Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії.
Голова лiквiдацiйної
комiсiї (комiсiї з
припинення)

Широков Олександр Михайлович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

03.04.2017

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Марiупольська кондитерська фабрика "Рошен"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00382059
4. Місцезнаходження
Донецька , Жовтневий, 87500, мiсто Марiуполь, вулиця Миколаївська, будинок 89
5. Міжміський код, телефон та факс
(0629)470028 (0629)470028
6. Електронна поштова адреса
kev@roshen.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)

2. Річна інформація опублікована у
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

(дата)

в мережі Інтернет
(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

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

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

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

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про
прийняття
рішення про
попереднє
надання згоди на
вчинення значних
правочинів
7) інформація про
прийняття
рішення про
надання згоди на
вчинення значних

правочинів
8) інформація про
прийняття
рішення про
надання згоди на
вчинення
правочинів, щодо
вчинення яких є
заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на
кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які
відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного
року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

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

X

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

33. Примітки

До складу змiсту рiчної iнформацiї не включени наступнi форми:
"Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" емiтент не має лiцензiй (дозволiв).
«Вiдомостi щодо участiемiтента в створеннi юридичних осiб» - емiтент не є
учасником будь-яких юридичних осiб.
«Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря» - емiтент не має
корпоративного секретаря.
"Iнформацiя про рейтингове агентство" - емiтент не має в статутному капiталi
державної частки, емiтент не має стратегiчного значення для економiки i
безпеки держави, не займає домiнуючого становища.
"Iнформацiя про дивiденди" - емiтент не виплачував у звiтному перiодi
дивiдендiв i не приймав рiшення про виплату дивiдендiв.
"Iнформацiя про облiгацiї емiтент" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй
емiтента не реєструвалося.
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод
випускiв iнших цiнних паперiв емiтента не реєструвалося.
"Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - за звiтний перiод випускiв похiдних
цiнних паперiв не реєструвалося.
"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний
перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося.
"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" у звiтному перiодi основнi види продукцiї не вироблялись та не
реалiзовувались.
"Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" - у звiтному перiодi
продукцiя не реалiзовувалась.
"Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинiв" - у звiтному перiодi такi рiшення не приймались.
"Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних
правочинiв" - у звiтному перiодi такi рiшення не приймались.
"Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних
правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" - у звiтному перiодi такi
рiшення не приймались.
«Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв» -у звiтному
перiодi емiтент не випускав боргових цiнних паперiв.
"Вiдомостi щодо особливої iнформацiх та iнформацiї про iпотечнi цiннi
папери, що виникла протягом звiтного перiоду" - у звiтному перiодi у емiтента
не виникала особлива iнформацiя та iнформацiя про iпотечнi цiннi папери.
"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" - за звiтний перiод випускiв
iпотечних облiгацiй емiтента не реєструвалося.
"Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" - за звiтний
перiод iпотечного покриття не було.
"Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових
платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за
якими забезпечена iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" за звiтний перiод кредитних договорiв не було.
"Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" - за звiтний перiод випускiв
iпотечних сертифiкатiв емiтента не реєструвалося.
"Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" - за звiтний перiод реєстри щодо
iпотечних активiв не складались.

"Основнi вiдомостi про ФОН, "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН",
"Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН", "Розрахунок
вартостi чистих активiв ФОН", "Правила ФОН" - за звiтний перiод
сертифiкати ФОН не випускались.
"Рiчна фiнансова звiтнiсть" - за звiтний перiод фiнансова звiтнiсть складалась
за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.
"Звiт про стан об`єкта нерухомостi" - за звiтний перiод цiльовi облiгацiї не
випускались.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Марiупольська кондитерська фабрика "Рошен"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
АО1 №162891
3. Дата проведення державної реєстрації
06.05.1997
4. Територія (область)
Донецька
5. Статутний капітал (грн)
40683250
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
5
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
10.82 Виробництво какао,шоколаду та цукрових кондитерських виробiв
10.72 Виробництво сухарiв i сухого печива, виробництво борошняних кондитерських виробiв,
тортiв i тiстечок тривалого зберiгання
46.36 Оптова торгiвля цукром, шоколадом i кондитерськими виробами
10. Органи управління підприємства
Загальнi збори акцiонерiв Товариства – вищий орган Товариства. Наглядова рада Товариства.
Правлiння Товариства. Ревiзiйна комiсiя Товариства. Лiквiдацiйна комiсiя (комiсiя з припинення),
утворена загальними зборами акцiонерiв 20.04.2015 року.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
ПАТ "Мiжнародний Iнвестицiйний Банк"
2) МФО банку
380582
3) поточний рахунок
26008020300302
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
5) МФО банку

