер Наймену Міжнародн Тип Форма Номіна Кількі Загальн Частка у 



реєстр

ації 

випус

ку 

свідоцт

ва про 

реєстр

ацію 

випуск

у 

вання 

органу, 

що 

зареєстру

вав 

випуск 

ий 

ідентифіка

ційний 

номер 

цінн

ого 

папе

ру 

існування 

та форма 

випуску 

льна 

вартіст

ь акцій 

(грн.) 

сть 

акцій 

(штук) 

а 

номінал

ьна 

вартість 

(грн.) 

статутном

у капіталі 

(у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

01.07.2

010 

23/16/1/

10 

Державна 

комiсiя з 

цiнних 

паперiв та 

фондовог

о ринку 

ISIN 

UA1601191

000 

Акції 

Імен

ні 

прос

ті 

Бездокуме

нтарна 

Іменні 

0.010 
345997

0041 

3459970

0.410 

10.0000000

00000 

Опис 
Торговля цiнними паперами на внутрiшнiх i зовнiшних ринках не здiйснюється. Цiннi 

папери до лiстингу не включались. Додаткової емiсiї цiнних паперiв в звiтному роцi не було. 

  

12. Опис бізнесу 

Важливі події розвитку (в тому числі 

злиття, поділ, приєднання, 

перетворення, виділ) 

В звiтному роцi Товариство не зазнавало значних подiй розвитку 

(в тому числi злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл). 

Про організаційну структуру емітента, 

дочірні підприємства, філії, 

представництва та інші відокремлені 

структурні підрозділи із зазначенням 

найменування та місцезнаходження, ролі 

та перспектив розвитку, зміни в 

організаційній структурі у відповідності 

з попереднім звітним періодом 

Змiн в органiзацiйнiй структурi емiтента протягом звiтного року 

не було. 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з 

боку третіх осіб, що мали місце протягом 

звітного періоду, умови та результати 

цих пропозицій 

Протягом звiтного року з боку третiх осiб пропозицiй щодо 

реорганiзацiї не надходило. 

Опис обраної облікової політики (метод 

нарахування амортизації, метод оцінки 

вартості запасів, метод обліку та оцінки 

вартості фінансових інвестицій тощо) 

Облiкова полiтика товариства побудована на вимогах 

українського законодавства (Закон України Про бухгалтерський 

облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року №996-

ХIV, П(С)БО). Облiкова полiтика проводиться таким чином, щоб 

фiнансовi звiти повнiстю вiдповiдали усiм вимогам законодавства 

України та кожному конкретному ПСБО, застосовуючи передусiм 

тi пiдходи та методи облiку, якi передбаченi ПСБО та найбiльш 

адаптованi до дiяльностi пiдприємства. Нарахування амортизацiї 

основних засобiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного 

методу. Нарахування амортизацiї МНМА здiйснюється в розмiрi 

100% в першому мiсяцi експлуатацiї. Нарахування амортизацiї 

нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням 

прямолiнiйного методу. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв 

є їх найменування. При вiдпуску запасiв у виробництво, з 



виробництва, продаж та iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється за 

методом середньозваженої собiвартостi. Середньозважена 

собiвартiсть одиницi запасiв визначається один раз на мiсяць. 

Первiсною вартiстю запасiв, що виготовляються власними силами 

Товариства, визнається їхня виробнича собiвартiсть. Дебiторська 

заборгованiсть визнається як актив, тодi i тiльки тодi, коли 

Товариство стає стороною контракту i внаслiдок цього набуває 

юридичне право отримувати грошовi кошти. Величина резерву 

сумнiвних боргiв визначається за методом застосування 

абсолютної суми сумнiвної заборгованостi. 

Текст аудиторського висновку ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 1. Звiт щодо фiнансової 

звiтностi. 1.1. Назва документу. Аудиторський висновок (Звiт 

незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi ПАТ "Джей Тi 

Iнтернешнл Україна" за 2011 рiк. 1.2. Адресат. Даний Звiт 

адресується власникам цiнних паперiв (Загальним зборам), 

органам управлiння та контролю ПАТ "Джей Тi Iнтернешнл 

Україна" для оприлюднення та подання до НКЦПФР в складi 

рiчної звiтностi емiтента за 2011 рiк. 1.3. Вступний параграф. Ми 

провели аудиторську перевiрку повного комплекту фiнансової 

звiтностi, що додається, Публiчного акцiонерного товариства 

"Джей Тi Iнтернешнл Україна", (код ЄДРПОУ 14372142), мiсце 

знаходження офiсу виконавчого органу ? 39605, Полтавська обл., 

м. Кременчук, вул. 1905-го року, 19, яке зареєстроване в Українi 

30.06.2000 року Виконавчим комiтетом Кременчуцької мiської 

ради Полтавської областi. Аудиторська перевiрка проводилась 

згiдно з вимогами ?Мiжнародних стандартiв контролю якостi, 

аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг? 

(МСА), видання 2010 року. Повний комплект фiнансової звiтностi 

включає: Баланс (форма № 1) станом на 31 грудня 2011 року; Звiт 

про фiнансовi результати (форма № 2) за 2011 рiк; Звiт про рух 

грошових коштiв (форма № 3) за 2011 рiк; Звiт про власний 

капiтал (форма № 4) за 2011 рiк; Примiтки до фiнансової звiтностi 

(форма № 5) за 2011 рiк;Текстовi примiтки до цих звiтiв, якi дають 

опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснення. 1.4. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову 

звiтнiсть. Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за 

пiдготовку та достовiрне представлення фiнансової звiтностi у 

вiдповiдностi до застосовуваної нацiональної концептуальної 

основи фiнансової звiтностi, якою є Закон України ?Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi? та 

Положення (Стандарти) бухгалтерського облiку (П(С)БО), а також 

за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал 

визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання 

фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень 

внаслiдок шахрайства або помилки. 1.5. Вiдповiдальнiсть 

аудитора. Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо 

фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиторської перевiрки. 

Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi з вимогами 

Закону України ?Про аудиторську дiяльнiсть? та МСА. Цi 

стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також 

планування й виконання аудиту для отримання достатньої 

впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих 

викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур 

задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв 

у фiнансових звiтах. Вибiр процедур залежить вiд судження 

аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих 

викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. 



Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи 

внутрiшнього контролю, що стосуються складання та 

достовiрного представлення ПАТ ?Джей Тi Iнтернешнл Україна ? 

фiнансової звiтностi, для розробки аудиторських процедур, якi 

вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо 

ефективностi внутрiшнього контролю товариства. Аудит також 

включає оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, 

прийнятнiсть облiкових оцiнок, використаних управлiнським 

персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. 

Ми вважаємо, що отриманi нами, пiд час проведення аудиторської 

перевiрки, аудиторськi докази забезпечують достатню та 

вiдповiдну основу для висловлення аудиторської думки. 1.6. 

Висловлення думки На нашу думку, фiнансовi звiти достовiрно, у 

всiх суттєвих аспектах, вiдображають фiнансовий стан ПАТ 

?Джей Тi Iнтернешнл Україна ? станом на 31 грудня 2011 року, 

його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за 2011 рiк у 

вiдповiдностi до обраної ПАТ ?Джей Тi Iнтернешнл Україна ? 

концептуальної основи. Концептуальною основою цiєї фiнансової 

звiтностi, яка прийнята управлiнським персоналом для складання 

фiнансових звiтiв, є: Закон України ?Про бухгалтерський облiк та 

фiнансову звiтнiсть в Українi? та Положення(Стандарти) 

бухгалтерського облiку (П(С)БО). 2. Звiт щодо iншої iнформацiї. 

Окремо вiд Звiту незалежного аудитора щодо фiнансової звiтностi 

ПАТ ?Джей Тi Iнтернешнл Україна ? за 2011рiк, в цьому 

параграфi на вимогу Рiшення НКЦПФР № 1360 вiд 29.09.2011 

року ми висловлюємо думку, яка базується виключно на 

аудиторських процедурах, проведених пiд час аудиту з метою 

висловлення думки щодо фiнансової звiтностi товариства в 

цiлому, з наступних питань: 2.1 Вiдповiднiсть вартостi чистих 

активiв вимогам законодавства (статтi 155 Цивiльного кодексу 

України). Станом на 31.12.2011 року статутний капiтал ПАТ 

?Джей Тi Iнтернешнл Україна ? повнiстю забезпечений чистими 

активами товариства (активи товариства ?1 955 433 тис. грн., 

зобов?язання товариства ?1 024 014 тис. грн., чистi активи 

товариства ?931 419 тис. грн., статутний капiтал товариства ?34 

600 тис. грн.). 2.2 Наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж 

фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою 

iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та 

подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 

"Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, 

що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть"); Суттєвих 

невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, 

та iншою iнформацiєю, що розкривається товариством в Звiтi 

емiтента за 2011 рiк, що буде подаватися до НКЦПФР разом з 

фiнансовою звiтнiстю, не виявлено. 2.3 Виконання значних 

правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до 

Закону України ?Про акцiонернi товариства? Виконання в 2011 

роцi товариством значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв 

вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi) вiдповiдає вимогам Закону України ?Про акцiонернi 

товариства?, Статуту та iншим внутрiшнiм документам 

товариства. 2.4 Стану корпоративного управлiння, у тому числi 

стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про 

акцiонернi товариства" Стан корпоративного управлiння 

товариства вiдповiдає вимогам Закону України ?Про акцiонернi 

товариства?, Статуту та iншим внутрiшнiм документам 

товариства. Створення служби внутрiшнього аудиту Статутом та 



iншими внутрiшнiми документами товариства не передбачено. 2.5 

Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення 

фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 

"Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi 

фiнансової звiтностi"). Ризикiв суттєвого викривлення фiнансової 

звiтностi ПАТ ?Джей Тi Iнтернешнл Україна ? за 2011 рiк в 

наслiдок шахрайства в ходi аудиторської перевiрки не виявлено. 3. 

