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Примітки до фінансової звітності 

1. Загальна інформація про товариство 

Публічне акціонерне товариство “Джей Ті Інтернешнл Україна” (код ЄДРПОУ 

14372142) є правонаступником всіх прав та обов’язків Закритого акціонерного товариства 

«Джей Ті Інтернешнл Україна». 

Повне найменування Товариства українською мовою – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО “ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА”. Скорочене найменування Товариства 

українською мовою – ПАТ “ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА”. Повне найменування 

Товариства англійською мовою – “JT INTERNATIONAL UKRAINE” PUBLIC JOINT-STOCK 

COMPANY. Скорочене найменування Товариства англійською мовою – “JT 

INTERNATIONAL UKRAINE” PJSC. Товариство за видом є акціонерним. Товариство за 

типом є публічним. Безпосереднім власником істотної участі виступає JT International 

Holding B.V. (Private company with limited Liability, reg.# 32073749, address: Bella Donna 4, 

1181 RM Amstelveen, the Netherlands), Опосередкований власник істотної участі - JT 

International Holding Group B.V. (Private company with limited Liability, reg.# 32073748, 

address: Bella Donna 4, 1181 RM Amstelveen, the Netherlands).  

Материнська компанія - Japan Tobacco Inc. (0230000, 2-1, Toranomon 2-chome, Нinato-

ku Tokyo 105-8422, Japan). 

Юридична адреса Товариства: Україна, 39605, м. Кременчук, вул. 1905 року, 19. 

Товариство зареєстроване в Україні 30.06.2000 року Виконавчим комітетом Кременчуцької 

міської ради Полтавської області. 

Основним видом діяльності Товариства є виробництво тютюнових виробів (код КВЕД 

12.00)». 

Зміни в економічному середовищі, в якому товариство здійснює діяльність. 

Економіка України  схильна до впливу ринкових коливань  и зниження темпів  

зростання у світовій  економіці.  Стабільність  української  економіки  в значній мірі  

залежить  від політики  та дій  уряду,  спрямованих  на реформування  адміністративної  та 

правової систем, економіки в цілому  та вирішення конфлікту на сході  країни, внаслідок 

цього економічна діяльність в України  пов’язана з ризиками,які не є типовими  для 

розвинених країн. 
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У 2017 році відбулося зростання рівня споживчої інфляції – до 13,7 % в порівнянні з 

12,4% в 2016 році. Зростання рівня інфляції у 2017 році відбулося насамперед завдяки 

продовженню інфляційного тиску, зумовленого фундаментальними факторами. Загалом 

інфляційному тиску сприяли нестабільна фіскальна та монетарна політика, продовження 

військового конфлікту на сході країни. У 2016 році, вперше після депресивних 2012-2013 та 

кризових 2014-2015 років, економіка України продемонструвала позитивні показники 

економічного зростання, загалом за 2016 рік – на 1,3%, а українська промисловість 

продемонструвала поступове відновлення позитивної динаміки. 

 Протягом року, що закінчився 31 грудня 2017 року, економіка України продовжила 

помірне відновлення порівняно з 2016 роком, коли вперше після 2013 року валовий 

внутрішній продукт зріс на 2%, а річна інфляція становила 12%. У 2017 році валовий 

внутрішній продукт зріс на 3% при зростанні індексу споживчих цін на 14%. 

Однак прогнозується, що економічне зростання залишатиметься повільним через 

несприятливе зовнішнє середовище і невизначеності, пов’язані з військовим конфліктом на 

сході країни та з запровадженням реформ в умовах складної політичної ситуації. 

Керівництво не може передбачити  всі тенденції, які можуть  впливати на сектор 

виробництва тютюнових виробів та інші галузі, однак ця фінансова звітність відображає 

поточну оцінку управлінським персоналом впливу умов здійснення діяльності в Україні на 

операційну діяльність та фінансовий стан товариства. Майбутні умови здійснення діяльності 

можуть відрізнятися від оцінок управлінського персоналу, а несприятливий розвиток подій 

може вплинути на результати діяльності та фінансовий стан товариства у такий спосіб і 

такою мірою, що наразі не можуть бути достовірно визначені. 

Керівництво  вживає  всі необхідні  заходи для забезпечення  стабільної діяльності  та 

розвитку Товариства. 

2. Безперервна діяльність 

Ця фінансова звітність була підготовлена на основі припущення, що товариство здатне 

продовжувати свою діяльність на безперервній основі у осяжному майбутньому та буде в 

змозі реалізувати свої активи та звільнитись від своїх зобов’язань в ході звичайної 

діяльності. На думку керівництва, застосування припущення щодо здатності товариства 

продовжувати свою діяльність на безперервній основі є адекватним, враховуючи належний 
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рівень достатності його капіталу. Керівництво проаналізувало існуючі економічні та 

політичні чинники невизначеності. Враховуючи їх можливий вплив, а також інформацію, 

викладену вище, керівництво товариства дійшло висновку, що припущення стосовно 

безперервної діяльності при складанні цієї фінансової звітності є доречним. 

 

3. Відповідність складання фінансової звітності  

Концептуальною  основою  фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 

грудня 2017року є Міжнародні стандарти  фінансової звітності («МСФЗ»),затверджених 

Радою з міжнародних стандартів фінансової звітності («РМСФЗ») в редакції, розміщеній на 

офіційному сайті Міністерства фінансів України на дату складання цієї звітності, та 

інтерпретацій Комітету з Інтерпретацій Міжнародної фінансової звітності РМСФЗ”. 

Товариство не застосовує жодних МСФЗ достроково. 

При формуванні фінансової  звітності Товариство  також керувалось Міжнародними  

стандартами  бухгалтерського обліку (МСБО) та вимогами  національних  законодавчих та 

нормативних  актив щодо ведення  бухгалтерського обліку та складання фінансової  звітності 

в Україні, в частині що не суперечить  вимогам МСФЗ. 

4. Фінансова звітність в умовах гіперінфляції. 

Починаючи з 01 січня 2001 року Україна не вважається країною з гіперінфляційною 

економікою. 

Керівництвом Товариства  проаналізовані  критерії, які характеризують  показник 

гіперінфляції відповідно до МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції», до уваги 

було прийнято фактор  динаміки  змін рівня  інфляції та прогноз  НБУ щодо інфляції на 

наступний  рік. 

Кумулятивний рівень інфляції за період 2015-2017 років досяг 83,14%. 

Враховуючи загальний огляд обставин, що складалися в економіці України в 2017 році, 

керівництво Товариства вважає, що необхідність перераховувати цю фінансову звітність 

згідно з МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» відсутня. 

 

5. Основа складання та представлення фінансової звітності. 

Звітним періодом, за який формується  ця фінансова звітність, вважається  календарний 

рік, за період з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р.  

 



Публічне акціонерне товариство «Джей Ті Інтернешнл Україна» 

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року 

Примітки на сторінках 10-54 є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності 4 

Ця фінансова звітність складена на основі облікових даних товариства, сформованих 

згідно з МСБО, фінансові звіти є структурованим відображенням фінансового стану та 

фінансових результатів діяльності товариства, метою фінансових звітів є надання інформації 

про фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки товариства. 

Позиції, включені в фінансову звітність товариства, виражені у валюті, що найкращим 

чином відповідає економічній сутності подій та умов, що стосуються товариства 

(«функціональна валюта»). Функціональною валютою цієї фінансової звітності є українська 

гривня. Фінансова звітність представлена у тисячах українських гривень, якщо не зазначено 

інше. 

Ця фінансова звітність є індивідуальною фінансовою звітністю Товариства.  

Фінансова звітність Товариства була підготована у відповідності з принципом оцінки 

активів та зобов’язань за історичною собівартістю. 

Управлінський персонал не здійснює оцінки фінансових показників та не приймає 

рішень на основі інформації за сегментами. Отже, жодних розкриттів інформації за 

сегментами у цій фінансовій звітності не міститься. 

6. Суттєві положення облікової політики товариства. 

Для формування даних за Міжнародними Стандартами для бухгалтерського обліку та 

складання фінансової звітності товариством застосовуються норми міжнародних стандартів 

фінансової звітності МСБО-МСФЗ та тлумачення, розроблені Радою з Міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО). 

При веденні бухгалтерського обліку та складанні фінансової звітності застосовуються 

ті професійні думки і положення систем обліку, що дозволяють однозначно тлумачити 

інформацію фінансової звітності. 

Основні засоби. 

 

а) Визнання та оцінка 

Основними засобами в Товаристві є матеріальні об'єкти, які утримуються для 

використання у виробництві, для надання в оренду або для адміністративних цілей та 

використовуватимуться, за очікуванням, протягом більше одного року та  первісна вартість  

яких  дорівнює або перевищує  6 000 грн.  

Об'єкт основних засобів визнається активом, якщо і тільки якщо є ймовірність, що 

майбутні економічні вигоди, пов'язані з об'єктом, будуть отримані Товариством, та 

собівартість об'єкта можна достовірно оцінити.  
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Об'єкт основних засобів, який відповідає критеріям визнання активу, оцінюється за 

його собівартістю, яка  складається з витрат на час їх виникнення. 

Собівартість об'єктів основних засобів складається з:  

а) ціни його придбання, включаючи імпортні мита та невідшкодовані податки на 

придбання ;  

б) будь-яких витрат, які безпосередньо пов'язані з доставкою активу до місця 

розташування та приведення його в стан, необхідний для експлуатації у спосіб, визначений 

управлінським персоналом. 

   Виготовлені власними силами об'єкти основних засобів оцінюються за фактичними 

прямими витратами на їх створення. У момент введення в експлуатацію їх вартість 

порівнюється з вартістю відшкодування відповідно до МСБО 36 «Знецінення активів». 