6) поточний рахунок

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

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв),
які належать засновнику та/або
учаснику (від загальної
кількості)

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ЦентральноЄвропейська кондитерська
компанiя"

23163839

04176 м.Київ
вул.Електрикiв, буд.29А

89.1937099421

Дочiрнє пiдприємство
"Кондитерська корпорацiя
"Рошен"

25392188

04176 м.Київ
вул.Електрикiв,
буд.26/9

4.5313488966

Прізвище, ім"я, по батькові
фізичної особи

Відсоток акцій (часток, паїв),
Серія, номер, дата видачі та найменування які належать засновнику та/або
органу, який видав паспорт*
учаснику (від загальної
кількості)

Власники акцiй фiзичнi особи
загальною кiлькiстю 645 осiб, змiн
протягом року не було.

6.2749411613
100

Усього

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Голова Лiквiдацiйної комiсiї (комiсiї з припинення)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Широков Олександр Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1946
5) освіта**
Вища, Казахський державний унiверситет, правознавство
6) стаж роботи (років)**
51
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Марiупольська кондитерська фабрика "Рошен", голова правлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2015 До припинення товариства
9) Опис

Голова лiквiдацiйної комiсiї (комiсiї з припинення) у складi лiквiдацiйної комiсiї (комiсiї з
припинення) приймає участь у виконаннi функцiй, передбачених чинним законодавством України
та статутом Товариства, з метою здiйснення процедури припинення ПАТ «МКФ «Рошен» шляхом
лiквiдацiї та для виконання усiх необхiдних дiй, пов’язаних з процедурою лiквiдацiї.
Як Голова лiквiдацiйної комiсiї (комiсiї з припинення), особа надiлена повноваженнями дiяти без
довiреностi вiд iменi Товариства, представляти iнтереси Товариства в усiх органiзацiях,
пiдприємствах та установах в його вiдносинах з державними органами, iншими юридичними та
фiзичними особами.
Особа отримує винагороду на займанiй посадi згiдно з штатним розкладом, Положенням про
оплату працi, Положенням про премiювання працiвникiв.
Особа призначена (обрана) на посаду Голови лiквiдацiйної комiсiї (комiсiї з припинення)
рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 20.04.2015р. у зв’язку iз рiшенням про
припинення ПАТ «МКФ «Рошен» шляхом лiквiдацiї. Особа непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи – 51 рiк. Протягом останнiх п’яти рокiв особа
обiймала посади президента ПАТ «Марiупольська кондитерська фабрика «Рошен», голови
правлiння ПАТ «Марiупольська кондитерська фабрика «Рошен». Частка особи у статутному
капiталi становить 0,0186%. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Лiквiдацiйної комiсiї (комiсiї з припинення)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Клiвцова Олена Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1965
5) освіта**
Вища, Донецький державний унiверситет, бухгалтерський облiк i аналiз господарської дiяльностi
6) стаж роботи (років)**
29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Марiупольська кондитерська фабрика "Рошен", начальник облiково-економiчної служби
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2015 До припинення товариства
9) Опис
Особа у складi лiквiдацiйної комiсiї (комiсiї з припинення) приймає участь у виконаннi функцiй,
передбачених чинним законодавством України та статутом Товариства, з метою здiйснення
процедури припинення ПАТ «МКФ «Рошен» шляхом лiквiдацiї та для виконання усiх необхiдних
дiй, пов’язаних з процедурою лiквiдацiї.
Особа як начальник облiково-економiчної служби виконує функцiї головного бухгалтера
Товариства: забезпечує ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi, подання фiнансової
звiтностi пiдприємства користувачам.
Особа не отримує винагороду на посадi члена лiквiдацiйної комiсiї (комiсiї з припинення), на