Вiдомостi про аудитора. Приватне пiдприємство Аудиторська 

фiрма ?Український технiчний союз? (ЄДРПОУ 23557679), що 

знаходиться за адресою: 36002, м. Полтава вул. Луценка, 25. 

Здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про включення до 

Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 3289 вiд 27.11.2003 р., 

видане за рiшенням Аудиторської палати України № 129, чинне 

до 30.10.2013 р. Договiр на проведення аудиту фiнансової 

звiтностi № 81 вiд 16.01.2012 року. Дата початку проведення 

аудиторських процедур 07.09.2011 року, дата закiнчення 

аудиту12.04.2012 року. Директор аудиторської фiрми 

?Укртехсоюз? Райда Н. П. (сертифiкат аудитора серiя А № 004825 

вiд 28.09.2001 р., термiн дiї подовжено до 28.09.2015 р.). Аудитор-

керiвник аудиторської перевiрки Пушкар А. В. (сертифiкат 

аудитора серiя А № 005711 вiд 29.04.2004 р., термiн дiї подовжено 

до 29.04.2014 р.). Складено "12" квiтня 2012 р. 

Інформація про основні види продукції 

або послуг, що їх виробляє чи надає 

емітент, перспективність виробництва 

окремих товарів, виконання робіт та 

надання послуг; залежність від сезонних 

змін; про основні ринки збуту та 

основних клієнтів; основні ризики в 

діяльності емітента, заходи емітента 

щодо зменшення ризиків, захисту своєї 

діяльності та розширення виробництва 

та ринків збуту; про канали збуту й 

методи продажу, які використовує 

емітент; про джерела сировини, їх 

доступність та динаміку цін; інформація 

про особливості стану розвитку галузі 

виробництва, в якій здійснює діяльність 

емітент, рівень впровадження нових 

технологій, нових товарів, його 

положення на ринку; інформація про 

конкуренцію в галузі, про особливості 

продукції (послуг) емітента; 

перспективні плани розвитку емітента; 

кількість постачальників за основними 

видами сировини та матеріалів, що 

займають більше 10 відсотків в 

загальному об'ємі постачання 

Основний вид дiяльностi Товариства - виробництво тютюнових 

виробiв. 

Інформація про основні придбання або 

відчуження активів за останні п'ять 

років. Якщо підприємство планує будь-

які значні інвестиції або придбання, 

пов'язані з його господарською 

діяльністю, їх необхідно описати, 

включаючи суттєві умови придбання 

або інвестиції, її вартість і спосіб 

За останнi 5 рокiв важливих придбань активiв не вiдбувалось. 



фінансування 

Інформація про основні засоби емітента, 

включаючи об'єкти оренди та будь-які 

значні правочини емітента щодо них; 

виробничі потужності та ступінь 

використання обладнання; спосіб 

утримання активів, місцезнаходження 

основних засобів. Екологічні питання, 

що можуть позначитися на 

використанні активів підприємства, 

інформація щодо планів капітального 

будівництва, розширення або 

удосконалення основних засобів, 

характер та причини таких планів, суми 

видатків, в тому числі вже зроблених, 

опис методу фінансування, прогнозні 

дати початку та закінчення діяльності та 

очікуване зростання виробничих 

потужностей після її завершення 

Вiдповiдно до даних бухгалтерської звiтностi на кiнець звiтного 

перiоду на балансi Товариства облiковується основних засобiв на 

суму 665 958 тис. грн., що на 35 158 тис. бiльше нiж на початок 

звiтного перiоду. 

Інформація щодо проблем, які 

впливають на діяльність емітента; 

ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

Низький рiвень регулювання зовнiшньоекономiчних вiдносин з 

боку держави впливає на стабiльнiсть роботи Товариства в 

цiлому. 

Інформація про факти виплати 

штрафних санкцій (штраф, пеня, 

неустойка) і компенсацій за порушення 

законодавства 

В 2011 роцi Товариство сплатило штрафних санкцiй на суму 70 

768,66 грн. 

Опис обраної політики щодо 

фінансування діяльності емітента, 

достатність робочого капіталу для 

поточних потреб, можливі шляхи 

покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Фiнансова дiяльнiсть здiйснюється Товариством в порядку, 

передбаченому чинним законодавством України. 

Інформацію про вартість укладених, але 

ще не виконаних договорів (контрактів) 

на кінець звітного періоду (загальний 

підсумок) та про очікувані прибутки від 

виконання цих договорів 

Iнформацiя не надається через складнiсть у розрахунках. 

Стратегію подальшої діяльності 

емітента щонайменше на рік (щодо 

розширення виробництва, 

реконструкції, поліпшення фінансового 

стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента 

в майбутньому) 

Стратегiя подальшої дiяльностi Товариства на наступний рiк - 

розвиток напрямкiв дiяльностi, визначених статутом. Дiяльнiсть 

Товариства в майбутньому iстотно залежить вiд загальної ситуацiї 

в законодавствi та економiчного стану в Украiнi. 

Опис політики емітента щодо 

досліджень та розробок, вказати суму 

витрат на дослідження та розробку за 

звітний рік 

Проведення дослiджень та розробок Товариством не 

здiйснювалось. 

Інформація щодо судових справ, На кiнець звiтного перiоду Товариство виступало стороною у 6 



стороною в яких виступає емітент, його 

дочірні підприємства або його посадові 

особи (дата відкриття провадження у 

справі, сторони, зміст та розмір позовних 

вимог, найменування суду, в якому 

розглядається справа, поточний стан 

розгляду). У разі відсутності судових 

справ про це зазначається 

судових справах щодо господарської дiяльностi Товариства. 

Інша інформація, яка може бути 

істотною для оцінки інвестором 

фінансового стану та результатів 

діяльності емітента, у тому числі, за 

наявності, інформацію про результати та 

аналіз господарювання емітента за 

останні три роки у формі аналітичної 

довідки в довільній формі 

Iнша iнформацiя вiдсутня. 

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську 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: 
699872.000 664835.000 0.000 0.000 699872.000 664835.000 

будівлі та 

споруди 
222827.000 218078.000 0.000 0.000 222827.000 218078.000 

машини та 

обладнання 
429046.000 398526.000 0.000 0.000 429046.000 398526.000 

транспортні 

засоби 
5769.000 7128.000 0.000 0.000 5769.000 7128.000 

інші 42230.000 41103.000 0.000 0.000 42230.000 41103.000 

2. 

Невиробничого 

призначення: 

1244.000 1123.000 0.000 0.000 1244.000 1123.000 

будівлі та 

споруди 
832.000 811.000 0.000 0.000 832.000 811.000 

машини та 

обладнання 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

транспортні 

засоби 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 



інші 412.000 312.000 0.000 0.000 412.000 312.000 

Усього 701116.000 665958.000 0.000 0.000 701116.000 665958.000 

Опис Облiк основних засобiв у товариствi ведеться згiдно вимог П(С)БО 7 "Основнi засоби". В 

товариствi основними засобами визнаються матерiальнi активи, очiкуваний строк корисного 

використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року. Для вiдокремлення малоцiнних 

необоротних активiв встановлена вартiсна межа 8 000 грн. Основнi засоби за їх залишковою 

вартiстю складають: на початок звiтного перiоду - 701 116 тис. грн.; на кiнець звiтного 

перiоду - 665 958 тис. грн. Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним 

методом. Амортизацiя малоцiнних необоротних активiв нараховується у розмiрi 100 % у 

першому мiсяцi використання. Нарахований знос складає: на початок перiоду - 317 716 тис. 

грн.; на кiнець перiоду - 393 397 тис. грн. Переоцiнка основних засобiв за звiтний перiод не 

проводилася. Залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовуються 

(консервацiя, реконструкцiя тощо), на кiнець звiтного року становить 94 тис. грн. Первiсна 

вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв на кiнець звiтного року становить 17 390 

тис. грн. За звiтний перiод надiйшло основних засобiв на суму 56 912 тис. грн. за первiсною 

вартiстю; вибуло основних засобiв на суму 3 203 тис. грн. за залишковою вартiстю (16 386 

тис. грн. за первiсною вартiстю). 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 

чистих активів (тис. 

грн)  

931419.000 579191.000 

Статутний капітал (тис. 

грн.)  
34600.000 34600.000 

Скоригований 

статутний капітал (тис. 

грн)  

34600.000 34600.000 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв за попереднiй та звiтнiй перiоди виконувався 

згiдно з Методичними рекомендацiями ДКЦПФР щодо визначення вартостi чистих 

активiв акцiонерних товариств, затвердженими Рiшенням ДКЦПФР № 485 вiд 

17.11.2004 р. 