     Первісною вартістю безоплатно отриманих основних засобів є справедлива вартість 

на дату отримання з урахуванням додаткових витрат. На справедливу вартість безоплатно 

отриманих основних засобів збільшувати додатковий капітал.   

  Основні засоби Товариства враховуються по об'єктах. Об'єкти основних засобів 

класифікуються по окремих класах,а саме : 

- земельні ділянки 

- будівлі,споруди та передавальні пристрої  

-  машини та обладнання 

- транспортні засоби  

- інструменти, прилади, інвентар(меблі) та інші 

     Для оцінки після визнання Товариство застосовує модель собівартості мінус будь-

яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. 

 б) Наступні витрати 

   Будь-які  подальші витрати, що  призводять  до збільшення  майбутніх  економічних  

вигод  від активу(капітальний ремонт, включаючи модернізацію), збільшують балансову  

вартість   активів. 

  Витрати на значну заміну компонента об'єкта основних засобів, Товариство визначає  

такі частини як окремі активи з конкретними очікуваними  термінами корисного 

використання  і амортизації . 

  Усі інші витрати, включаючи витрати на ремонт і обслуговування, відображаються в 

складі прибутку або збитку в момент понесення. 

  в) Амортизація  
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Амортизація об’єкта основних засобів розпочинається, коли він стає придатним для 

використання і завершується  після закінчення  терміну  корисного  використання  з 

досягненням балансової вартості активу  його ліквідної вартості. 

Строк корисної експлуатації активу визначається, виходячи з очікуваної корисності 

активу:  

Будинки -  50 років 

Споруди та передавальні пристрої  -   20 років .  

Виробниче обладнання – 10 -15 років. 

Автомобілі – 5 років; 

Офісні меблі, інвентар, устаткування та обладнання – 10 років 

Комп’ютерне обладнання  - 3 роки. 

Ліквідаційну вартість та строк корисного використання  активу Товариство переглядає  

щорічно на кінець  кожного фінансового року. 

На щорічній основі розраховувати ліквідаційну вартість обладнання  шляхом оцінки 

витрат на демонтаж та утилізацію та доходів від потенційного продажу відходів 

(металобрухту), що створиться після демонтажу та утилізації обладнання. Продаж 

виробничого обладнання третім сторонам заборонено.  

На щорічній основі розраховувати витрати на демонтаж будинків та споруд. 

Встановити ліквідаційну вартість: 

- Транспортних засобів – 15% 

- Автонавантажувачів –5% 

Нарахування амортизації основних засобів здійснюється із застосуванням 

прямолінійного методу.          Вартість земельних ділянок  амортизації не підлягає. 

Амортизаційні  відрахування  визнаються  за кожній період у складі  витрат. 

г) Припинення визнання  

Товариство припиняє визнання балансової вартості об'єкта основних засобів після 

вибуття або коли припиняється очікування майбутніх економічних вигід від його 

використання . 

Прибуток чи збиток, що виникає від припинення визнання об'єкта основних засобів, 

Товариство включає до прибутку чи збитку в періоді припинення визнання об'єкта. Прибуток 

або збиток, що виникає від припинення визнання об'єкта основних засобів, визнається як 

різниця між чистими надходженнями від вибуття (якщо вони є) та балансовою вартістю 

об'єкта. 
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      Основні засоби, призначені для продажу, і що відповідають критеріям визнання 

враховуються відповідно до МСФЗ 5 «Необоротні активи для продажу і діяльність, що 

припиняється».  

Кваліфікованим визнається актив, період підготовки якого до використання за 

призначенням або реалізації перевищує 24 місяці.   

Судження щодо незавершених   капітальних  інвестицій 

Основні засоби,  що не  введені  в експлуатацію, Товариство  відображає  у фінансовій 

звітності  як  незавершені капітальні інвестиції.   Облік капітальних інвестицій  включає в 

себе витрати на придбання або створення   (будівництво) матеріальних  та нематеріальних 

необоротних активів.  

 Аналітичний облік капітальних інвестицій здійснюється за видами основних засобів, 

нематеріальних активів і за окремими об'єктами капітальних вкладень (інвентарними 

об'єктами). 

  Об’єкти  капітальних інвестицій  не амортизуються.  

Незавершені капітальні інвестиції  обліковуються  за первісною вартістю, за мінусом  

резерву на знецінення. 

   

Облікові політики щодо нематеріальних активів. 

а) Визнання та оцінка 

    Нематеріальний актив визнається, якщо: a) є ймовірність того, що майбутні 

економічні вигоди, які відносяться до активу, надходитимуть до суб’єкта господарювання; б) 

собівартість активу можна достовірно оцінити.   

   При зарахуванні на баланс нематеріальні активи оцінюються  по собівартості, яка 

включає в себе вартість придбання і витрати пов'язані підготовкою цього активу для 

використання за призначенням. 

   Об'єкти нематеріальних активів класифікуються за окремими групами:  

• право користування  майном;  

• права на знаки  для товарів і послуг; 

• права  на об’єкти  промислової власності 

• авторські права (в т.ч. на програмне забезпечення);  

•  інші нематеріальні активи .  

   Програмне забезпечення, яке є невід'ємним і необхідним для забезпечення роботи 

основних засобів, враховуються у складі цих об'єктів. 



Публічне акціонерне товариство «Джей Ті Інтернешнл Україна» 

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року 

Примітки на сторінках 10-54 є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності 8 

  Після первісного визнання нематеріальні активи відображаються за їх собівартістю за 

вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від 

зменшення корисності. 

б) Наступні витрати 

     Подальші витрати на нематеріальний актив збільшують собівартість 

нематеріального активу, якщо: •  існує ймовірність того, що ці витрати призведуть до 

генерування активом майбутніх економічних вигод, які перевищать його спочатку оцінений 

рівень ефективності; •  ці витрати можна достовірно оцінити та віднести до відповідного 

активу.     Якщо наступні витрати на нематеріальний актив необхідні для підтримки спочатку 

оціненої ефективності активу, вони визнаються витратами періоду. 

в) Амортизація  

    Нематеріальні активи амортизуються прямолінійним методом протягом очікуваного 

строку їх використання.   

   Нарахування амортизації починається з моменту коли цей нематеріальний актив 

знаходиться у місці та у стані, необхідному для його використання у спосіб передбачений 

комісією.   

  Очікуваний строк корисного використання нематеріальних активів визначається  

виходячи з: очікуваного морального зносу, правових або інших обмежень щодо строків 

використання або інших факторів;   строків використання подібних активів: 

Програмне забезпечення  – 5 років; 

Ліцензії – 1 рік. 

     Період і метод амортизації нематеріального активу з визначеним строком корисної 

експлуатації переглядається на кінець кожного фінансового року.  Нематеріальні активи з 

невизначеним строком корисної експлуатації - не амортизуються.  

г) Припинення визнання   

Товариство припиняє визнання балансової вартості об'єкта нематеріальних активів 

після вибуття або коли припиняється очікування майбутніх економічних вигід від його 

використання. 

 

Облікові політики щодо  непоточних активів, утримуваних для  продажу. 

  Товариство класифікує непоточний актив як утримуваний  для продажу, якщо його 

балансова вартість  буде  відшкодована шляхом  операції  продажу, а не  поточного  

використання. Непоточні  активи , утримувані для продажу, оцінюються  і відображаються в 
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бухгалтерському обліку за балансовою  вартістю. Амортизація на такі активи не 

нараховується. 

Запаси. 

Запаси визнаються активом, якщо і тільки якщо є ймовірність, що майбутні економічні 

вигоди, пов'язані з їх використанням, будуть отримані Товариством, та їх собівартість можна 

достовірно оцінити. Первісне визнання запасів здійснюється за собівартістю. 

Будь-яка подальша оцінка запасів здійснюється за найменшим із двох показників: 

собівартістю або чистою вартістю реалізації – виходячи із припущення про те, що балансова 

вартість активів не повинна перевищувати суму, яка очікується від їх продажу або 

використання. 

Сума будь-якого часткового списання собівартості запасів до чистої вартості реалізації 

та всі втрати запасів визнаються як витрати того періоду, в якому відбувається часткове 

списання або збиток.  

Балансова вартість реалізованих запасів визнається як витрати того періоду, в якому 

визнається відповідний дохід. Балансова вартість запасів, визнана собівартістю продажу 

протягом періоду, складається з тих витрат, що були раніше включені до оцінки проданих 

одиниць запасів. 

Торгівельна та інша дебіторська заборгованість. 

Торгівельна дебіторська заборгованість визнається активом одночасно з визнанням 

доходу від продажу товарів,робіт, послуг. Товариство визнає торгівельну дебіторську 

заборгованість, що є контрактним правом отримувати від іншого суб'єкта господарювання 

грошові кошти, як фінансовий актив. Під час первісного визнання торгівельної дебіторської 

заборгованості Товариство оцінює її за справедливою вартістю компенсації, що буде 

отримана. Товариство припиняє визнання торгівельної дебіторської заборгованості тоді, 

коли строк дії контрактних прав на грошові потоки закінчується, або відбувається передача 

такого фінансового активу і ця передача кваліфікується для припинення визнання.  

Інша дебіторська заборгованість, що є контрактним правом отримувати від іншого 

суб'єкта господарювання нефінансові активи, визнається активом одночасно з визнанням 

зобов’язання або зменшенням інших активів та оцінюється за історичною собівартістю. 

Товариство припиняє визнання іншої дебіторської заборгованості тоді, коли вона 

погашається – тобто коли заборгованість, визначену в контракті, погашено, анульовано або 

строк її дії закінчується. 
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Після первісного визнання Товариство оцінює торгівельну дебіторську заборгованість 

за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка, за виключенням 

короткострокової торгівельної дебіторської заборгованості з терміном погашення до 90 днів 

без оголошеної ставки відсотка, яка оцінюється за сумою первісного рахунку-фактури. 