посадi начальника облiково-економiчної служби (головного бухгалтера) ПАТ «Марiупольська
кондитерська фабрика «Рошен» особа отримує винагороду згiдно з штатним розкладом,
Положенням про оплату працi, Положенням про премiювання працiвникiв.
Особа призначена (обрана) на посаду члена лiквiдацiйної комiсiї (комiсiї з припинення) рiшенням
загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 20.04.2015р. у зв’язку iз рiшенням про припинення
ПАТ «МКФ «Рошен» шляхом лiквiдацiї.
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 29
рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв особа обiймала посаду начальника облiково-економiчної
служби ПАТ «Марiупольська кондитерська фабрика «Рошен».Частки у статутному капiталi особа
не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Лiквiдацiйної комiсiї (комiсiї з припинення)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Таркова Людмила Григорiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1956
5) освіта**
Вища, Ростовський державний унiверситет, правознавство
6) стаж роботи (років)**
41
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Марiупольська кондитерська фабрика "Рошен" , начальник юридичного вiддiлу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2015 До припинення товариства
9) Опис
Особа у складi лiквiдацiйної комiсiї (комiсiї з припинення) приймає участь у виконаннi функцiй,
передбачених чинним законодавством України та статутом Товариства, з метою здiйснення
процедури припинення ПАТ «МКФ «Рошен» шляхом лiквiдацiї та для виконання усiх необхiдних
дiй, пов’язаних з процедурою лiквiдацiї.
Особа не отримує винагороду на посадi, члена лiквiдацiйної комiсiї (комiсiї з припинення). Особа
обiймає посаду начальника юридичного вiддiлу ПАТ «Марiупольська кондитерська фабрика
«Рошен», винагороду за роботи на цiй посадi отримує згiдно з штатним розкладом, Положенням
про оплату працi, Положенням про премiювання працiвникiв.
Особа призначена (обрана) на посаду члена лiквiдацiйної комiсiї (комiсiї з припинення) рiшенням
загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 20.04.2015р. у зв’язку iз рiшенням про припинення
ПАТ «МКФ «Рошен» шляхом лiквiдацiї.
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи –
41 рiк. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посадуначальника юридичного вiддiлу ПАТ
«Марiупольська кондитерська фабрика «Рошен». Частка особи у статутному капiталi складає
0,0031%. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

* 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.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові посадової особи
або повне найменування
юридичної особи

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

Кількість
акцій
(штук)

Кількість за видами акцій

1

2

3

4

5

Голова
лiквiдацiйної
комiсiї

Широков Олександр
Михайлович

151

Член
лiквiдацiйної
комiсiї

Клiвцова Олена Василiвна

Член
лiквiдацiйної
комiсiї

Таркова Людмила
Григорiвна
Усього

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

Від загальної
кількості акцій прості
(у відсотках)
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

6

7

8

9

0.0186

151

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

0.0031

25

0

0

0

176

0.0217

176

0

0

0

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Від загальної
кількості
голосуючих
акцій (у
відсотках)

Найменування
юридичної особи

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість
акцій
(штук)

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю
"ЦентральноЄвропейська
кондитерська компанiя"

23163839

04176 Київська
Подiльський м.Київ вул.
Електрикiв, буд29-А

725738

89.1937

95.1650

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Від загальної
кількості
голосуючих
акцій (у
відсотках)

725738

89.1937

95.1650

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи*

Серія, номер, дата видачі
паспорта, найменування органу,
який видав паспорт**
Усього