Висновок Статутний капiтал ПАТ "Джей Тi Iнтернешнл Україна" повнiстю забезпечений 

чистими активами товариства як на початок так i на кiнець звiтного перiоду. 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента 

 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за користування 

коштами (відсоток 

річних) 

Дата 

погашення 



Кредити банку X 79898.000 X X 

у тому числі:   

кредитна лiнiя з 

метою фiнансування 

загальних потреб 

оборотного капiталу 

25.10.2011 79898.000 7.000000000000 30.03.2012 

Зобов'язання за 

цінними паперами 

X 0.000 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за 

кожним випуском): 

X 0.000 X X 

за іпотечними 

цінними паперами (за 

кожним власним 

випуском): 

X 0.000 X X 

за сертифікатами 

ФОН (за кожним 

власним випуском): 

X 0.000 X X 

за векселями (всього) X 0.000 X X 

за іншими цінними 

паперами (у тому 

числі за похідними 

цінними паперами)(за 

кожним видом): 

X 0.000 X X 

за фінансовими 

інвестиціями в 

корпоративні права 

(за кожним видом): 

X 0.000 X X 

Податкові 

зобов'язання 

X 445142.000 X X 

Фінансова допомога 

на зворотній основі 

X 0.000 X X 

Інші зобов'язання X 498974.000 X X 

Усього зобов'язань X 1024014.000 X X 

Опис: Облiк зобов?язань ведеться у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 11 ?Зобов?язання?. Ранiше 

визнанi зобов?язання, якi не пiдлягають погашенню на кiнець звiтного 2011 року, 

вiдсутнi. Короткостроковi кредити банку станом на 31.12.2011 року складають 79 898 

тис. грн. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2011 

року складає 497 899 тис. грн.; за звiтний рiк заборгованiсть збiльшилася на 67 154 тис. 

грн. Змiни в заборгованостi по поточним зобов?язанням за звiтний 2011 рiк наведенi 

нижче: ? з розрахункiв з бюджетом ? з 567 310 тис. грн. до 445 142 тис. грн.; ? iншi 

поточнi зобов?язання ? з 2 792 тис. грн. до 1 075 тис. грн. Iншi поточнi зобов?язання 

переважно включають: ? розрахунки з пiдзвiтними особами ? 18 тис. грн.; ? податковий 



кредит ? 975 тис. грн.; ? розрахунки за нарахованими вiдсотками ? 16 тис. грн. 

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції. 

№ 

з/п 

Основний 

вид 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у 

натуральній 

формі 

(фізична од. 

вим.) 

у грошовій 

формі 

(тис.грн.) 

у відсотках 

до всієї 

виробленої 

продукції 

у 

натуральній 

формі 

(фізична од. 

вим.) 

у грошовій 

формі (тіс. 

грн.) 

у відсотках 

до всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Сигарети 
23606 млн. 

шт. 
2211290.00 98.00 

23725 млн. 

шт. 
6634584.00 99.00 

2 Iнше 
не 

зазначається 
49712.00 2.00 

не 

зазначається 
49719.00 1.00 

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) 

1 2 3 

1 Матерiальнi витрати 72.00 

2 Амортизацiя 5.00 

3 Iншi витрати 23.00 

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

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

виникала протягом періоду 

Дата виникнення 

події 

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці 

новин 
Вид інформації 

1 2 3 

10.10.2011 11.10.2011 
Зміна складу посадових осіб 

емітента 



ІНФОРМАЦІЯ 

про стан корпоративного управління 

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках? 

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

1 2011 1 0 

2 2010 1 0 

3 2009 1 0 

 

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

 
Так Ні 

Реєстраційна комісія  X 
 

Акціонери  
 

X 

Реєстратор  
 

X 

Депозитарій  
 

X 

Інше (запишіть):  Ні 

 

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

останніх загальних зборах (за наявності контролю)?  

 
Так Ні 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку  
 

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):  Ні 

 

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

 
Так Ні 

Реорганізація  
 

X 



Внесення змін до статуту товариства  
 

X 

Прийняття рішення про зміну типу товариства  
 

X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  
 

X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства  
 

X 

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

X 

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

припинення їх повноважень  
X 

Інше (запишіть): Позачергових зборiв не було. Так 

 

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

 

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?  

  
(осіб) 

1 Кількість членів наглядової ради  3 

2 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві  2 

3 Кількість представників держави  0 

4 Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій  0 

5 Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій  0 

6 Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  1 

 

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

років?  
4 

 

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

 
Так Ні 

Стратегічного планування  
 

X 

Аудиторський  
 

X 

З питань призначень і винагород  
 

X 

Інвестиційний  
 

X 

Інші (запишіть)  У складi наглядової ради комiтетiв не створено. 

Інші (запишіть)  У складi наглядової ради комiтетiв не створено. 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з Ні 



акціонерами? (так/ні) 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 
Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  
 

X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій  
 

X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  
 

X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 
 

Інше (запишіть)  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): Кандидати, якi висуваються для обрання до складу до Наглядової ради, мають 

вiдповiдати нижчезазначеним вимогам: - мати повну вищу освiту квалiфiкацiйного рiвня не нижче 

спецiалiста за однiєю зi спецiальностей, яка вiдповiдає напрямам дiяльностi Товариства; - бути 

ознайомленим з принципами корпоративного управлiння; - мати бездоганну дiлову репутацiю; - не 

мати непогашеної судимостi, не бути позбавленим права обiймати посади Голови або члена 

Наглядової ради або займатися дiяльнiстю, пов'язаною з виконанням повноважень Голови або члена 

Наглядової ради, не бути пiдозрюваним у вчиненнi злочину або притягненим як обвинувачений у 

кримiнальнiй справi. 

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? (так/ні) Так 

 

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.  

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 

2.00  

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів 

акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління? 

  

Загальні збори 

акціонерів 

Засідання 

наглядової ради 

Засідання 

правління 

1 Члени правління (директор)  Ні Ні Ні 

2 Загальний відділ  Ні Ні Ні 

3 
Члени наглядової ради (голова наглядової 

ради)  
Ні Ні Ні 

4 Юридичний відділ (юрист)  Так Так Так 

5 Секретар правління  Ні Ні Ні 

6 Секретар загальних зборів  Ні Ні Ні 

7 Секретар наглядової ради  Ні Ні Ні 

8 Корпоративний секретар  Ні Ні Ні 

9 
Відділ або управління, яке відповідає за 

роботу з акціонерами  
Ні Ні Ні 

10 Інше(запишіть): Немає.  Ні Ні Ні 

 

 

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

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

 

Загальні збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить до 

компетенції жодного 

органу  

Визначення основних напрямів 

діяльності (стратегії)  
Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності 

(бізнес-планів)  
Ні Ні Так Ні 

Затвердження річного фінансового 

звіту або балансу чи бюджету  
Так Ні Ні Ні 



Обрання та відкликання голови 

правління  
Ні Так Ні Ні 

Обрання та відкликання членів 

правління  
Ні Так Ні Ні 

Обрання та відкликання голови 

наглядової ради  
Ні Так Ні Ні 

Обрання та відкликання членів 

наглядової ради  
Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання голови та 

членів ревізійної комісії  
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для 

голови та членів правління  
Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для 

голови та членів наглядової ради  
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про 

притягнення до майнової 

відповідальності членів правління  

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий 

випуск акцій  
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, 

реалізацію та розміщення власних 

акцій  

Так Ні Ні Ні 

Затвердження аудитора  Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких 

існує конфлікт інтересів  
Так Ні Ні Ні 

 

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

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

(так/ні) Так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, 

тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком 

діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так 

 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

  
Так Ні 

1 Положення про загальні збори акціонерів  X 
 

2 Положення про наглядову раду  X 
 

3 Положення про виконавчий орган (правління)  X 
 



4 Положення про посадових осіб акціонерного товариства  
 

X 

5 Положення про ревізійну комісію  X 
 

6 Положення про акції акціонерного товариства  
 

X 

7 Положення про порядок розподілу прибутку  
 

X 

8 Інше (запишіть):  Iншi документи вiдсутнi. 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

  

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах  

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється в 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних ДКЦПФР 

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  

1 

Фінансова 

звітність, 

результати 

діяльності  

Так Так Так Так Так 

2 

Інформація 

про 

акціонерів, 

які володіють 

10 відсотків 

та більше 

статутного 

капіталу  

Так Так Ні Ні Ні 

3 

Інформація 

про склад 

органів 

управління 

товариства  

Так Так Так Так Так 

4 

Статут та 

внутрішні 

документи  

Ні Ні Так Так Так 

5 

Протоколи 

загальних 

зборів 

акціонерів 

після їх 

проведення  

Ні Так Так Так Так 

6 

Розмір 

винагороди 

посадових 

осіб 

Так Ні Ні Ні Ні 



акціонерного 

товариства  

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку? (так/ні) Так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства 

зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?  

  
Так Ні 

1 Не проводились взагалі  
 

X 

2 Менше ніж раз на рік  
 

X 

3 Раз на рік  X 
 

4 Частіше ніж раз на рік  
 

X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 
Так Ні 

Загальні збори акціонерів  
 

X 

Наглядова рада  X 
 

Правління або директор  
 

X 

Інше (запишіть)  Немає. 

 

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

 

З якої причини було змінено аудитора?  

 
Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  
 

X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  
 

X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  
 

X 

Інше (запишіть)  Iншi причини вiдсутнi. 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в 

минулому році?  

 
Так Ні 

Ревізійна комісія  X 
 

Наглядова рада  
 

X 



Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  
 

X 

Стороння компанія або сторонній консультант  
 

X 

Перевірки не проводились  
 

X 

Інше (запишіть)  Iншi органi вiдсутнi. 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?  

 
Так Ні 

З власної ініціативи  
 

X 

За дорученням загальних зборів  X 
 

За дорученням наглядової ради  
 

X 

За зверненням виконавчого органу  
 

X 

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

X 

Інше (запишіть)  Немає. 

 

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

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

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

трьох років? 

  
Так Ні 

1 Випуск акцій  
 

X 

2 Випуск депозитарних розписок  
 

X 

3 Випуск облігацій  
 

X 

4 Кредити банків  X 
 

5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів  
 

X 

6 Інше (запишіть):  
 

X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
 

Так, плануємо розпочати переговори  
 



Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
 

Не визначились  X 

 

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

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

 

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

України протягом останніх трьох років? Так 

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України 

(далі - особа)?  