Витрати на кредити та позики. 

Витрати на позики - це витрати на сплату відсотків, за виключенням капіталізованих 

витрат, пов’язаних зі створенням кваліфікованих активів, та інші витрати, понесені 

Товариством у зв'язку із запозиченням коштів. 

Торгівельна та інша кредиторська заборгованість. 

Торгівельна кредиторська заборгованість визнається одночасно з визнанням пов’язаних 

з нею активів або витрат. Товариство визнає торгівельну кредиторську заборгованість, що є 

контрактним зобов’язанням надати іншому суб'єкту господарювання грошові кошти, як 

фінансове зобов’язання.  Товариство припиняє визнання торгівельної кредиторської 

заборгованості тоді, коли вона погашається – тобто коли заборгованість, визначену в 

контракті, погашено, анульовано або строк її дії закінчується. 

Інша кредиторська заборгованість, що є контрактним зобов’язанням надати іншому 

суб'єкту господарювання нефінансові активи, визнається зобов’язанням одночасно з 

визнанням активу або зменшенням інших зобов’язань та оцінюється за історичною 

собівартістю. Товариство припиняє визнання іншої кредиторської заборгованості тоді і 

тільки тоді, коли вона погашається – тобто коли заборгованість, визначену в контракті, 

погашено, анульовано або строк її дії закінчується. 

        Після первісного визнання Товариство оцінює торгівельну кредиторську заборгованість, 

якщо така заборгованість, термін погашення якої перевищує 90 днів, за амортизованою 

собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка. Торгівельна кредиторська 

заборгованість з терміном погашення до 90 днів оцінюється за сумою первісного рахунку-

фактури.  

Курсові різниці. 

Курсова різниця виникає тоді, коли монетарні статті виникають від операції в іноземній 

валюті, а зміна у валютному курсі відбувається в період між датою операції і датою 

розрахунку. Коли розрахунки за операцію здійснюються протягом того самого облікового 
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періоду, в якому операція відбулася, тоді вся курсова різниця визнається в цьому періоді. 

Коли розрахунок за операцією здійснюється в наступному обліковому періоді, курсова 

різниця, визнана в кожному проміжному періоді до дати розрахунку, визначається на основі 

зміни у валютних курсах протягом кожного періоду. Курсові різниці, що виникають при 

розрахунках за монетарними статтями або при переведенні монетарних статей за курсами, 

котрі відрізняються від тих, за якими вони переводилися при первісному визнанні протягом 

періоду або в попередніх фінансових звітах, визнаються в прибутку або збитку в тому 

періоді, у якому вони виникають.  

Доходи. 

Дохід включає тільки валові надходження економічних вигід, які отримані чи 

підлягають отриманню Товариством на його власний рахунок. Дохід включає як дохід від 

звичайної діяльності, так і прибуток від інших операцій. Дохід від звичайної діяльності є 

доходом, який виникає в ході звичайної діяльності Товариства. Дохід оцінюється за 

справедливою вартістю компенсації, яка була отримана або підлягає отриманню.  

Прибуток від інших операцій відображає інші статті, які відповідають визначенню 

доходу. Прибуток від інших операцій визнається в сумі, яка визначається вирахуванням з 

доходу пов’язаних з ним витрат. 

Витрати. 

Витрати визнаються коли виникає зменшення майбутніх економічних вигід, пов’язаних 

зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань, які можуть бути достовірно оцінені.  

Витрати визнаються на основі безпосереднього зв’язку між понесеними витратами та 

заробленим доходом від конкретних операцій. Відповідність витрат доходам передбачає 

одночасне або комбіноване визнання доходів та витрат, які виникають безпосередньо та 

разом у результаті тих самих операцій або інших подій. Витрати включають як витрати 

звичайної діяльності, так і збиток від інших операцій. Витрати звичайної діяльності є 

витратами, які виникають в ході звичайної діяльності.  

Збиток від інших операцій відображає інші статті, які відповідають визначенню витрат. 

Збиток від інших операцій визнається в сумі, яка визначається вирахуванням із витрат 

пов’язаного з ним доходу. 
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Податок на прибуток. 

Податок на прибуток – Витрати з податку на прибуток представляють собою суму 

поточного та відстроченого податку на прибуток. 

Поточний податок – Поточний податок на прибуток базується на оподатковуваному 

прибутку за рік. Оподатковуваний прибуток відрізняється від прибутку, відображеного у 

звіті про сукупні доходи та витрати, тому що він не включає статті доходів та витрат, які 

оподатковуються або відносяться на валові витрати в інші періоди, а також в нього не 

включаються статті, які ніколи не оподатковуються або ніколи не відносяться на валові 

витрати в цілях оподаткування. Зобов’язання підприємства з поточного податку на прибуток 

розраховується з використанням податкових  ставок, які діяли або в основному діяли до 

кінця звітного періоду. 

Відстрочений податок – Відстрочений податок визначається по відношенню до різниць 

між балансовою вартістю активів та зобов’язань у фінансовій звітності та відповідними 

податковими базами, які використовуються при розрахунку оподатковуваного прибутку, та 

обліковується з використанням методу балансових зобов’язань. Відстрочені податкові 

зобов’язання звичайно визнаються для всіх оподатковуваних тимчасових різниць, а 

відстрочені податкові активи звичайно визнаються для всіх вираховуваних тимчасових 

різниць у тому обсязі, в якому існує вірогідність, що буде отриманий оподатковуваний 

прибуток, за рахунок якого можна буде реалізувати ці тимчасові різниці. Такі активи та 

зобов’язання не визнаються, якщо тимчасові різниці виникають з гудвілу або в результаті 

первісного визнання (крім випадків об’єднання підприємств) інших активів та зобов’язань в 

операції, яка не впливає ні на оподатковуваний прибуток, ні на обліковий прибуток. 

Відстрочені податкові зобов’язання визнаються стосовно оподатковуваних тимчасових 

різниць, які пов’язані  з інвестиціями у дочірні  підприємства та асоційовані підприємства, а 

також участю у спільних підприємствах, за винятком випадків коли підприємство здатне 

контролювати сторнування тимчасових різниць та існує ймовірність, що така тимчасова 

різниця не буде сторнована у найближчому майбутньому. Відстрочені податкові активи, які 

виникають у результаті вираховуваних тимчасових різниць та пов’язані з такими 

інвестиціями та участю, визнаються лише у тому обсязі, по відношенню до якого існує 

ймовірність того, що буде отриманий оподатковуваний прибуток, за рахунок якого можна 

буде реалізувати ці тимчасові різниці, і передбачається їх сторнування у найближчому 

майбутньому. 

Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кінець кожного 

звітного періоду та знижується у тій мірі, в якій більше не існує ймовірності одержання 
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достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволить відшкодувати всю або частину 

суми даного активу. 

Відстрочені податкові активи та зобов’язання оцінюються виходячи з податкових 

ставок, які, як очікується, будуть застосовуватися у тому періоді, в якому буде реалізований 

актив або погашене зобов’язання, на основі податкових ставок (або податкових законів), які 

будуть діяти або в основному діяти до кінця такого періоду. Оцінка відстрочених податкових 

зобов’язань і активів відображає податкові наслідки, які можуть виникнути в результаті 

використання підприємством того або іншого методу для відшкодування або погашення 

балансової вартості своїх активів і зобов’язань.  

Відстрочені податкові активи та зобов’язання взаємно зараховуються, коли існує 

юридично закріплене право заліку поточних податкових активів та поточних податкових 

зобов’язань, та коли вони відносяться до податків на прибуток, які стягуються тим самим 

податковим органом, і підприємство має намір зарахувати поточні податкові активи та 

зобов’язання на нетто-основі. 

Поточний та відстрочений податки за період – Поточний та відстрочений податки 

визнаються як витрати або доходи у складі прибутку або збитку (або у складі інших 

сукупних доходів, або безпосередньо у власному капіталі) – у цьому випадку податок також 

визнається поза межами прибутку або збитку, або коли вони виникають у результаті 

первісного обліку об’єднання підприємств. У випадку об’єднання підприємств податковий 

вплив включається в облік об’єднання підприємств. 

Зменшення корисності. 

В кінці кожного звітного року Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що 

корисність необоротних активів може зменшитися. Ознаки того, що корисність активу може 

зменшитися, можуть свідчити про необхідність перегляду і коригування строку корисної 

експлуатації, що залишається, методу амортизації або ліквідаційної вартості активу навіть 

якщо збиток від зменшення корисності не визнається щодо такого активу. Збиток від 

зменшення корисності переоціненого активу визнається в звіті про прибутки чи збитки. 

 

Облікові політики щодо забезпечень 

    Забезпечення визнаються, якщо Товариство в результаті певної події в минулому має 

юридичні або фактичні зобов'язання, для врегулювання яких з більшим ступенем імовірності 

буде потрібно відтік ресурсів, і які можна оцінити з достатньою надійністю.                            

Товариство визнає в якості забезпечень – забезпечення на виплату  відпусток, забезпечення 
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на виплату премій( бонусів) персоналу,  інші поточні забезпечення, величина яких на дату 

складання балансу визначається шляхом попередніх оцінок. 

   Забезпечення на виплату відпусток та виплату премій (бонусів) персоналу,  включає в 

себе обов'язковий платіж до системи загальнообов'язкового державного соціального 

страхування, що справляється в Україні з метою забезпечення страхових виплат за 

поточними видами загальнообов'язкового державного соціального страхування. 

  Інші поточні забезпечення включають: маркетингові витрати,  витрати на рекламу, витрати 

на аудиторські послуги, витрати на транспортування готової продукції, витрати на 

транспортування сировини, матеріалів,  інші витрати (послуги зв’язку, логістичні послуги, 

витрати на електропостачання та газопостачання, витрати на медичне страхування тощо), 

витрати на послуги з обробки інформації). 