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

Кількість за видами акцій
прості
іменні

725738

прості на
привілейовані привілейовані
пред'явника
іменні
на пред'явника

0

0

0

Кількість за видами акцій
прості
іменні
725738

прості на
привілейовані привілейовані
пред'явника
іменні
на пред'явника
0

0

0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові

X
14.04.2016
99.9998
ПОРЯДОК ДЕННИЙ (питання внесенi на розгляд зборiв лiквiдацiйною комiсiєю)
1. Розгляд процедурного питання про обрання Лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.
2.Розгляд процедурного питання про обрання Голови та Секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
3.Розгляд питання про затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 р. Прийняття рiшення про
наслiдки розгляду звiту.
4.Звiт Лiквiдацiйної комiсiї Товариства за 2015 р. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту.
5.Затвердження Договорiв (Угод).
1. ВИРIШИЛИ: Лiчильну комiсiю зборiв обрати у наступному персональному складi: Капланян Н.А.–
Голова Лiчильної комiсiї.Борот Л.М.,Козюрман Н.I. – члени Лiчильної комiсiї.
Голосували: «За» пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 762 608 голосiв, що
становить 100 % вiд кiлькостi присутнiх зареєстрованих голосуючих акцiй та 99,9998 % вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi включенi до перелiку акцiонерiв, якi
мають право брати участь в загальних зборах акцiонерiв.
2. ВИРIШИЛИ:Головою зборiв обрати Рябцева В.Г.,секретарем зборiв обрати Таркову Л. Г.
Голосували: «За» пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 762 608 голосiв, що
становить 100 % вiд кiлькостi присутнiх зареєстрованих голосуючих акцiй та 99,9998 % вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi включенi до перелiку акцiонерiв, якi
мають право брати участь в загальних зборах акцiонерiв.
3. ВИРIШИЛИ:Затвердити рiчний звiт ПАТ «МКФ «Рошен» за 2015 р.
Голосували: «За» пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 762 608 голосiв, що
становить 100 % вiд кiлькостi присутнiх зареєстрованих голосуючих акцiй та 99,9998 % вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi включенi до перелiку акцiонерiв, якi
мають право брати участь в загальних зборах акцiонерiв.
4. ВИРIШИЛИ: Звiт Лiквiдацiйної комiсiї ПАТ «МКФ «Рошен» за 2015 р. затвердити.
Голосували:«За» пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 762 608 голосiв, що
становить 100 % вiд кiлькостi присутнiх зареєстрованих голосуючих акцiй та 99,9998 % вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi включенi до перелiку акцiонерiв, якi
мають право брати участь в загальних зборах акцiонерiв.
5. ВИРIШИЛИ: Не затверджувати Договори (Угоди).
Голосували:«За» пропозицiю, винесену на голосування акцiонерами вiддано 762 608 голосiв, що
становить 100 % вiд кiлькостi присутнiх зареєстрованих голосуючих акцiй та 99,9998 % вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi включенi до перелiку акцiонерiв, якi
мають право брати участь в загальних зборах акцiонерiв.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Київська Подольський м.Київ вул.Нижнiй Вал, буд 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей 2092
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

(044) 5910400

Факс

(044) 4825214

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть
депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Юридична особа, що надає емiтенту послуги щодо обслуговування
випуску цiнних паперiв, договiр вiд 16.10.2013р..

Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

21672206

Місцезнаходження

01601 Київська Печерський м.Київ вул.Шовковична, буд.42-44

Номер ліцензії або іншого документа на цей АД 034421
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

05.03.2009

Міжміський код та телефон

(044) 2775000

Факс

(044) 2775001

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї
тогiв на фондовому ринку

Опис

Юридична особа, що надає емiтенту послуги з допуску цiнних паперiв
емiтента до торгiв на бiржi, договiр вiд 31.07.2013р..

Повне найменування юридичної особи або Аудиторська фiрма у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи "Крат-Аудит"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

23413650

Місцезнаходження

04050 Київська Шевченкiвський м.Київ вул.Мельникова, буд.12

Номер ліцензії або іншого документа на цей 0718
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

0503681679

Факс

немає

Вид діяльності

Аудиторськi послуги

Опис

Аудиторська фiрма, що надає емiтенту послуги з перевiрки рiчної
звiтностi емiтента цiнних паперiв за 2016 рiк.

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Ай Бi Кепiтал"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

39650290

Місцезнаходження

01015 Київська Печерський м.Київ вул.Лаврська, буд.16

Номер ліцензії або іншого документа на цей 1114
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

28.07.2015

Міжміський код та телефон

(044) 3517919

Факс

(044) 3517919

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Юридична особа, що надає емiтенту послуги щодо вiдкриття рахункiв
у цiнних паперах власникам акцiй емiтента та проведення операцiй з
цими рахунками, договiр вiд 16.11.2015 року.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

15.03.2011

34/05/1/11

Донецьке
теруправлiння
ДКЦПФР

UA4000117162

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

50

813665

40683250

100

Опис

Випуск акцiй зареєстровано у зв`язку з переведенням у бездокументарну форму.Попереднє свiдоцтво №68/05/1/04 вiд 20.12.2004р. втратило
чиннiсть вiдповiдно до вимог законодавства. За звiтний перiод додаткового випуску акцiй не було. У звiтному перiодi торгiвля акцiями
емiтента не здiйснювалась.Емiтент має договiр з ПАТ "Фондова бiржа ПФТС", акцiї входять до бiржового списку за категорiєю позалiстiнгових
цiнних паперiв, акцiї емiтента до лiстiнгу не включенi. Розпорядженням НКЦПФР вiд 12.05.2015 року №38-КФ-3 зупинено обiг акцiй ПАТ
"МКФ "Рошен" у зв`язку з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв емiтента про припинення товариства шляхом лiквiдацiї.