 
Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень особи  
 

X 

Не задовольняли умови договору з особою  
 

X 

Особу змінено на вимогу: 
 

акціонерів 
 

X 

суду 
 

X 

Інше (запишіть) Особу змiнено у зв'язку з проведенням дематерiалiзацiї акцiй. 

 

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: 27.04.2011 ; яким органом управління прийнятий: Загальними зборами 

акцiонерiв  

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

корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс 

корпоративного управлiння було розповсюджено серед спiвробiтникiв Товариства.  

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в 

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

відхилення протягом року В умовах комфортної робочої атмосфери спiробiтники товариства сумлiнно 

дотримуються стандартiв дiлової етики, якi встановленi кодексом корпоративного управлiння. Рiвень 

дотримання кодексу корпоративного управлiння можна визначити як високий.  

 

 



Річна фінансова звітність 

   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
01.01.2012 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "Джей Тi Iнтернешнл 

Україна" 
за ЄДРПОУ 14372142 

Територія 
 

за КОАТУУ 5310400000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Орган державного 

управління  
за КОДУ немає 

Вид економічної 

діяльності 
Виробництво тютюнових виробiв за КВЕД 16.00.0 

Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума 
 

Адреса Україна Полтавська обл., 39605 Кременчук, 1905 року, 19 

Середня кількість 

працівників 
729 

Баланс станом на 31.12.2011 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного періоду 

На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 

- залишкова вартість 010 39 14 

- первісна вартість 011 368 299 

- накопичена амортизація 012 ( 329 ) ( 285 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 020 61173 132985 

Основні засоби: 

- залишкова вартість 030 701116 665958 

- первісна вартість 031 1018832 1059355 

- знос 032 ( 317716 ) ( 393397 ) 

Довгострокові біологічні активи: 



- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 

- первісна вартість 036 0 0 

- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
040 0 0 

- інші фінансові інвестиції 045 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0 

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної 

нерухомості 
055 0 0 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0 

Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0 

Відстрочені податкові активи 060 0 12373 

Гудвіл 065 0 0 

Інші необоротні активи 070 0 0 

Гудвіл при консолідації 075 0 0 

Усього за розділом I 080 762328 811330 

II. Оборотні активи 

Виробничі запаси 100 229112 245183 

Поточні біологічні активи 110 0 0 

Незавершене виробництво 120 0 0 

Готова продукція 130 12078 2427 

Товари 140 0 0 

Векселі одержані 150 0 0 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 

- чиста реалізаційна вартість 160 1001835 874233 

- первісна вартість 161 1001835 874233 

- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 ) 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

- за бюджетом 170 0 0 

- за виданими авансами 180 14722 15062 



- з нарахованих доходів 190 0 0 

- із внутрішніх розрахунків 200 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 1240 1311 

Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти: 

- в національній валюті 230 246 220 

- у т.ч. в касі 231 0 0 

- в іноземній валюті 240 0 731 

Інші оборотні активи 250 9931 4936 

Усього за розділом II 260 1269164 1144103 

III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0 

IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 

Баланс 280 2031492 1955433 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного періоду 

На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал 

Статутний капітал 300 34600 34600 

Пайовий капітал 310 0 0 

Додатковий вкладений капітал 320 3 3 

Інший додатковий капітал 330 1171 1166 

Резервний капітал 340 8650 8650 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 534767 887000 

Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 ) 

Накопичена курсова різниця 375 0 0 

Усього за розділом I 380 579191 931419 

Частка меншості 385 0 0 

II. Забезпечення наступних виплат та платежів 

Забезпечення виплат персоналу 400 0 0 



Інші забезпечення 410 0 0 

Сума страхових резервів 415 0 0 

Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0 

Цільове фінансування 420 0 0 

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0 

Усього за розділом II 430 0 0 

ІІІ. Довгострокові зобов’язання 

Довгострокові кредити банків 440 0 0 

Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0 

Відстрочені податкові зобов’язання 460 3369 0 

Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0 

Усього за розділом III 480 3369 0 

ІV. Поточні зобов’язання 

Короткострокові кредити банків 500 448085 79898 

Поточна заборгованість за довгостроковими 

зобов’язаннями 
510 0 0 

Векселі видані 520 0 0 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги 
530 430745 497899 

Поточні зобов’язання за розрахунками: 

- з одержаних авансів 540 0 0 

- з бюджетом 550 567310 445142 

- з позабюджетних платежів 560 0 0 

- зі страхування 570 0 0 

- з оплати праці 580 0 0 

- з учасниками 590 0 0 

- із внутрішніх розрахунків 600 0 0 

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та 

групами вибуття, утримуваними для продажу 
605 0 0 

Інші поточні зобов'язання 610 2792 1075 

Усього за розділом IV 620 1448932 1024014 



V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 

Баланс 640 2031492 1955433 

Примітки Публiчне акцiонерне товариство "Джей Тi Iнтернешнл Україна" 

(код ЄДРПОУ 14372142) зареєстроване в Українi, мiсце 

знаходження офiсу виконавчого органу - 39605, Полтавська 

область, м. Кременчук, вул. 1905 р., 19. Основним видом 

дiяльностi товариства є виробництво тютюнових виробiв (код 

КВЕД 16.00.0). Товариство перебуває пiд контролем JT 

International Holding B. V., який є його засновником. Середня 

кiлькiсть працiвникiв товариства протягом звiтного перiоду - 729 

чоловiк. Товариство веде бухгалтерський облiк господарських 

операцiй щодо майна i результатiв своєї дiяльностi. Господарськi 

операцiї вiдображаються у бухгалтерському облiку методом їх 

суцiльного i безперервного документування. Записи в облiкових 

регiстрах провадяться на пiдставi первинних документiв. 

Товариство веде бухгалтерський облiк паралельно за двома 

направленнями облiку, визначеними як сегменти облiку, а саме: за 

П(С)БО України та МСФЗ. Облiкова полiтика Товариства 

визначена Наказом № 681/2 вiд "30"грудня 2010 року "Про 

облiкову полiтику". Коригування облiкової полiтики товариства 

протягом звiтного 2011 року не проводилось. Баланс складений за 

П(С)БО України станом на 31.12.2011 року - звiтний перiод з 

01.01.2011 року по 31.12.2011 року. Баланс буде наданий в складi 

пакету фiнансової звiтностi на затвердження Загальних зборiв 

товариства. Пiдготовка Балансу проводилася у нацiональнiй 

валютi - гривнi. Переоцiнка статей Балансу не проводилася. Актив 

1. Нематерiальнi активи. Облiк нематерiальних активiв у 

товариствi ведеться вiдповiдно до вимог П(С)БО 8 "Нематерiальнi 

активи". Нематерiальнi активи на пiдприємствi за залишковою 

вартiстю складають: на початок звiтного перiоду - 39 тис. грн.; на 

кiнець звiтного перiоду - 14 тис. грн. Амортизацiя нараховується 

прямолiнiйним методом. Строк амортизацiї нематерiальних 

активiв визначається термiном їх корисного використання. 

Накопичена амортизацiя за 2011 рiк складає: на початок перiоду - 

329 тис. грн.; на кiнець перiоду - 285 тис. грн. За звiтний перiод 

вiдбулося вибуття нематерiальних активiв у сумi 69 тис. грн. за 

первiсною вартiстю (залишкова вартiсть 0 тис. грн.). Надходження 

нематерiальних активiв не було. 2. Основнi засоби. Облiк 

основних засобiв у товариствi ведеться згiдно вимог П(С)БО 7 

"Основнi засоби". В товариствi основними засобами визнаються 

матерiальнi активи, очiкуваний строк корисного використання 

(експлуатацiї) яких бiльше одного року. Для вiдокремлення 

малоцiнних необоротних активiв встановлена вартiсна межа 8 000 

грн. Основнi засоби за їх залишковою вартiстю складають: на 

початок звiтного перiоду - 701 116 тис. грн.; на кiнець звiтного 

перiоду - 665 958 тис. грн. Амортизацiя основних засобiв 

нараховується прямолiнiйним методом. Амортизацiя малоцiнних 

необоротних активiв нараховується у розмiрi 100 % у першому 

мiсяцi використання. Нарахований знос складає: на початок 

перiоду - 317 716 тис. грн.; на кiнець перiоду - 393 397 тис. грн. 

Балансова вартiсть станом на 31.12.2011 року по кожнiй групi 

основних засобiв становить: (тис. грн.) № п/п Група основних 

засобiв Первiсна Знос Залишкова 1. Земельнi дiлянки 6 524 0 6 524 

2. Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 237 695 18 806 218 

889 3. Машини та обладнання 741 009 342 483 398 526 4. 

Транспортнi засоби 14 314 7 186 7 128 5. Iнструменти, прилади, 



iнвентар та iнше 59 436 24 545 34 891 6. Малоцiннi необоротнi 

матерiальнi активи 377 377 0 Всього: 1 059 355 393 397 665 958 

Переоцiнка основних засобiв за звiтний перiод не проводилася. 

Залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не 

використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощо), на кiнець 

звiтного року становить 94 тис. грн. Первiсна вартiсть повнiстю 

амортизованих основних засобiв на кiнець звiтного року 

становить 17 390 тис. грн. За звiтний перiод надiйшло основних 

засобiв на суму 56 912 тис. грн. за первiсною вартiстю; вибуло 

основних засобiв на суму 3 203 тис. грн. за залишковою вартiстю 

(16 386 тис. грн. за первiсною вартiстю). 3. Iнвестицiї. 