Нарахування резервів та забезпечень проводиться в повному обсязі в останній день кожного 

звітного місяця з одночасним реверсом (сторно) кожного першого дня наступного місяця.  

Суми створених забезпечень визнаються витратами. Забезпечення  визначаються і 

переоцінюються на кожну звітну дату і включаються у фінансову звітність за очікуваною 

чистою  вартістю. 

 Облікові політики  щодо Виплат працівникам 

Всі винагороди працівникам Товариства враховуються як поточні, відповідно до МСБО 

19 «Виплати працівникам».  

Виплати працівникам включають: 

 а) короткострокові виплати працівникам (заробітна плата,  внески на соц.забезпечення, 

оплачені щорічні відпустки та тимчасова непрацездатність, участь у прибутку та премії 

(якщо вони підлягають сплаті протягом дванадцяти місяців після закінчення періоду, 

негрошові виплати); 

 б) довгострокові виплати працівникам ( виплати по закінченні трудової діяльності,  

пенсії, інші види пенсійного забезпечення; 

в) інші довгострокові виплати працівникам, виплати з нагоди ювілеїв чи інші виплати 

за вислугу років, виплати за тривалою непрацездатністю, а також отримання частки 

прибутку, премії та відстрочену компенсацію, якщо вони підлягають сплаті після завершення 

дванадцяти місяців після закінчення періоду або пізніше; 

 г) виплати при звільненні.  
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У процесі господарської діяльності Товариство сплачує обов'язкові внески до 

Державного бюджету за своїх працівників, в розмірі передбаченому Законодавством 

України. 

Товариство  здійснює на користь своїх працівників відрахування до Державного 

пенсійного фонду у вигляді єдиного соціального внеску.                                                                                

 
 

7. Суттєві припущення, використані управлінським персоналом.  

Складання фінансової звітності згідно з МСФЗ вимагає від керівництва суджень, оцінок 

та припущень, які впливають на подані у фінансовій звітності суми доходів, витрат, активів 

та зобов'язань, а також розкриття інформації про умовні зобов'язання на звітну дату. Дані 

оцінки та пов’язані з ними припущення базуються на історичному досвіді та інших факторах, 

які вважаються важливими. Фактичні результати можуть відрізнятися від таких оцінок. 

Дані оцінки та пов'язані з ними припущення переглядаються на постійній основі. За 

результатами переглядів облікові оцінки визнаються у тому періоді, в якому здійснюється 

перегляд оцінки, якщо переглянута оцінка впливає лише на цей період, або в періоді 

перегляду та майбутніх періодах, якщо переглянута оцінка впливає як на поточний, так і 

майбутній періоди. 
 

8. Джерела невизначеності в оцінках.  

Можливість відшкодування основних засобів – На кінець кожного звітного періоду 

Товариство здійснює оцінку на предмет наявності ознак того, чи сума відшкодування 

основних засобів та нематеріальних активів підприємства зменшилася нижче їхньої 

балансової вартості. Сума відшкодування являє собою більшу з двох величин: справедливої 

вартості активу за вирахуванням витрат на продаж та вартості використання. Коли 

виявляється таке зменшення, то балансова вартість зменшується до суми відшкодування. 

Сума зменшення відображається у звіті про сукупні доходи та витрати у тому періоді, в 

якому було таке зменшення. Якщо умови змінюються, і керівництво визначить, що вартість 

активів збільшилась, то таке знецінення буде повністю або частково сторноване. 

Строки корисного використання основних засобів – Об’єкти основних засобів 

відображаються за собівартістю, за вирахуванням накопиченої амортизації. Оцінка строків 

корисного використання об'єктів основних засобів залежить від професійного судження 

керівництва, яке базується на досвіді робот із аналогічними активами. При визначенні 

строків корисного використання активів керівництво бере до уваги умови очікуваного 
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використання активів, їхню технологічну застарілість, фізичне зношення та умови роботи, в 

яких буде експлуатуватись даний актив. Зміна кожної з цих умов або оцінок може в 

результаті призвести до коригування майбутніх норм амортизації.  

Резерв на покриття збитків від знецінення дебіторської заборгованості – Резерв на 

покриття збитків від знецінення дебіторської заборгованості базується на оцінці 

Товариством можливості зібрати дебіторську заборгованість у конкретних клієнтів. Якщо 

погіршення кредитоспроможності основних клієнтів або фактичне невиконання їхніх 

зобов'язань перевищують припустимі оцінки, то фактичні результати можуть відрізнятися 

від таких оцінок.  

Відстрочений податок або невикористані податкові збитки – Відстрочені 

податкові активи визнаються для всіх невикористаних податкових збитків у тій мірі, в якій 

існує вірогідність отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого будуть 

реалізовані ці збитки. Для визначення суми відстрочених податкових активів, які можуть 

бути визнані, від керівництва вимагається прийняття істотних професійних суджень, які 

базуються на вірогідних строках та рівні майбутніх оподатковуваних прибутків, та 

застосування стратегії планування майбутніх податків. 
 

9. Нові стандарти. 

9.1. Стандарти, що вступили в силу в 2017 році. 

 

Стандарти та поправки до них, що вступають в силу для річних звітів, що 

починаються 01 січня 2017 року або після цієї дати. 

МСБО (IAS) 7 «Звіт про рух грошових коштів», поправки в рамках Ініціативи з 

розкриття. 

Поправки до МСБО (IAS) 7 «Звіт про рух грошових коштів» вимагають розкриття 

інформації, що дозволить користувачам фінансової звітності оцінити зміни в зобов’язаннях, 

викликані фінансовою діяльністю. 

Щорічне вдосконалення МСФЗ, пакет 2014 – 2016 років, зміни до МСФЗ (IFRS) 12 

«Розкриття інформації про частки участі в інших суб'єктах господарювання». 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших 

суб'єктах господарювання» роз’яснюють обсяг вимог до розкриття інформації. 

МСБО (IAS) 12 «Податки на прибуток». 
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Поправки до МСБО (IAS) 12 «Податки на прибуток» роз'яснюють коли стосовно 

нереалізованих збитків по борговим інструментам, що оцінюються по МСФЗ за 

справедливою вартістю, має визнаватись відстрочений податковий актив. 

 

Керівництво товариства не очікує, що застосування цих стандартів та поправок до них 

буде мати істотний вплив на фінансову звітність. 

Жодна з поправок до Стандартів, які вступили в силу від цієї дати, не мала істотного 

впливу на фінансову звітність товариства.  
 

9.2. Стандарти, що були випущені але не вступили в силу. 

Товариство не застосовувало достроково стандарти або інтерпретації, що були 

випущені але не вступили в силу на дату випуску фінансової звітності товариства. 

Нижче наводяться стандарти, що були випущені, але не вступили в силу на дату 

випуску фінансової звітності товариства, які товариство передбачає застосовувати в 

майбутньому, після їх введення в дію.  

 

Стандарти та поправки до них, що вступають в силу для річних звітів, що 

починаються 01 січня 2018 року або після цієї дати. 

МСФЗ (IFRS) 9 “Фінансові інструменти: класифікація та оцінка” 

МСФЗ (IFRS) 9, випущений в листопаді 2009 року, запроваджує нові вимоги до 

класифікації і оцінки фінансових активів. В жовтні 2010 року в стандарт були внесені 

поправки, які запроваджують нові вимоги до класифікації і оцінки фінансових зобов'язань та 

до припинення їх визнання. У листопаді 2013 року стандарт був доповнений новими 

вимогами до обліку хеджування. Оновлена версія стандарту була випущена в липні 2014 

року. Основні зміни відносяться до порядку розрахунку резерву під знецінення фінансових 

активів та до поправок в частині класифікації і оцінки шляхом додавання нової категорії 

фінансових інструментів «оцінювані за справедливою вартістю з відображенням результату 

переоцінки у сукупному прибутку» для певного типу простих боргових інструментів. 

МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за контрактами з клієнтами» 

У травні 2014 року був опублікований МСФЗ (IFRS) 15, в якому встановлена єдина 

детальна модель обліку виручки за договорами з покупцями для підприємств. 

МСФЗ (IFRS) 2 «Класифікація та оцінка платежів на основі акцій» 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Класифікація та оцінка платежів на основі акцій» містять 

спеціальне керівництво для ситуацій, коли компанія змінює умови операцій, платіж за якими 
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здійснюється на основі акцій, з розрахунків грошовими коштами на розрахунки з 

використанням інструментів власного капіталу. 

МСБО (IAS) 40 «Інвестиційна нерухомість» 

Поправки до МСБО (IAS) 40 «Інвестиційна нерухомість» стосуються умов, за яких 

компанія може перевести об’єкт нерухомості в категорію інвестиційної нерухомості або із 

цієї категорії. 

Щорічне вдосконалення МСФЗ, пакет 2014 – 2016 років, зміни до МСБО (IAS) 28 

«Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства». 

Поправки до МСБО (IAS) 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства» 

стосуються оцінки інвестицій за справедливою вартістю з відображенням результату 

переоцінки у прибутку чи збитку. 

КТ МСФЗ (IFRIC) 22 «Операції в іноземній валюті – авансові платежі в рахунок 

відшкодування» 

Роз’яснення КТ МСФЗ (IFRIC) 22 «Операції в іноземній валюті – авансові платежі в 

рахунок відшкодування» уточнює дату, яку слід вважати датою здійснення операції для 

цілей визначення обмінного курсу. 

Керівництво товариства не очікує, що застосування цих стандартів та поправок до них 

буде мати істотний вплив на фінансову звітність. 