XI. Опис бізнесу
Перетворення державного пiдприємства з виробництва кондитерської продукцiї у м.Марiуполi
почалось у 1993р., коли вiдбулась приватизацiя пiдприємства його трудовим колективом.
У 1994 роцi на базi орендного було утворене колективне пiдприємство.
У 1997 роцi рiшенням членiв колективного пiдприємства було утворене шляхом реорганiзацiї
закрите акцiонерне товариство, статутний капiтал склав 5534600грн.
У 1997 роцi емiтентом було додатково випущено акцiй на суму 2372000 грн., у 1999 роцi – на суму
3953300 грн., у 2003роцi - на суму 28823359 грн.
На початку 2011 року товариство було реорганiзоване у публiчне акцiонерне товариство i змiнило
найменування на ПАТ «Марiупольська кондитерська фабрика «Рошен», були внесенi вiдповiднi
змiни то статуту емiтента.
У 2015 роцii акцiонери прийняли рiшення про припинення товариства шляхом його лiквiдацiї. До
кiнця звiтного перiоду процедура лiквiдацiї не завершена.
Публiчне акцiонерне товариство «Марiупольська кондитерська фабрика «Рошен» на базi
належного йому майна має пiдприємство, господарська дiяльнiсть якого була зупинена у 2014
роцii. В структурi пiдприємства збережено адмiнiстрацiю, до складу якої ввiйшли спецiалiсти, що
забезпечують утримання та облiк майна, пiдтримують зовнiшнi вiдносини пiдприємства. Очолює
адмiнiстрацiю пiдприємства голова лiквiдацiйної комiсiї (комiсiї з припинення).
Адмiнiстрацiя знаходиться за мiсцем реєстрацiї емiтента - у мiстi Марiуполi по вулицi
Миколаївськiй, 89. Пiдприємство має складськi примiщення, що знаходяться у м. Марiуполi по
вулицi Таганрозькiй, 64.
Пiдприємство не має вiдокремлених структурних пiдроздiлiв (фiлiй, представництв) та дочiрнiх
пiдприємств.
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу пiдприємства станом на кiнець
звiтного перiоду –4 особи, середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу в цiлому
за 2016 рiк становила 5 осiб.
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу пiдприємства станом на кiнець 2015
року становила 5 осiб, середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу в цiлому за
2015 рiк становила 5 осiб. Позаштатнi працiвники та особи, якi працюють за сумiсництвом на
пiдприємствi протягом звiтного перiоду не працювали.
На умовах неповного робочого часу (дня, тижня) працiвники на пiдприємствi протягом звiтного
перiоду не працювали.
Фонд оплати працi за 2016 рiк склав 1630,8 тис.грн. проти 1519,7 тис.грн. у попередньому роцi.
Збiльшення фонду оплати працi пояснюється пiдвищенням зароботної плати працiвникiв.
Емiтент не належить до будь-яких об`єднань.
Емiтент не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами i установами.
Емiтент не отримував протягом звiтного перiоду пропозицiй щодо реорганiзацiй з боку третiх осiб.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал керувався вимогами МСФЗ (IAS) 1
щодо принципу безперервностi, який визначається так: «Фiнансова звiтнiсть в обов'язковому
порядку повинна складатися на основi припущення безперервностi дiяльностi, за винятком