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2011 року на 

балансi товариства вiдсутнi. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 

станом на 31.12.2011 року складають 132 985 тис. грн., в тому 

числi: Капiтальне будiвництво - 11 250 тис. грн.; Придбання 

основних засобiв - 121 735 тис. грн.; 4. Вiдстроченi податковi 

активи. Визначення витрат (доходiв), активiв та зобов'язань, 

пов'язаних з податком на прибуток, їх оцiнка та сам розрахунок 

вiдстрочених податкових активiв проведено у вiдповiдностi до 

вимог П(С)БО 17 "Податок на прибуток". Станом на 01.01.2011 

року вiдстроченi податковi активи вiдсутнi. Розрахунок 

вiдстрочених податкових активiв станом на 31.12.2011 року (тис. 

грн.) № п/п Бухгалтерський облiк Податковий облiк Тимчасовi 

рiзницi, Тимчасовi рiзницi, що пiдлягають що пiдлягають 

вирахуванню оподаткуванню 1.Залишкова вартiсть виробничих 

основних засобiв 658 600,3 666 221,0 7 620,6 0,0 2.Забезпечення, 

роялтi - 51 298,1 0,0 51 298,1 0,0 Всього 58 918,7 0,0 Тимчасовi 

рiзницi 58 918,7 Вiдстроченi податковi активи 12 372,9 Станом на 

31.12.2011 року вiдстроченi податковi активи складають 12 373 

тис. грн. Збiльшення вiдстрочених податкових активiв в звiтному 

перiодi складає 12 373 тис. грн. та вiдображене шляхом 

зменшення витрат з податку на прибуток. 5. Запаси. Облiк запасiв 

у товариствi ведеться у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 9 "Запаси". 

Вартiсть запасiв за 2011 рiк складає: на початок року - 241 190 

тис. грн.; на кiнець року - 247 610 тис. грн. Запаси включають 

сировину та матерiали, запаснi частини, малоцiннi 

швидкозношуванi предмети на складi та готову продукцiю. На 

дату складання балансу запаси вiдображенi за первiсною вартiстю. 

Оцiнка вибуття запасiв здiйснюється за методом: 

середньозваженої собiвартостi - при вiдпуску запасiв у 

виробництво або реалiзацiї готової продукцiї; нормативної 

(стандартної) вартостi - при списаннi запасiв по актам на центри 

витрат. Вартiсть малоцiнних швидкозношуваних предметiв 

списується на витрати в момент передачi зi складу в експлуатацiю. 

На кiнець звiтного 2011 року до складу запасiв входять наступнi 

елементи: виробничi запаси - 245 183 тис. грн.; готова продукцiя - 

2 427 тис. грн. Виробничi запаси станом 31.12.2011 року, в розрiзi 

груп, складають: (тис. грн.) № п/п Групи виробничих запасiв 

Вартiсть 1 Сировина i матерiали 193 031 2 Запаснi частини 51 457 

3 Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 695 Всього: 245 183 6. 

Дебiторська заборгованiсть. Облiк дебiторської заборгованостi 

ведеться у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 10 "Дебiторська 

заборгованiсть". Безнадiйна дебiторська заборгованiсть на кiнець 

звiтного 2011 року вiдсутня. Станом на 31.12.2011 року 

дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги за чистою 

реалiзацiйною вартiстю складає 874 233 тис. грн. Величина 

резерву сумнiвних боргiв визначається за методом застосування 

абсолютної суми сумнiвної заборгованостi. Виходячи з аналiзу 



платоспроможностi окремих дебiторiв станом на 31.12.2011 року 

резерв сумнiвних боргiв визначений в сумi 0 тис. грн. Змiни в 

складi поточної дебiторської заборгованостi за звiтний 2011 рiк 

наведенi нижче: за виданими авансами - з 14 722 тис. грн. до 15 

062 тис. грн.; iнша поточна дебiторська заборгованiсть - з 1 240 

тис. грн. до 1 311 тис. грн. Iнша поточна дебiторська 

заборгованiсть переважно включає: позики працiвникам - 1 229 

тис. грн. 7. Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх 

еквiваленти станом 31.12.2011 року складають: в касi - 0 тис. грн.; 

на поточних рахунках - 951 тис. грн.; грошовi кошти в дорозi - 0 

тис. грн. Станом на 31.12.2011 року грошовi кошти, щодо 

використання яких iснують обмеження, вiдсутнi. Пасив 1. 

Власний капiтал. Власний капiтал товариства становить: на 

початок звiтного перiоду - 579 191 тис. грн.; на кiнець звiтного 

перiоду - 931 419 тис. грн. Власний капiтал товариства включає 

статутний капiтал, додатковий вкладений капiтал, iнший 

додатковий капiтал, резервний капiтал, нерозподiлений прибуток. 

Протягом звiтного року власний капiтал товариства збiльшився на 

352 228 тис. грн. за рахунок прибутку звiтного 2011 року. 

Статутний капiтал товариства складає 34 599 700,41 грн., який 

розподiлено на 3 459 970 041 простих iменних акцiй номiнальною 

вартiстю 0,01 грн. кожна, державна частка вiдсутня. Станом на 

31.12.2011 року в обiгу перебуває 3 459 970 041 простих iменних 

акцiй. Змiн протягом 2011 року в кiлькостi акцiй, що перебувають 

в обiгу, не було. 2. Вiдстроченi податковi зобов'язання. 

Визначення витрат (доходiв), активiв та зобов'язань, пов'язаних з 

податком на прибуток, їх оцiнка та сам розрахунок вiдстрочених 

податкових зобов'язань проведено у вiдповiдностi до вимог 

П(С)БО 17 "Податок на прибуток". Розрахунок вiдстрочених 

податкових зобов'язань станом на 01.01.2011 року (тис. грн.) № 

п/п Бухгалтерський облiк Податковий облiк Тимчасовi рiзницi, 

Тимчасовi рiзницi, що пiдлягають що пiдлягають вирахуванню 

оподаткуванню 1. Залишкова вартiсть виробничих основних 

засобiв 692 927,5 639 915,4 0,0 53012,1 2. Аванси отриманi -1 541,4 

0,0 1 541,4 0,0 3. Аванси виданi 3 023,0 0,0 0,0 3 023,0 4. 

Забезпечення, роялтi -41 017,3 0,0 41 017,3 0,0 Всього 42 558,7 56 

035,1 Тимчасовi рiзницi 13 476,4 Вiдстроченi податковi 

зобов'язання 3 369,1 Станом на 01.01.2011 року вiдстроченi 

податковi зобов'язання складають 3 369 тис. грн. Станом на 

31.12.2011 року вiдстроченi податковi зобов'язання вiдсутнi. 

Зменшення вiдстрочених податкових зобов'язань в звiтному 

перiодi складає 3 369 тис. грн. та вiдображене шляхом зменшення 

витрат з податку на прибуток. 3. Поточнi зобов'язання. Облiк 

зобов'язань ведеться у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 11 

"Зобов'язання". Ранiше визнанi зобов'язання, якi не пiдлягають 

погашенню на кiнець звiтного 2011 року, вiдсутнi. 

Короткостроковi кредити банку станом на 31.12.2011 року 

складають 79 898 тис. грн. Кредиторська заборгованiсть за товари, 

роботи, послуги станом на 31.12.2011 року складає 497 899 тис. 

грн.; за звiтний рiк заборгованiсть збiльшилася на 67 154 тис. грн. 

Змiни в заборгованостi по поточним зобов'язанням за звiтний 2011 

рiк наведенi нижче: з розрахункiв з бюджетом - з 567 310 тис. грн. 

до 445 142 тис. грн.; iншi поточнi зобов'язання - з 2 792 тис. грн. 

до 1 075 тис. грн. Iншi поточнi зобов'язання переважно 

включають: розрахунки з пiдзвiтними особами - 18 тис. грн.; 

податковий кредит - 975 тис. грн.; розрахунки за нарахованими 

вiдсотками - 16 тис. грн. 



Керівник Прилепа Андрiй Вiталiйович 

Головний бухгалтер Мамко Марина Володимирiвна 

Звіт про фінансові результати за 2011 рік 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За попередній 

період 

1 2 3 4 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) 
010 6684306 6519693 

Податок на додану вартість 015 990305 964661 

Акцизний збір 020 ( 3415794 ) ( 3211768 ) 

 
025 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) 
035 2278207 2343264 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
040 ( 1473001 ) ( 1647081 ) 

Валовий: 

- прибуток 050 805206 696183 

- збиток 055 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні доходи 060 30485 102313 

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних 

активів і сільськогосподарської продукції, одержаних 

у наслідок сільськогосподарської діяльності 

061 0 0 

Адміністративні витрати 070 ( 52544 ) ( 49700 ) 

Витрати на збут 080 ( 266399 ) ( 274096 ) 

Інші операційні витрати 090 ( 37040 ) ( 115170 ) 

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних 

активів і сільськогосподарської продукції, одержаних 

у наслідок сільськогосподарської діяльності 

091 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансові результати від операційної діяльності: 

- прибуток 100 479708 359530 

- збиток 105 ( 0 ) ( 0 ) 

Доход від участі в капіталі 110 0 0 



Інші фінансові доходи 120 10 9 

Інші доходи 130 251 0 

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною 

допомогою (131) 
131 0 

Фінансові витрати 140 ( 19352 ) ( 36267 ) 

Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 160 ( 2805 ) ( 10320 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні 

статті 
165 0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 

- прибуток 170 457812 312952 

- збиток 175 ( 0 ) ( 0 ) 

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або 

прибуток від переоцінки необоротних активів та групи 

вибуття у наслідок припинення діяльності 

176 0 0 

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток 

від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у 

наслідок припинення діяльності 

177 ( 0 ) ( 0 ) 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 105584 ) ( 92522 ) 

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності: 

- прибуток 190 352228 220430 

- збиток 195 ( 0 ) ( 0 ) 

Надзвичайні: 

- доходи 200 0 0 

- витрати 205 ( 0 ) ( 0 ) 

Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 ) 

Частка меншості 215 0 0 

Чистий: 

- прибуток 220 352228 220430 

- збиток 225 ( 0 ) ( 0 ) 

Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 



Найменування показника 
Код 

рядка 
За звітний період 

За попередній 

період 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 230 1300725 1469542 

Витрати на оплату праці 240 62299 64292 

Відрахування на соціальні заходи 250 21623 21961 

Амортизація 260 88892 111370 

Інші операційни витрати 270 327487 354192 

Разом 280 1801026 2021357 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За попередній 

період 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 300 0.00000000 0.00000000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0.00000000 0.00000000 

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.00000000 0.00000000 

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну 

просту акцію 
330 0.00000000 0.00000000 

Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000 

Примітки Звiт про фiнансовi результати складений за 2011 рiк вiдповiдно до 

вимог П(С)БО - звiтний перiод з 01.01.2011 року по 31.12.2011 

року. Звiт про фiнансовi результати буде наданий в складi пакету 

фiнансової звiтностi на затвердження Загальних зборiв 

товариства. Пiдготовка Звiту про фiнансовi результати 

проводилася у нацiональнiй валютi - гривнi. Переоцiнка статей 

Звiту про фiнансовi результати не проводилася. Визнання та облiк 

доходiв здiйснюється вiдповiдно до вимог П(С)БО 15 "Дохiд". 