 

Стандарти та поправки до них, що вступають в силу для річних звітів, що 

починаються 01 січня 2019 року або після цієї дати. 

МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» 

У січні 2016 року був опублікований МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда», який змінює МСБО 

(IAS) 17 «Оренда» та всі пов’язані роз’яснення. Облік з боку орендодавця залишається 

практично без змін та передбачає розподіл оренди на операційну та фінансову. Для орендарів 

розподіл на операційну та фінансову оренду змінено на єдину модель обліку: 

На дату початку оренди визнається актив у формі права користування в сумі 

зобов’язання з майбутніх платежів по оренді плюс первісні прямі витрати. Актив у формі 

права користування в подальшому оцінюється за первісною вартістю за вирахуванням 

амортизації і знецінення. Зобов’язання оцінюється за приведеною (теперішньою) вартістю 

майбутніх орендних платежів виходячи зі строку оренди. Ставка дисконтування 

визначається на основі відсоткової ставки, визначеної договором оренди (якщо вона може 

бути легко визначена), в іншому випадку – на основі ставки залучення додаткових позикових 

коштів. 
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Керівництво товариства не може обґрунтовано оцінити вплив від застосування цього 

стандарту на фінансову звітність.     
 

10. Дохід (Виручка) від продажу 

  2016 2017 

Дохід від реалізації товарів  5 172 117 5 517 813 

Дохід від реалізації послуг  6 405 6 535 

Разом  5 178 522 5 524 348  

У т.ч. отриманий від пов’язаних осіб, а 

саме: 

 

 4 302 661   4 897 948 

Вид доходу 

Номер 

покупця 

(пов'язаної 

особи)      Назва пов'язаної особи Країна 

Чистий дохід, 

отриманий 

від 

пов'язаних 

осіб за 2017 

рік, тис. грн. 

Дохід від 

продажу сигарет 1180 

ПрАТ "Джей Ті Інтернешнл 

Компані Україна" Україна 2 796 993 

Дохід від 

продажу сигарет 1284 JT International (Jordan) Ltd   Йорданія 4 514 

Дохід від 

продажу сигарет 1342 "JTI Caucasus" LLC Грузія 781 639 

Дохід від 

продажу сигарет 1363 "JTI ARMENIA" CJSC Вірменія 201 301 



Публічне акціонерне товариство «Джей Ті Інтернешнл Україна» 

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року 

Примітки на сторінках 10-54 є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності 20 

Дохід від 

продажу сигарет 1392 

JT INTERNATIONAL 

TRADING SRL Молдова 41 294 

Дохід від 

продажу сигарет 1799 JT INTERNATIONAL S.A Швейцарія 129 134 

Дохід від 

продажу 

нетютюнових 

напівфабрикатів 1171 JTI Tutun Urunleri S Туреччина 91 456 

Продаж 

нетютюнових 

напівфабрикатів 1175 

JT INTERNATIONAL 

MANUFACTURING S.A Румунія 22 871 

Продаж 

нетютюнових 

напівфабрикатів 1177 LLC Petro 

Російська 

Федерація 488 098 

Продаж 

нетютюнових 

напівфабрикатів 1318 

FLLC"JapanTobacco 

InternationalS&D" Білорусь 67 681 

Продаж 

нетютюнових 

напівфабрикатів 1325 JTI (Jordan) Manufacturing Ltd   Йорданія 13 363 

Продаж 

нетютюнових 

напівфабрикатів 1799 JT INTERNATIONAL S.A Швейцарія 28 436 

Продаж 

нетютюнових 2180 JTI Polska Sp. z o.o Польща 224 507 
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напівфабрикатів 

Дохід від 

продажу 

запчастин 1171 JTI Tutun Urunleri S Туреччина 115 

Дохід від 

продажу 

запчастин 2154  JTI Kazakhstan LLC Казахстан 107 

Дохід від 

надання послуг 1180 

ПрАТ "Джей Ті Інтернешнл 

Україна" Україна 6 439 

Разом       4 897 948 

    

    

 

11. Витрати за характером 

 
2016 2017 

витрати на амортизацію   150 315 178 586 

витрати на виплати працівникам   140 528 159 778  

вартість запасів, визнаних як витрати  4 164 070 4 034 479 

РАЗОМ  4 454 913 4 372 843 

 

12. Інші операційні доходи (витрати) 

  2016 2017 

Прибутки (збитки) від 

купівлі/продажу/конвертації валюти 

 (1 418) (3 053)       

Прибутки (збитки) від продажу ОЗ  14 973 15 527 
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Прибутки (збитки) від курсових 

різниць  

 20 207 (5 573) 

Дохід від безоплатно отриманих 

запасів 

 814 3 576 

Невиробниче списання запасів та 

основних засобів 

 (17 544) (48 863) 

Інші прибутки (збитки)  (24 350) (15 142) 

Разом  (7 318) (53 528) 

  

13. Фінансові витрати  

  2016 2017 

Відсотки за кредитами банків  69 817 174 042 

Відсотки за позиками пов’язаних осіб  - - 

Всього витрати на відсотки  69 817 174 042 

Капіталізовано в складі 

кваліфікованих активів 

 - - 

Відображено в звіті про прибутки 

та збитки 

 69 817 174 042 

 

14. Податок на прибуток 

14.1. Податок на прибуток, відображений в 

звіті про прибутки та збитки 

2016 2017 

Поточний податок на прибуток   33 262 

Поточні податкові витрати (дохід)  - 33 262 
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Коригування, визнані протягом 

періоду щодо поточного податку 

попередніх періодів 

 - - 

  - 33 262 

Відстрочений податок на прибуток    

Сума відстрочених податкових витрат 

(доходу), що відноситься до виникнення 

та сторнування тимчасових різниць 

 (8 065) 15 346 

Коригування, визнані протягом періоду 

щодо відстроченого податку попередніх 

періодів 

 - - 

Сума відстрочених податкових витрат 

(доходу), що відноситься до зміни 

ставок оподаткування  

 - - 

  (8 065) 15 346 

Всього витрати з податку на 

прибуток від триваючої діяльності 

 (8 065) 48 608 

 

14.2. Взаємозв'язок між податковими 

витратами (доходом) та обліковим прибутком 

2016 2017 

Прибуток від триваючої діяльності 

до оподаткування: 

   

за ставкою 18%  (56 196) 243 960 

Всього прибуток від триваючої 

діяльності до оподаткування 

 (56 196) 243 960 

Витрати, що враховуються для цілей 

оподаткування 

   

за ставкою 18%  11 389 59 173 
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Всього витрат, що враховуються 

для цілей оподаткування  

 11 389 59 173 

Розрахований податок на прибуток:    

за ставкою 18%  (8 065) 33 262  

Всього розрахований податок на 

прибуток 

 (8 065) 33 262 

Коригування, визнані протягом 

періоду щодо відстроченого податку 

попередніх періодів 

 - 15 346 

Коригування, визнані протягом 

періоду щодо поточного податку 

попередніх періодів 

 - - 

Всього витрати з податку на 

прибуток від триваючої діяльності 

 (8 065) 48 608 

 

Згідно ХХ розділу Податкового Кодексу України з 01.01.2014 р. встановлено ставку 

оподаткування 18%. 
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14.3. Відстрочений податок 

 

2017  
Залишок на 

початок 

Відображено в 

складі прибутку 

або збитку 

Відображено в складі 

іншого сукупного 

прибутку 

Відображено 

безпосередньо в 

капіталі 

Рекласифіковано з 

власного капіталу до 

прибутку або збитку 

Залишок на 

кінець 

Основні засоби  18 158 (2 246) - - - 15 912 

Поточні забезпечення  9 251 (1 556) - - - 7 695 

Податкові збитки  11 544 (11 544)    - 

Разом  38 953 (15 346) - - - 23 607 

 

2016  
Залишок на 

початок 

Відображено в 

складі прибутку 

або збитку 

Відображено в складі 

іншого сукупного 

прибутку 

Відображено 

безпосередньо в 

капіталі 

Рекласифіковано з 

власного капіталу до 

прибутку або збитку 

Залишок на 

кінець 

Основні засоби  21 982 (3 824) - - - 18 158 

Поточні забезпечення  8 906 345 - - - 9 251 

Податкові збитки  - 11 544 - - - 11 544 

Разом  30 888 8 065 - - - 38 953 
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15. Основні засоби та нематеріальні активи 

Товариство застосовує для оцінки на дату балансу модель собівартості. 

15.1. Балансова вартість  
 31.12.2016 31.12.2017  

Земельні ділянки та будівлі 
 286 513 305 982  

Машини та обладнання 
 801 763    787 756  

Інші 
 80 331     99 511  

Разом  1 168 607 1 193 249  

 

15.2. Собівартість  

 

                           основних засобів 

Земельні 

ділянки 

та будівлі 

Машини 

та 

обладнання 

Інші Разом 

Залишок на 31.12.2016 р. 
338 590 1 546 806 153 511 2 038 907 

Придбання 
29 195 135 830 39 144 204 169 

Вибуття 

 

(38 731) (5 344) (44 075) 

Перевід в категорію основних 

засобів, класифікованих як 

утримувані для продажу 

- - - - 

Залишок на 31.12.2017 р. 
367 785 1 643 905 187 311 2 199 001 

Придбані основні засоби обліковуються по собівартості придбання. 

Вибуття  основних засобів відбувалось у разі їх реалізації, у зв’язку з моральної  чи фізичної 

зношеності  та якщо  є повністю з амортизованими. Рішення про вибуття основних засобів на 

підставі наданих постійно діючою комісією документів приймається керівництвом 

Товариством.   
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 балансова вартість основних засобів, що їх тимчасово не використовують, , 

станом на 31.12.2017 р. складає 6 762 тис. грн., станом на 31.12.2016 р. –

6 762 тис. грн. 