Визнання та облiк витрат здiйснюється вiдповiдно до вимог 

П(С)БО 16 "Витрати". За 2011 рiк дохiд вiд реалiзацiї товарiв та 

послуг склав 6 684 306 тис. грн., в тому числi: податок на додану 

вартiсть - 990 305 тис. грн., акцизний збiр - 3 415 794 тис. грн. 

Собiвартiсть реалiзованих товарiв та послуг складає 1 473 001 тис. 

грн.; адмiнiстративнi витрати - 52 544 тис. грн.; витрати на збут - 

266 399 тис. грн.; iншi операцiйнi доходи - 30 485 тис. грн. (в тому 

числi операцiйна оренда активiв - 208 тис. грн.; операцiйна 

курсова рiзниця - 6 679 тис. грн.; реалiзацiя iнших оборотних 

активiв - 20 054 тис. грн.); iншi операцiйнi витрати - 37 040 тис. 

грн. (в тому числi операцiйна курсова рiзниця - 6 893 тис. грн.; 

собiвартiсть реалiзованих iнших оборотних активiв - 15 220 тис. 

грн.). Iншi фiнансовi доходи за звiтний рiк склали 10 тис. грн.; 

фiнансовi витрати - 19 352 тис. грн. (вiдсотки); iншi витрати - 2 

805 тис. грн. (в тому числi списання необоротних активiв - 1 964 

тис. грн.). В результатi фiнансово-господарської дiяльностi 



Товариства у звiтному 2011 роцi за даними бухгалтерського 

облiку було отримано прибуток в сумi 457 812 тис. грн. 

(фiнансовий результат вiд звичайної дiяльностi до 

оподаткування). Поточний податок на прибуток склав 121 326 тис. 

грн. Витрати з податку на прибуток склали 105 584 тис. грн. за 

рахунок впливу вiдстроченого податку на прибуток, що 

вiдноситься до виникнення та сторнування тимчасових 

податкових рiзниць (дохiд 909 тис. грн.), та вiдстроченого податку 

на прибуток, що вiдноситься до змiни ставок оподаткування та 

змiн в правилах оподаткування (дохiд 14 833 тис. грн.). Таким 

чином, у звiтному 2011 роцi за даними бухгалтерського облiку з 

урахуванням вимог П(С)БО 17 "Податок на прибуток" було 

отримано чистий прибуток в сумi 352 228 тис. грн. 

Керівник Прилепа Андрiй Вiталiйович 

Головний бухгалтер Мамко Марина Володимирiвна 

Звіт про рух грошових коштів 

за 2011 рік 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період 

попереднього року 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від:  

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 6832702 6268744 

Погашення векселів одержаних 015 0 0 

Покупців і замовників авансів 020 1 1541 

Повернення авансів 030 0 0 

Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 10 9 

Бюджету податку на додану вартість 040 0 0 

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових 

платежів) 
045 2670 0 

Отримання субсидій, дотацій 050 0 0 

Цільового фінансування 060 0 0 

Борників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0 

Інші надходження 080 981861 985106 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 090 ( 1863207 ) ( 2237219 ) 

Авансів 095 ( 18951 ) ( 16574 ) 

Повернення авансів 100 ( 0 ) ( 0 ) 



Працівникам 105 ( 58557 ) ( 59744 ) 

Витрат на відрядження 110 ( 2433 ) ( 2560 ) 

Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 707358 ) ( 592440 ) 

Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 115248 ) ( 87414 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 23817 ) ( 24260 ) 

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

платежів) 
130 ( 3516614 ) ( 3051459 ) 

Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 145 ( 1008500 ) ( 1020348 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 502559 163382 

Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 502559 163382 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Реалізація: 

- фінансових інвестицій 180 0 0 

- необоротних активів 190 0 0 

- майнових комплексів 200 0 0 

Отримані: 

- відсотки 210 0 0 

- дивіденди 220 0 0 

Інші надходження 230 0 0 

Придбання: 

- фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 ) 

- необоротних активів 250 ( 132944 ) ( 122480 ) 

- майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -132944 -122480 

Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -132944 -122480 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 



Надходження власного капіталу 310 0 0 

Отримані позики 320 121617 1085418 

Інші надходження 330 0 768 

Погашення позик 340 ( 490527 ) ( 1135418 ) 

Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 360 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -368910 -49232 

Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -368910 -49232 

Чистий рух коштів за звітній період 400 705 -8330 

Залишок коштів на початок року 410 246 8576 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0 

Залишок коштів на кінець року 430 951 246 

Примітки Звiт про рух грошових коштiв складений за 2011 рiк вiдповiдно до 

вимог П(С)БО ? звiтний перiод з 01.01.2011 року по 31.12.2011 

року. Звiт про рух грошових коштiв буде наданий в складi пакету 

фiнансової звiтностi на затвердження Загальних зборiв 

товариства. Пiдготовка Звiту про рух грошових коштiв 

проводилася у нацiональнiй валютi ? гривнi. Переоцiнка статей 

Звiту про рух грошових коштiв не проводилася. Залишок 

грошових коштiв становить: ? станом на 31.12.2010 року ? 246 

тис. грн.; ? станом на 31.12.2011 року ? 951 тис. грн. Склад 

грошових коштiв станом на 31.12.2011 року: ? в касi ? 0 тис. грн.; 

? на поточних рахунках ? 951 тис. грн.; ? грошовi кошти в дорозi ? 

0 тис. грн. Станом на 31.12.2011 року грошовi кошти, щодо 

використання яких iснують обмеження, вiдсутнi. Чистий рух 

коштiв вiд операцiйної дiяльностi склав ? 502 559 тис. грн. за 

надходженням, в тому числi витрачання на оплату: ? товарiв 

(робiт, послуг) ? 1 863 207 тис. грн.; ? зобов?язань з податку на 

додану вартiсть ? 707 358 тис. грн.; ? зобов?язань з iнших податкiв 

i зборiв (обов?язкових платежiв) ? 3 516 614 тис. грн. Чистий рух 

коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi склав ? 132 944 тис. грн. за 

видатком, в тому числi: ? придбання необоротних активiв ? 132 

944 тис. грн. Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi склав ? 

368 910 тис. грн. за видатком, в тому числi: ? отриманi позики ? 

121 617 тис. грн.; ? погашення позик ? 490 527 тис. грн. Негрошовi 

операцiї iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi вiдсутнi. Чистий 

рух коштiв за звiтний перiод ? 705 тис. грн. за надходженням. 

Керівник Прилепа Андрiй Вiталiйович 

Головний бухгалтер Мамко Марина Володимирiвна 

Звіт про власний капітал 

за 2011 рік 

 



Стаття 
К

од 

Статут

ний 

капіта

л 

Пайо

вий 

капіт

ал 

Додатко

вий 

вкладен

ий 

капітал 

Інший 

додатко

вий 

капітал 

Резерв

ний 

капіта

л 

Нерозподі

лений 

прибуток 

Неоплач

ений 

капітал 

Вилуче

ний 

капітал 

Разо

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Залишок на 

початок 

року 

01

0 
34600 0 3 1171 8650 534767 0 0 

5791

91 

Коригування: 

Зміна 

облікової 

політики 

02

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправленн

я помилок 

03

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 
04

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригован

ий залишок 

на початок 

року 

05

0 
34600 0 3 1171 8650 534767 0 0 

5791

91 

Переоцінка активів: 

Дооцінка 

основних 

засобів 

06

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка 

основних 

засобів 

07

0 
( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка 

незавершен

ого 

будівництв

а 

08

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка 

незавершен

ого 

будівництв

а 

09

0 
( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка 

нематеріаль

них активів 

10

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка 

нематеріаль

них активів 

11

0 
( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 



 

12

0 
0 0 0 -5 0 5 0 0 0 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний 

період 

13

0 
0 0 0 0 0 352228 0 0 

3522

28 

Розподіл прибутку: 

Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

14

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямуван

ня 

прибутку 

до 

статутного 

капіталу 

15

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахуван

ня до 

резервного 

капіталу 

16

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

17

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників: 

Внески до 

капіталу 

18

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборговано

сті з 

капіталу 

19

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

20

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу: 

Викуп 

акцій 

(часток) 

21

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепрода

ж 

викуплених 

акцій 

(часток) 

22

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулюванн

я 

викуплений 

23

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 



акцій 

(часток) 

Вилучення 

частки в 

капіталі 

24

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 

номінальної 

вартості 

акцій 

25

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі: 

Списання 

невідшкодо

ваних 

збитків 

26

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Безкоштовн

о отримані 

активи 

27

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

28

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін 

в капіталі 

29

0 
0 0 0 -5 0 352233 0 0 

3522

28 

Залишок на 

кінець року 

30

0 
34600 0 3 1166 8650 887000 0 0 

9314

19 

Примітки Звiт про власний капiтал складений за 2011 рiк вiдповiдно до 

вимог П(С)БО - звiтний перiод з 01.01.2011 року по 31.12.2011 

року. Звiт про власний капiтал буде наданий в складi пакету 

фiнансової звiтностi на затвердження Загальних зборiв 

товариства. Пiдготовка Звiту про власний капiтал проводилася у 

нацiональнiй валютi - гривнi. Переоцiнка статей Звiту про власний 

капiтал не проводилася. Власний капiтал товариства становить: на 

початок звiтного перiоду - 579 191 тис. грн.; на кiнець звiтного 

перiоду - 931 419 тис. грн. Власний капiтал товариства включає 

статутний капiтал, додатковий вкладений капiтал, iнший 

додатковий капiтал, резервний капiтал, нерозподiлений прибуток. 