 Собівартість повністю амортизованих основних засобів, які ще використовують, 

станом на 31.12.2017 р. складає 361 101 тис. грн., станом на 31.12.2016 р. –

152 681 тис. грн. 

Переоцінка основних засобів протягом звітного періоду не відбувалась; угода 

про придбання в майбутньому основних засобів не укладалась. Основні засоби, щодо 

яких існує обмеження права власності відсутні. У заставу основні засоби не 

надавалися. Товариством не встановлено наявності факторів знецінення основних  

засобів згідно з МСБО 36 «Зменшення корисності активів».   

15.3. Амортизація  

  основних засобів 

Земельні 

ділянки 

та 

будівлі 

Машини 

та 

обладнання 

Інші Разом 

Залишок на 31.12.2016 р. 
52 077 745 043 73 180 870 300 

Амортизаційні відрахування 
9 726 147 322 18 499 175 547 

Вибуття 

 

(36 215) (3 880) (40 095) 

Знецінення (відновлення) 
- - - - 

Перевід в категорію основних 

засобів, класифікованих як 

утримувані для продажу 

- - - - 

Залишок на 31.12.2017 р. 
61 803 856 150 87 799 1005752 

 

Вартість земельних ділянок  амортизації не підлягала.  Амортизація основних засобів Товариства 

нараховується прямолінійним методом та списується на витрати звітного періоду з 

відображенням у Звіті про прибутки та збитки. 
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15.4       Нематеріальні активи 

Товариство застосовує для оцінки на дату балансу модель собівартості. 

Балансова вартість 

нематеріальних активів 

 31.12.2016 31.12.2017  

Патенти і ліцензії з обмеженим 

терміном корисного використання 

 

35 183 32 289  

Разом  35 183 32 289  

 

Собівартість 

нематеріальних автивів 

 
Патенти і 

ліцензії 
Разом  

Залишок на 31.12.2016 р. 
 39 276 39 276  

Придбання 
 144 144  

Вибуття 
 - -  

Перевід в категорію необоротних 

активів, класифікованих як 

утримувані для продажу 
 - -  

Інші зміни 
 - -  

Залишок на 31.12.2017 р. 
 39 420 39 420  

 

 Повністю амортизовані нематеріальні активи, які ще використовують, станом на 

31.12.2017 р. складають 248,5 тис. грн., станом на 31.12.2016 р. – 248,5 тис. грн. 

Обмеження права власності Товариства на нематеріальні активи відсутні. Відсутні 

контрактні зобов'язання, пов'язані з придбанням нематеріальних активів. Товариство не 

отримувало нематеріальні активи в результаті об'єднання підприємств. Дослідження та 

розробки у звітному році не проводилися. 

 

Амортизація 

нематеріальних активів 

 
Патенти і 

ліцензії 
Разом  

Залишок на 31.12.2016 р. 
 4 093 4 093  

Амортизаційні відрахування 
 3 038 3 038  
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Вибуття 
 - -  

Знецінення (відновлення) 
 - -  

Перевід в категорію необоротних 

активів, класифікованих як 

утримувані для продажу 
 - -  

Інші зміни 
 - -  

Залишок на 31.12.2017 р. 
 7 131 7 131  

15.5  Незавершені капітальні  

        інвестицій (балансова вартість) 

  

31.12.2016 

 

31.12.2017 

 

Будівлі та споруди 
 21 417 5 576  

Машини та обладнання 
 89 879    121 571  

Нематеріальні активи  
 2 655     3 850  

Разом  113 951 130 997  

Збільшення витрат на придбання (створення) об’єктів основних засобів протягом  звітного 

року – 221 256 тис. грн., у тому числі 

- на основні засоби – 219 165 тис. грн. 

- на нематеріальні активи - 2 091 тис. грн. 

Прийнято в експлуатацію придбаних (створених) об’єктів основних засобів протягом 

звітного року - 204 210 тис. грн., у т. ч. основних засобів - 204 066 тис. грн, нематеріальних 

активів -144 тис. грн. 

Незавершені капітальні інвестиції  обліковуються  за первісною вартістю, за мінусом  

резерву на знецінення.   

Амортизація по цих активах не нараховується до моменту їх введення в експлуатацію.       

 

16. Запаси 

За собівартістю  31.12.2016 31.12.2017 
 

Виробничі запаси 
 865 347 843 447  
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Готова продукція 
 70 772 71 186  

Товари 
 - -  

Разом 
 936 119 914 633  

 

17. Торгівельна дебіторська заборгованість 

 
 

31.12.2016 31.12.2017 
 

суми до отримання від покупців 
 26 017 687  

суми до отримання від пов'язаних 

осіб 

 

 2 733 884 3 637 516  

Всього   2 759 901 3 638 462  

Резерв під знецінення торгівельної 

дебіторської заборгованості 

 - -  

Балансова вартість 

заборгованості 

 

 

 2 759 901 3 638 149  

Протягом 2016 та 2017 років резерв під знецінення торгівельної дебіторської 

заборгованості не створювався, так як торгівельна дебіторська заборгованість терміном 

понад 90 днів на відповідні звітні дати відсутня. 

 

18. Інша поточна дебіторська заборгованість 

  
31.12.2016 31.12.2017  

Аванси сплачені 
 25 709 30 483 

 

Розрахунки з підзвітними особами 
 14 298 

 

Позики працівникам 
 2 951 3 330 
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Розрахунки за страхуванням 
 - 39 

 

Разом  28 674 34 150  

 

19. Поточні податкові активи та зобов’язання 

Активи  
31.12.2016 31.12.2017  

Передплата з акцизного податку 
 194 186 458 023 

 

Передплата з податку на прибуток 
 - - 

 

Разом  194 186 458 023  

 

 Зобов’язання  
31.12.2016 31.12.2015  

Податок на прибуток 
 - 21 079 

 

Податок на додану вартість 
 123 956 194 374 

 

Акциз 
 43 008 49 711 

 

Інші податки 
 1 140 1 191 

    

Разом  168 104 266 355  

 

20. Інші поточні активи 

  
31.12.2016 31.12.2017  

Податковий кредит з ПДВ 
 2 751 2 590 

 

Інше  
 - - 

 

Разом  2 571 2 590  

 

21. Грошові кошти та їхні еквіваленти 

  
31.12.2016 31.12.2017  

Грошові кошти на рахунках в 

банках 

 13 130 1 910  
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Для цілей складання Звіту про рух грошових коштів банківські овердрафти 

класифікуються як фінансова діяльність. 

 

22. Акціонерний капітал 

Зареєстрований Статутний капітал товариства складає 34 599 700,41 грн., який 

розподілено на 3 459 970 041 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,01 грн. 

кожна.  

Кількість випущених і повністю сплачених акцій товариства складає 3 459 970 041 штук, 

випущені, але не повністю сплачені акції відсутні. 

Кожна акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи права: 

 У порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом, брати 

участь в управлінні Товариством. Одна голосуюча акція надає акціонеру (його 

представнику) один голос для вирішення питань порядку денного Загальних 

зборів крім випадків кумулятивного голосування. 

 Отримувати дивіденди у порядку встановленому чинним законодавством України 

та Статутом. 

 Одержати, у разі ліквідації Товариства, частку вартості майна (у грошовій або 

іншій формі) Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі 

Товариства, або отримати акції або частки в статутному капіталі товариств-

правонаступників, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або реорганізації 

Товариства. 

 

22.1. Кількість акцій, що 

перебувають в обігу 

 31.12.2016 31.12.2017  

Випущені і повністю сплачені акції  
3 459 970 041 3 459 970 041  
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Викуплені акції  - -  

Разом  3 459 970 041 3 459 970 041  

 

22.2. Акціонерний капітал 

Кількість 

акцій, що 

перебувають в 

обігу, шт. 

Статутний 

капітал 

Емісійний 

дохід 
Разом 

Залишок на 31.12.2016 р. 
3 459 970 041 34 600 3 34 603 

Залишок на 31.12.2017 р. 
3 459 970 041 34 600 3 34 603 

 

23. Резерви 

23.1. Резерви  
31.12.2016 31.12.2017  

Резервний капітал  
8 650 8 650  

Разом  8 650 8 650  

 

23.2 Резервний капітал 

Резервній капітал сформовано повністю. Резервний капітал створюється для покриття 

збитків товариства. Законами можуть бути додатково передбачені також інші напрями 

використання резервного капіталу. 

24. Короткострокові кредити і позики 

За амортизованою собівартістю  31.12.2016 31.12.2017  

Кредити банків  985 300 1 788 000  

Позики пов’язаних осіб  - -  

Разом  985 300 1 788 000  
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25. Торгівельна кредиторська заборгованість 

  
31.12.2016 31.12.2017  

суми до сплати постачальникам 
 131 949 187 082  

суми до сплати пов'язаним особам 
 361 880 360 750  

Всього   493 829 547 832  

Балансова вартість 

заборгованості 

 

493 829 547 832  

 

Аналіз контрактів за строками 

погашення фінансових 

зобов'язань  

 
31.12.2016 31.12.2017  

не більше 90 днів  
 493 829 540 838  

більше 90 днів, але не більше 

одного року 

 

 6 994  

більше одного року, але не більше 

п'яти років  

 

- -  

 
 493 829 547 832  

 

26. Інша поточна кредиторська заборгованість 

  
31.12.2016 31.12.2017  

Аванси отримані 
 439 -  

Розрахунки за виплатами персоналу 

(заборгованість за позиками 

співробітникам) 

 4 913 5 405 

 

Розрахунки за відсотками по 

банківським кредитам (*строк 

погашення - січень 2018 р.) 