Протягом звiтного року власний капiтал товариства збiльшився на 

352 228 тис. грн. за рахунок прибутку звiтного 2011 року. Станом 

на 31.12.2011 року додатковий вкладений капiтал становить 3 тис. 

грн. Змiн протягом 2011 року в додатковому вкладеному капiталi 

не було. Станом на 31.12.2011 року iнший додатковий капiтал 

становить 1 166 тис. грн. Протягом звiтного року iнший 

додатковий капiтал зменшився на 5 тис. грн. за рахунок 

списанням сум дооцiнки основних засобiв, якi вибули протягом 

2011 року. Станом на 31.12.2011 року резервний капiтал становить 

8 650 тис. грн. Змiн протягом 2011 року в резервному капiталi не 

було. Нерозподiлений прибуток складає: на початок звiтного 

перiоду - 534 767 тис. грн.; на кiнець звiтного перiоду - 887 000 

тис. грн. Статутний капiтал товариства складає 34 599 700,41 грн., 

який розподiлено на 3 459 970 041 простих iменних акцiй 

номiнальною вартiстю 0,01 грн. кожна, державна частка вiдсутня. 



Станом на 31.12.2011 року в обiгу перебуває 3 459 970 041 

простих iменних акцiй. Змiн протягом 2011 року в кiлькостi акцiй, 

що перебувають в обiгу, не було. Розподiлу дивiдендiв у звiтному 

перiодi не було. Накопичення суми дивiдендiв не проводилося. До 

складу зобов'язань не передбачено включенням суми дивiдендiв. 

Товариство за звiтний рiк не передбачало i не здiйснювало 

передплату акцiй, а отже i не отримувало коштiв в ходi 

передплати. Резервування акцiй для випуску згiдно з опцiонами та 

iншими контрактами не проводилося. У власностi Дирекцiї 

товариства на кiнець звiтного 2011 року простих iменних акцiй не 

перебувало. Поточнi виплати провiдному управлiнському 

персоналу за 2011 рiк склали 7 063 202,23 грн. Виплати по 

закiнченню трудової дiяльностi, виплати при звiльненi, платежi на 

основi акцiй, позики, iншi довгостроковi виплати - не 

здiйснювались. Перелiк осiб, частка яких у Статутному капiталi 

товариства перевищує 5% за 2011 рiк: 1. Юридичнi особи: "Джей 

Тi Iнтернешнл Холдiнг Бi Вi" - 3 459 464 451 простих iменних 

акцiй, що становить 99,985 % вiд Статутного капiталу товариства. 

Керівник Прилепа Андрiй Вiталiйович 

Головний бухгалтер Мамко Марина Володимирiвна 

Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік 

I. Нематеріальні активи 

Групи 

нематеріал

ьних 

активів 

Код 

ряд

ка 

Залишок на початок 

року 

Надій

шло за 

рік 

Переоцінка (дооцінка 

+, уцінка -) 
Вибуло за рік 

Нарахо

вано 

амортиз

ації за 

рік 

Втрати 

від 

зменше

ння 

корисн

ості за 

рік 

Інші зміни за рік 
Залишок на кінець 

року 

первісна 

(пероцін

ена) 

вартість 

накопич

ена 

амортиз

ація 

первісної 

(переоці

неної 

вартості) 

накопич

еної 

амортиз

ації 

первісна 

(пероцін

ена) 

вартість 

накопич

ена 

амортиз

ація 

первісної 

(переоці

неної 

вартості) 

накопич

еної 

амортиз

ації 

первісна 

(пероцін

ена) 

вартість 

накопич

ена 

амортиз

ація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Права 

користуван

ня 

природним

и 

ресурсами 

010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права 

користуван

ня майном 

020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права на 

комерційні 

позначення 

030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права на 

об'єкти 

промислов

ої 

властивості 

040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Авторське 

право та 

суміжні з 

ним права 

050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші 

нематеріал

ьні активи 

070 368 329 0 0 0 69 69 25 0 0 0 299 285 

Разом 080 368 329 0 0 0 69 69 25 0 0 0 299 285 

Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права 

власності 
(081) 0 

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0 

вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0 

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових 

асигнувань 
(084) 0 

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує 

обмеження права власності 
(085) 0 

II. Основні засоби 

Групи 

основн

их 

засобів 

Ко

д 

ряд

ка 

Залишок на 

початок року 

Надій

шло 

за рік 

Переоцінка 

(дооцінка +, 

уцінка -) 

Вибуло за рік 

Нарахо

вано 

аморти

зації за 

рік 

Втрат

и від 

зменш

ення 

корис

ності 

за рік 

Інші зміни за 

рік 

Залишок на 

кінець року 

у тому числі 

одержані за 

фінансовою 

орендою 

передані в 

оперативну 

оренду 

первісн

а 

(пероці

нена) 

вартіст

ь 

зно

с 

первісн

ої 

(переоці

неної 

вартост

і) 

зно

су 

первісн

а 

(пероці

нена) 

вартіст

ь 

зно

с 

первісн

ої 

(переоці

неної 

вартост

і) 

зно

су 

первісн

а 

(пероці

нена) 

вартіст

ь 

зно

с 

первісн

а 

(пероці

нена) 

вартіст

ь 

зн

ос 

первісн

а 

(пероці

нена) 

вартіст

ь 

зн

ос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Земель

ні 

ділянки 

100 6524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6524 0 0 0 0 0 

Інвести

ційна 

нерухо

мість 

105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Капітал

ьні 

витрати 

на 

поліпш

ення 

земель 

110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Будинк

и, 

споруд

и та 

передав

альні 

пристро

ї 

120 236957 
132

98 
787 0 0 49 34 5542 0 0 0 237695 

188

06 
0 0 0 0 

Машин

и та 

обладна

ння 

130 707866 
278

820 
46453 0 0 13310 

105

80 
74243 0 0 0 741009 

342

483 
0 0 0 0 

Трансп

ортні 

засоби 

140 12208 
643

9 
3585 0 0 1479 

130

7 
2054 0 0 0 14314 

718

6 
0 0 0 0 

Інструм

енти, 

прилад

и, 

інвента

р 

(меблі) 

150 54910 
187

92 
6041 0 0 1515 

122

9 
6982 0 0 0 59436 

245

45 
0 0 0 0 

Тварин

и 
160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Багатор

ічні 

насадж

ення 

170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Інші 

основні 

засоби 

180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Бібліот

ечні 

фонди 

190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Малоці

нні 

необоро

тні 

матеріа

льні 

активи 

200 367 367 46 0 0 36 36 46 0 0 0 377 377 0 0 0 0 

Тимчас

ові 

(нетиту

льні) 

споруд

и 

210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Природ

ні 

ресурси 

220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інвента

рна 

тара 

230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Предме

ти 

прокату 

240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші 

необоро

тні 

матеріа

льні 

активи 

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом 260 1018832 
317

716 
56912 0 0 16389 

131

86 
88867 0 0 0 1059355 

393

397 
0 0 0 0 

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним 

законодавством обмеження права власності 
(261) 0 

вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0 

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, 

реконструкція тощо) 
(263) 94 

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 17390 

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0 

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0 

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0 

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового 

фінансування 
(266) 0 

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0 

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права 

власності 
(268) 0 

Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0 

III. Капітальні інвестиції 

Найменування показника Код За рік На кінець року 



рядка 

1 2 3 4 

Капітальне будівництво 280 11829 11250 

Придбання (виготовлення) основних засобів 290 116849 121735 

Придбання (виготовлення) інших необоротних 

матеріальних засобів 
300 46 0 

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 0 0 

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних 

активів 
320 0 0 

Інші 330 0 0 

Разом 340 128724 132985 

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0 

Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0 

IV. Фінансові інвестиції 

Найменування показника 
Код 

рядка 
За рік 

На кінець року 

довгострокові поточні 

1 2 3 4 5 

А. Фінансові інвестиції за методом 

участі в капіталі в: 
асоційовані підприємства 

350 0 0 0 

дочірні підприємства 360 0 0 0 

спільну діяльність 370 0 0 0 

Б. Інші фінансові інвестиції в: 
частки і паї у статутному капіталі 

інших підприємств 

380 0 0 0 

акції 390 0 0 0 

облігації 400 0 0 0 

інші 410 0 0 0 

Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 0 0 

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за 

собівартістю 
(421) 0 

за справедливою вартістю (422) 0 

за амортизованою вартістю (423) 0 



З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю  (424) 0 

за справедливою вартістю (425) 0 

за амортизованою собівартістю (426) 0 

V. Доходи і витрати 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Доходи Витрати 

1 2 3 4 

А. Інші операційні доходи і витрати 
Операційна оренда активів 

440 208 177 

Операційна курсова різниця 450 6679 6893 

Реалізація інших оборотних активів 460 20054 15220 

Штрафи, пені, неустойки 470 71 0 

Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-

культурного призначення 
480 0 0 

Інші операційні доходи і витрати 490 3473 14750 

у тому числі:  