 9 328 4 721* 
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Разом  14 680 10 126  

 

27. Поточні забезпечення 

27.1. Забезпечення  
31.12.2016 31.12.2017  

Забезпечення на виплату відпусток  
2 142 2 266  

Забезпечення на виплату премій  
7 428 7 686  

Інші поточні забезпечення  
49 975 41 343  

Всього поточні забезпечення   59 545 51 295  

Всього забезпечення  59 545 51 295  

Забезпечення на виплату відпусток призначене для покриття витрат на оплату відпусток 

працівникам підприємства, які у встановленому чинним законодавством України порядку 

набули права на отримання таких виплат. Зобов’язання підприємства стосовно таких 

виплат є безвідкличним та має бути виконане за вимогою, як очікується, протягом 12 

місяців з дати звітності. 

Забезпечення на виплату премій призначене для покриття витрат на виплату премій 

працівникам підприємства, які набули права на отримання таких виплат на кінець 

звітного періоду. Зобов’язання підприємства стосовно таких виплат є безвідкличним та 

має бути виконане за вимогою, як очікується, протягом 12 місяців з дати звітності. 

 Інші поточні забезпечення станом на 31.12.2017 р. складають 41 343 тис. грн, а саме: 

Забезпечення маркетингових витрат та витрат на рекламу – 24 273 тис. грн. 

Забезпечення витрат на транспортування сировини та транспортування готової продукції 

– 9 209 тис. грн. 

Забезпечення витрат на аудит фінансової звітності – 210 тис. грн. 

Забезпечення інших витрат (послуги зв’язку, логістичні послуги, витрати на 

електропостачання та газопостачання, витрати на медичне страхування)– 7 651 тис. грн. 
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27.2. Зміни в забезпеченнях 
 На виплату 

відпусток 

На виплату 

премій 

Інші поточні 

забезпечення 

Залишок на 31.12.2016  2 142 7 428 49 975 

Додаткові забезпечення, здійснені протягом 

періоду 

 2 266 7 686 41 343 

Використані (тобто, витрачені і списані за 

рахунок забезпечення) протягом періоду суми 

 (2 142) (7 428) (49 975) 

Списані (сторновані) невикористані 

забезпечення 

 - - - 

Залишок на 31.12.2017  2 266 7 686 41 343 

28. Інші поточні зобов’язання 

  
31.12.2016 31.12.2017  

Податковий кредит з податку на 

додану вартість 

 1302 2 123 

 

Разом  1 302 2 123  

29. Події після дати балансу 

До дати оприлюднення цієї фінансової звітності подій, які вимагають коригування після 

звітного періоду, або подій, які не вимагають коригування після звітного періоду, однак є 

суттєвими для розкриття інформації, не було. 

30. Зменшення корисності 

На кінець кожного звітного періоду підприємство переглядає балансову вартість своїх 

основних засобів з метою виявлення ознак того, що ці активи втратили частину своєї 

вартості внаслідок знецінення. Станом на дату складання цієї звітності наявності таких ознак 

не було. 
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31. Виплати працівникам 

31.1. Програми з визначеним внеском 

На працівників підприємства поширюється схема державного пенсійного (соціального) 

забезпечення. Підприємство зобов’язане здійснювати нарахування в державний 

пенсійний фонд у вигляді певного відсотка від заробітної плати (2017 – 22%, 2016 – 22 

%). 

Єдиним зобов’язанням підприємства по відношенню до цієї схеми пенсійного 

забезпечення є сплата вищезазначеного збору. Загальна сума витрат, відображених в 

складі прибутку (збитку) складає в 2017 – 29 025 тис. грн., в 2016 році – 23 645 тис. грн. 

 

31.2. Програми з визначеними виплатами 

На працівників товариства поширюється положення колективного договору щодо виплат 

при звільненні, розмір яких залежить від трудового стажу в товаристві. Крім того, на 

окремих працівників товариства поширюється схема пільгового пенсійного забезпечення 

працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці. 

  Остання  актуарна  оцінка поточної вартості пенсійних та довгострокових соціальних 

зобов’язань Товариства  за програмами з визначеними виплатами проводилась зовнішнім 

спеціалістом  станом на 31.12.2013 року та складала 7 079 тис. грн. 

    Станом на 31.12.2016 р. та 31.12.2017 р. актуарні  розрахунки  даних зобов’язань 

Товариством не проводились. 

Товариство не створює будь-яких спеціальних резервів для фінансування виплат. 

 

32. Управління ризиками 

Управлінський персонал підприємства постійно аналізує ризики, їх вплив на діяльність 

підприємства та фінансовий стан, оцінює необхідність внесення змін у політику щодо 
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управління ризиками та інші політики та процедури з метою зниження ризиків та їх 

наслідків. 

32.1. Відсотковий ризик 

Відсотковий ризик – ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за 

фінансовим інструментом буде коливатись внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. 

Відсотковий ризик стосується, насамперед, фінансових зобов’язань з плаваючою 

відсотковою ставкою.  

Щоб уникнути негативного впливу відсоткового ризику, кредитні угоди укладаються 

Товариством на короткий термін з твердою процентною ставкою.  

 

32.2.  Валютний ризик 

Валютний ризик – ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за 

фінансовим інструментом буде коливатись внаслідок змін валютних курсів.  

З метою зниження впливу зміни курсу долара США Товариство застосовує такий метод 

хеджування валютними ризиками як структурне збалансування кредиторської та 

дебіторської заборгованості та термінів їх погашення. 

 

32.3. Ризик ліквідності 

Ризик ліквідності – ризик того, що підприємство матиме труднощі при виконанні 

зобов'язань, що погашаються шляхом поставки грошових коштів.  

Підприємство здійснює контроль за рухом грошових коштів, використовуючи інструмент 

планування поточної ліквідності. Метою такого управління виступає підтримка балансу 

між безперервністю фінансування поточних виплат та гнучкістю у виборі джерел 

фінансування шляхом використання банківських овердрафтів, залучення кредитів та 

позик, укладання контрактів на придбання в розстрочку. Підприємство має доступ до 

джерел фінансування в достатніх обсягах, а терміни погашення заборгованості, за 
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домовленістю з поточними кредиторами, можуть бути перенесеними на більш пізніші 

дати. 

 

32.4. Кредитний ризик 

Кредитний ризик – ризик того, що контрагент не зможе виконати свої фінансові 

зобов'язання за контрактом і це буде причиною виникнення збитку підприємства. 

Кредитний ризик стосується переважно торгівельної дебіторської заборгованості. 

Управління кредитним ризиком, пов’язаним з платоспроможністю торгівельних 

контрагентів, здійснюється Товариством у відповідності до політик і процедур, 

встановлених підприємством для управління кредитним ризиком, пов’язаним з 

контрагентами. Кредитоспроможність контрагента оцінюється на основі детальної форми 

оцінки кредитного рейтингу (фінансова стійкість, платоспроможність, платіжна 

дисципліна). Крім того, здійснюється регулярний моніторинг непогашеної торгівельної 

дебіторської заборгованості, будь-яке відвантаження продукції основним контрагентам, 

що не є пов’язаними особами, забезпечується банківською гарантією. 

На 31.12.2017 року дебіторська заборгованість контрагентів, що не є пов’язаними 

особами, склала 687 тис. грн. або 0,02 % від загальної торгівельної дебіторської 

заборгованості (відповідно на 31.12.2016 р. – 26 017 тис. грн. або 0,9% від загальної 

торгівельної дебіторської заборгованості). Підприємство оцінює концентрацію 

кредитного ризику торгівельної дебіторської заборгованості як низьку. 

Необхідність визнання збитків від знецінення дебіторської заборгованості аналізується 

підприємством на кожну звітну дату по кожному основному контрагенту індивідуально.  

Підприємство не утримує заставного майна в якості забезпечення заборгованості.  
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33. Фінансові активи та фінансові зобов’язання 

Станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв Товариство не мало фiнансових iнструментiв, 

оцiнюваних за справедливою вартiстю. 

Станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв балансова вартiсть фiнансових активiв та 

зобов’язань, оцінюваних за амортизованою собівартістю, наближена до їх справедливої 

вартостi.  

 

33.1. Фінансові активи  
31.12.2016 31.12.2017  

Фінансові активи, оцінені за амортизованою 

собівартістю    

Торгівельна дебіторська 

заборгованість 

 2 759 901 3 638 149 
 

Всього фінансові активи  2 759 901 3 638 149  

 

33.2. Фінансові зобов’язання  
31.12.2016 31.12.2017  

Фінансові зобов’язання, оцінені за амортизованою 

собівартістю    

Короткострокові кредити банків  985 300 1 788 000  

Торгівельна кредиторська 

заборгованість 

 493 829 547 832 
 

Всього фінансові зобов’язання 
 1 479 129 2 335 832 

 

 

33.3. Управління капіталом 

Підприємство управляє капіталом для забезпечення безперервної діяльності підприємства 

в осяжному майбутньому та одночасної максимізації прибутку акціонерів за рахунок 

оптимізації співвідношення позикових і власних засобів. В порівнянні з 2017 роком 

загальна стратегія підприємства не змінилася. 

Обов'язкові вимоги до мінімального розміру капіталу підприємства відсутні. 
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Обов’язкові вимоги до власного капіталу – має бути не менше зареєстрованого 

акціонерного капіталу. 

 

34. Прибуток на акцію 

34.1. В якості чисельників при обчисленні базисного та розбавленого прибутку на акцію, 

використані суми прибутку або збитку, які відносяться до власників підприємства. 

Інструменти, що впливають на прибуток на акцію, відсутні. 

34.2. Середньозважена кількість звичайних акцій, використана як знаменник при 

обчисленні базисного та розбавленого прибутку на акцію, відповідає загальній кількості 

акцій в обігу. Інструменти, що впливають на прибуток на акцію, відсутні. 