відрахування до резерву сумнівних боргів 
491 X 0 

непродуктивні витрати і втрати 492 X 0 

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за 

інвестиціями в: 
асоційовані підприємства 

500 0 0 

дочірні підприємства 510 0 0 

спільну діяльність 520 0 0 

В. Інші фінансові доходи і витрати 
Дивіденди 

530 0 X 

Проценти 540 X 19352 

Фінансова оренда активів 550 0 0 

Інші фінансові доходи і витрати 560 10 0 

Г. Інші доходи та витрати 
Реалізація фінансових інвестицій 

570 0 0 

Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0 

Результат оцінки корисності 590 0 0 

Неопераційна курсова різниця 600 251 841 

Безоплатно одержані активи 610 0 X 



Списання необоротних активів 620 X 1964 

Інші доходи і витрати 630 0 0 

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0 

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними 

(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами 
(632) 0 % 

Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0 

VI. Грошові кошти 

Найменування показника 
Код 

рядка 
На кінець року 

1 2 3 

Каса 640 0 

Поточний рахунок у банку 650 951 

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 0 

Грошові кошти в дорозі 670 0 

Еквіваленти грошових коштів 680 0 

Разом 690 951 

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0 

VII. Забезпечення і резерви 

Види 

забезпечень і 

резервів 

Код 

рядк

а 

Залиш

ок на 

почато

к року 

Збільшення за звітний 

рік 

Використа

но у 

звітному 

році 

Сторнова

но 

використа

ну суму у 

звітному 

році 

Сума 

очікуваного 

відшкодува

ння витрат 

іншою 

стороною, 

що 

врахована 

при оцінці 

забезпеченн

я 

Залиш

ок на 

кінець 

року 

нарахова

но 

(створен

о) 

додаткові 

відрахуван

ня 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Забезпечення 

на виплату 

відпусток 

працівникам 

710 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення 

наступних 

витрат на 

додаткове 

пенсійне 

забезпечення 

720 0 0 0 0 0 0 0 



Забезпечення 

наступних 

витрат на 

виконання 

гарантійних 

зобов’язань 

730 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення 

наступних 

витрат на 

реструктуриза

цію 

740 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення 

наступних 

витрат на 

виконання 

зобов’язань 

щодо 

обтяжливих 

контрактів 

750 0 0 0 0 0 0 0 

 
760 0 0 0 0 0 0 0 

 
770 0 0 0 0 0 0 0 

Резерв 

сумнівних 

боргів 

775 0 0 0 0 0 0 0 

Разом 780 0 0 0 0 0 0 0 

VIII. Запаси 

Найменування показника 
Код 

рядка 

Балансова 

вартість на кінець 

року 

Переоцінка за рік 

збільшення чистої 

вартості реалізації 
уцінка 

1 2 3 4 5 

Сировина і матеріали 800 193031 0 0 

Купівельні напівфабрикати та 

комплектуючі вироби  
810 0 0 0 

Паливо 820 0 0 0 

Тара і тарні матеріали 830 0 0 0 

Будівельні матеріали  840 0 0 0 

Запасні частини 850 51457 0 0 

Матеріали сільськогосподарського 

призначення 
860 0 0 0 

Поточні біологічні активи 870 0 0 0 



Малоцінні та швидкозношувані 

предмети 
880 695 0 0 

Незавершене виробництво 890 0 0 0 

Готова продукція 900 2427 0 0 

Товари 910 0 0 0 

Разом 920 247610 0 0 

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю 

реалізації 
(921) 0 

переданих у переробку (922) 0 

оформлених в заставу (923) 0 

переданих на комісію (924) 0 

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0 

Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0 

IX. Дебіторська заборгованість 

Найменування показника 
Код 

рядка 

Всього на 

кінець року 

у т.ч. за строками не погашення 

до 3 місяців 
від 3 до 6 

місяців 

від 6 до 12 

місяців 

1 2 3 4 5 6 

Дебіторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги 
940 874233 874233 0 0 

Інша поточна дебіторська 

заборгованість 
950 1311 1311 0 0 

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0 

Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0 

X. Нестачі і втрати від псування цінностей 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Сума 

1 2 3 

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 3707 

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0 

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець 

року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 
980 0 

XI. Будівельні контракти 



Найменування показника 
Код 

рядка 
Сума 

1 2 3 

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0 

Заборгованість на кінець звітного року: 

- валова замовників 1120 0 

- валова замовникам 1130 0 

- з авансів отриманих 1140 0 

Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0 

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними 

контрактами 
1160 0 

XII. Податок на прибуток 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Сума 

1 2 3 

Поточний податок на прибуток 1210 121326 

Відстрочені податкові активи: 
 

- на початок звітного року 1220 0 

- на кінець звітного року 1225 12373 

Відстрочені податкові зобов’язання: 
 

- на початок звітного року 1230 3369 

- на кінець звітного року 1235 0 

Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 105584 

у тому числі: 
 

- поточний податок на прибуток 1241 121326 

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 -12373 

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 -3369 

Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0 

у тому числі: 
 

- поточний податок на прибуток 1251 0 

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0 



- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 0 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань 

 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Сума 

1 2 3 

Нараховано за звітний рік 1300 88892 

Використано за рік - усього 1310 56912 

в тому числі на: 
 

- будівництво об’єктів 1311 0 

- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 56912 

- з них машини та обладнання 1313 56912 

- придбання (створення) нематеріальних активів 1314 0 

- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0 

 
1316 0 

 
1317 0 

 

 

XIV. Біологічні активи 

 

Групи 

біологічн

их 

активів 

Код 

ряд

ка 

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю 

Залишок на 

початок року 

Надій

шло за 

рік 

Вибуло за рік 
Нарахо

вано 

амортиз

ації за 

рік 

Втрати 

від 

зменше

ння 

корисн

ості 

Вигоди 

від 

відновл

ення 

корисно

сті 

Залишок на 

кінець року Зали

шок 

на 

почат

ок 

року 

Надій

шло за 

рік 

Зміни 

варто

сті за 

рік 

Вибу

ло за 

рік 

Зали

шок 

на 

кінец

ь 

року 

перві

сна 

варті

сть 

накопич

ена 

амортиз

ація 

перві

сна 

варті

сть 

накопич

ена 

амортиз

ація 

перві

сна 

варті

сть 

накопич

ена 

амортиз

ація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Довгостр

окові 

біологічні 

активи - 

усього 

у тому 

числі: 

141

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

робоча 

худоба 

141

1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

продукти

вна 

худоба 

141

2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

багаторіч

ні 

насаджен

ня 

141

3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

141

4 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



інші 

довгостро

кові 

біологічні 

активи 

141

5 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Поточні 

біологічні 

активи - 

усього 

у тому 

числі: 

142

0 
0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

тварини 

на 

вирощува

нні та 

відгодівлі 

142

1 
0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

біологічні 

активи в 

стані 

біологічн

их 

перетворе

нь (крім 

тварин на 

вирощува

нні та 

відгодівлі

) 

142

2 
0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

 

142

3 
0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

інші 

поточні 

біологічні 

активи 

142

4 
0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

Разом 
143

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок 

цільового фінансування  
(1431) 0 

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, 

первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних 

активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій 

(1432) 0 

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких 

існують передбачені законодавством обмеження права власності 
(1433) 0 

 

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових 

біологічних активів 

 

Найменування 

показника 

Код 

ряд

ка 

Вартіст

ь 

первісн

ого 

визнан

ня 

Витрати, 

пов'язані з 

біологічни

ми 

перетворен

нями 

Результат 

від 

первісного 

визнання 

Уцін

ка 

Вируч

ка від 

реаліз

ації 

Собіварт

ість 

реалізаці

ї 

Фінансовий 

результат 

(прибуток +, 

збиток -) від 

дох

ід 

витра

ти 

реаліз

ації 

первісн

ого 

визнан

ня та 

реаліза

ції 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



Продукція та 

додаткові 

біологічні 

активи 

рослинництва - 

усього 

у тому числі: 

150

0 
0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

зернові і 

зернобобові 

151

0 
0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

з них: пшениця 
151

1 
0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

соя 
151

2 
0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

соняшник 
151

3 
0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

ріпак 
151

4 
0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

цукрові буряки 

(фабричні) 

151

5 
0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

картопля 
151

6 
0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

плоди 

(зерняткові, 

кісточкові) 

151

7 
0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

інша продукція 

рослинництва 

151

8 
0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

додаткові 

біологічні 

активи 

рослинництва 

151

9 
0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

Продукція та 

додаткові 

біологічні 

активи 

тваринництва - 

усього 

у тому числі: 

152

0 
0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

приріст живої 

маси - усього 

153

0 
0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

з нього: великої 

рогатої худоби 

153

1 
0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

свиней 
153

2 
0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 



молоко 
153

3 
0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

вовна 
153

4 
0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

яйця 
153

5 
0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

інша продукція 

тваринництва 

153

6 
0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

додаткові 

біологічні 

активи 

тваринництва 

153

7 
0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

продукція 

рибництва 

153

8 
0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

 

153

9 
0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

Сільськогоспод

арська 

продукція та 

додаткові 

біологічні 

активи - разом 

154

0 
0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

 

Керівник Прилепа Андрiй Вiталiйович 

Головний бухгалтер Мамко Марина Володимирiвна 

 