35. Операції з пов’язаними особами 

35.1. Виплати провідному управлінському персоналу. 

Сума короткострокових виплат, здійснених  Товариством провідному управлінському 

персоналові, складає: 

за 2017 рік – 17 669 тис. грн. (поточні виплати (заробітна плата, премії та бонуси) 

за 2016 рік – 15 391 тис. грн.  (поточні виплати (заробітна плата, премії та бонуси) 

35.2. Дебіторська заборгованість пов'язаних сторін станом на 31.12.2017 р. 

  Назва контрагента                                                тис. грн. 

ПрАТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» 3 211 901 

 "JT INTERNATIONAL TRADING" SRL 41 294 

 "JTI ARMENIA" CJSC 106 407 

 "JTI Caucasus" LLC 175 230 

 JT International Manufacturing S.A. 874 

 JT INTERNATIONAL S.A. 14 796 

 JTI Polska Sp. z o.o. 31 848 

FLLC"JapanTobacco InternationalS&D" 3 876 

JT International (Jordan) Ltd 453 

JTI Tutun Urunleri Sanayi A.S. 5 919 

LLC Petro 28 943 
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35.3. Кредиторська заборгованість пов'язаним сторонам станом на 31.12.2017 р. 

Назва контрагента 

                                                              

тис. грн. 

Gallaher Limited                                                       22989 

JT INTERNATIONAL SA                                                     238000 

LLC "Cres Neva"                                                       60714 

LLC PETRO                                                       39045 

 

35.4. Перелік пов'язаних сторін станом на 31.12.2017 р. 

МАТЕРИНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 

Найменування 
Організаційно-

правова форма 

Реєстраційний 

номер 
Адреса 

Japan Tobacco Inc. Акціонерне 

Товариство 

(Корпорація) 

0230000 Toranomon 2-chome, Нinato-ku Tokyo 

105-8422, Japan 

 

СУБ’ЄКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ СПІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ АБО СУТТЄВИЙ 

ВПЛИВ НА ПЕВНИЙ СУБ’ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

Найменування 
Організаційно-

правова форма 

Реєстраційний 

номер 
Адреса 

JT International Holding 

Group B.V., 1260 

Приватна компанія з 

обмеженою 

відповідальністю 

32073748 Белла Донна, 4, Амстелвеен, 

Нідерланди, 1181 PM 

JT International Holding 

B.V., 1245 

Приватна компанія з 

обмеженою 

відповідальністю 

32073749 Белла Донна, 4, 1181 PM, 

Амстелвеен, Нідерланди 

ІНШІ ПОВ’ЯЗАНІ СТОРОНИ 

Найменування 
Організаційно-

правова форма 

Реєстраційний 

номер 
Адреса 

JT INTERNATIONAL 

S.A., 1799 

Акціонерне 

товариство 
CHE-105.274.060 

вул. Казема Раджаві, 8, 

Женева, Швейцарія, 1202, 

JTI Caucasus, 1342 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

404906731 
проспект Чавчавадзе, 34, 7-й 

поверх, Тбілісі, Грузія, 0179 

JT International AD 

Senta, 1312 

Акціонерне 

товариство 
08052441 

Суботіцка дорога, 17, Сента, 

Республіка Сербія, 24400 

JTI Tutun Urunleri Sanayi 

A.S., 1171 

Акціонерне 

товариство 
284506-232088 

Чапак Махаллежи 2561 Сокак 

№:12 

35860, Toрбалі, Ізмір, Турція 

Cres Neva, 1311 
Товариство з 

1024702181646 
вул. Волхонське шосе, 4, 
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обмеженою 

відповідальністю 

Ломоносівський район, 

Ленінградська  обл., Російська 

Федерація, 188508 

JT International Company 

Ukraine, 1180 

Приватне акціонерне  

товариство 
19345204 

вул. Г. Сковороди, 19, Київ, 

04070, Україна 

Tanzania Cigarette 

Company, 1199 

Акціонерне 

товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

3542 
вул. Нієрере роад, 20, Дар ес 

Салаам, Танзанія, а/с 40114 

JT International Germany, 

1106 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю  

HRB40577 

вул. Діденхофенер, 20-30 

Трір, Німеччина, 54294 

 

JT International 

Luxembourg S.A., 1800 

Акціонерне 

товариство 
B 58197 

вул. Роут Деш, 412F, 

Люксембург, Швейцарія, L-

1471 

JT International (Jordan), 

1284 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

5972 

вул. Моайяд Аль-Шаар, 

Аль Мукаблеін, Західний 

Амман, Йорданія, 11163, а/с 

630025 

JT International Korea 

Inc., 1253 
Корпорація 089154 

Саємунан-ро, Джонгро-гу 

18F, 68, Республіка Корея, 

03184 

Habanera Limited, 

1317 

Приватне акціонерне 

товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

776840 

вул. Муртала Мухамед Драйв, 

Ікой, 

Лагос, Нігерія 

GALLAHER LIMITED, 

2101 

Приватне акціонерне 

товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

1501573 

Мемберс Хілл, Брукландс 

Роад, Вейбрідж, Сюррей, КТ 

13 0QU, Англіяна, Co. Антр 

JTI Russia, 1178 
Закрите акціонерне 

товариство 
1157746591815 

проїзд 1-ий 

Красногвардійський, буд. 15, 

Москва, Російська Федерація, 

123100 

JTI Kazakhstan, 2154 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

859-1907-04-

TOO 

Байсерке, Ілійський район, 

Алматинська область, 

Республіка Казахстан, 040704 

JT International Canarias 

S.A., 2126 

Акціонерне 

товариство 
A38053682 

Вул. Хуан Равіна Мендес, 1, 

Санта-Крус-де-Тенеріфе, 

Іспанія, 38009 

http://www.booking.com/Santa-Cruz-De-Tenerife


Публічне акціонерне товариство «Джей Ті Інтернешнл Україна» 

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року 

Примітки на сторінках 10-54 є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності 44 

JT International spol. S 

r.o., 1169 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

17047587 

На Панкраці, 1683/127, 

Прага  4,  

Чеська Республіка, 14000 

JT International Tobacco 

Sdn Bhd, 1128 

Приватне акціонерне 

товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

15964-V 

6-ий поверх, Менара 

Мануліфе, 6, Жалан 

Геленганг, Дамансара Нейгтс, 

Куала Люмпур, Малайзія, 

50490 

Austria Tabak, 2301 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

FN 286839 y 
Коппштрассе, 116,  

Відень, Австрія, 1160 

PETRO, 1177 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

1037819010129 

Петергофське шосе, 71, 

Санкт-Петербург, Російська 

Федерація, 198206 

JTI Yelets, 1203 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

1104821000316 
вул. Новолипецька, 1, Єлець, 

Російська Федерація, 399776 

Japan Tobacco 

International S&D, 1318 

Іноземне товариство 

з обмеженою 

відповідальністю 

191098158 

пров. Заміський 1-ий, 20, 

прим. 24, Мінськ, Республіка 

Білорусь, 220073 

FUJI FLAVOR CO., LTD., 

1267 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

 

вул. Мідорігаока, 3-5-8, 

Хамура Ші, Токіо, Японія, 205-

8503 

JTI (Jordan) 

Manufacturing, 1325 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

CC/2/19948 

вул. Еір Карго Стріт, Ал 

Кастап, Амман, Йорданія, 

16010, а/с 121 

Japan Tobacco 

International, 

1359 

Акціонерне 

товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

54368658 
Зонгрем Роад, 32, 7F, ксінуй 

дістрікт, Тайпей, Тайвань, 110, 

JTI ARMENIA, 

1363 

Закрите акціонерне 

товариство 
286.120.819490 

вул. Вазген Саргасян, 10, 

район 87-88, Эреван, Арменія, 

0010, 

JTI Polska, 2180 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

0000007441 
Старий Гостков, 42, 

Вартковіце, Польща, 99-220 

JT International 

Manufacturing, 1175 

Акціонерне 

товариство 
J 40/18226/1993 

бульвар Дімітрі Помпей 9-9А, 

Район 2, Бухарест, Румунія, 

020335 

JAPAN FILTER 

TECHNOLOGY 

Товариство з 

обмеженою 
 Йококава, Суміда, 5-1, 

Нанпейдай –Чо, Шибуйя-Ку, 



Публічне акціонерне товариство «Джей Ті Інтернешнл Україна» 

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року 

Примітки на сторінках 10-54 є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності 45 

 

LTD.,1362 відповідальністю Токіо, Японія, 130-8603 

LA TABACALERA,1374 

Публічне товариство 

з обмеженою 

відповідальністю 

377-STI 

Калле Нума Сільверіо, 1, 

Вілла Гонзалес, Провінція 

Сантьяго, Домініканська 

Республіка 

JT International 

Manufacturing, 2177 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

2004/022664/07 

Нагінгтон Роад, 59 

(перехрестя Ізандер), 

Вадевілле, Гермінгстон, 

Провінція Гейтенг, Південна 

Африка, 1422 

JT International 

Dagmersellen, 1100 

Акціонерне 

товариство 
CHE-105.927.695 

Базельштрассе, 65, 

Дагмарселен, Швейцарія, 6252 

РТ. Alam Indomegah, 

1372 

Компанія з 

іноземними 

інвестиціями 

AHU-

0023450.AH.01.0

2.Tahun 2016 

Джл. Рембанг Індастрі III/ 8A-

B, Пієр Пасуруан, Індонезія, 

67152 

JT INTERNATIONAL 

TRADING, 1392 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

1017600028069 
Московей бульвар, 11/8, 

Чісінаи, Молдова, MD-2068 

 

 

 

Від імені керівництва товариства: 

 

Генеральний директор                                                Шамплінська І.Ю. 

 

Головний бухгалтер                                                    Мамко М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