випадкiв, коли керiвництво органiзацiї або само має намiр лiквiдувати органiзацiю або припинити
її дiяльнiсть, або змушене обрати такий спосiб дiй в силу вiдсутностi iнших реальних
альтернатив». Враховуючи рiшення акцiонерiв про припинення дiяльностi Пiдприємства шляхом
лiквiдацiї та реальна економiчна ситуацiя, в якiй змушено дiяти керiвництво пiдприємства, не
дають змоги провести продаж майна з метою проведення всiх лiквiдацiйних заходiв. Тому при
вiдсутностi виробничої дiяльностi пiдприємство продовжувало надавати майно в оперативну
оренду, шукало покупцiв на майно та запаси. Керiвництво пiдприємства не може прогнозувати,
наскiльки довго затягнеться процес лiквiдацiї в сучасних економiчних умовах. Цi обставини
вплинули на складання фiнансової звiтностi, в якiй принцип безперервностi дiяльностi був
обмежений та пiдприємство ввело таку облiкову категорiю, як «групи вибуття» - це група чистих
активiв (активiв i вiдповiдних їм зобов'язань), вибуття яких буде здiйснено в ходi однiєї операцiї за
допомогою продажу або будь-яким iншим чином. Елементи групи вибуття вiдображенi в балансi
окремо вiд iнших активiв i зобов'язань.
Межа суттєвостi при розкриттi iнформацiї встановлюється в розмiрi бiльше 1 тис. грн.
Основнi засоби. Пiдприємство на дату переходу на складання фiнансової звiтностi за МСФЗ
використало оцiнку основних засобiв за переоцiненою вартiстю. Справедлива вартiсть була
визначена за пiдсумками оцiнки, проведеної незалежним оцiнювачем i була визнана доцiльно
первiсною вартiстю згiдно МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ». Коригування були включенi до
складу дооцiнки основних засобiв станом на 1 сiчня 2012 року. Наступнi надходження основних
засобiв оцiнюються за вартiстю придбання.
Основнi засоби оцiнюються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченого зносу та
накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Вартiсть придбання включає витрати, що
безпосередньо вiдносяться до придбання активу. Вартiсть активiв, створених за рахунок власних
коштiв, включає вартiсть матерiалiв, заробiтну плату основних працiвникiв та iншi витрати, що
безпосередньо вiдносяться до приведення активу у робочий стан для його цiльового використання,
витрати на демонтаж та перевезення, витрати на вiдновлення територiї, на якiй цi активи були
розмiщенi. Придбане програмне забезпечення, яке є невiд’ємною частиною функцiональностi
вiдповiдного обладнання, капiталiзується у складi вартостi цього обладнання. Якщо компоненти
одиницi основних засобiв мають рiзнi строки корисного використання, такi компоненти
облiковуються як окремi одиницi (значнi компоненти) основних засобiв. Прибутки та збитки вiд
вибуття одиницi основних засобiв визначаються шляхом порiвняння суми надходжень вiд вибуття
з балансовою вартiстю основних засобiв i визнаються у прибутку або збитку на нетто-основi.
Витрати на замiну компоненту одиницi основних засобiв визнаються у складi балансової вартостi
цiєї одиницi, якщо iснує вiрогiднiсть отримання Пiдприємством економiчних вигод вiд цього
компонента у майбутньому, та якщо його вартiсть може бути достовiрно оцiнена. При цьому
вiдбувається припинення визнання балансової вартостi замiненого компонента. Капiталiзованi
витрати включають основнi витрати на модернiзацiю та замiну частин активiв, якi збiльшують
термiн їхнього корисного використання або покращують їхню здатнiсть генерувати доходи.
Витрати на ремонт та обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають наведеним вище
критерiям капiталiзацiї, визнаються у прибутку або збитку у тому перiодi, в якому вони були
понесенi.
Знос. Знос нараховується на вартiсть, що амортизується, яка є вартiстю придбання активу, або на
iншу вартiсть, що використовується замiсть вартостi придбання, за вирахуванням лiквiдацiйної
вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть активу – це розрахункова сума, яку пiдприємство отримало б на
даний момент вiд реалiзацiї об’єкта основних засобiв пiсля вирахування очiкуваних витрат на
вибуття, якби даний актив уже досяг того вiку й стану, у якому, як можна очiкувати, вiн буде
перебувати наприкiнцi строку свого корисного використання.
Знос визнається у прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом оцiнених строкiв
корисного використання кожного компонента одиницi основних засобiв, оскiльки це найбiльш
точно вiдображає очiкуване використання майбутнiх економiчних вигод, притаманних цьому
активу.
Оцiненi строки корисного використання основних засобiв у поточному та порiвняльному перiодах
є такими:

Строки корисного використання в роках
Будiвлi та споруди вiд 25 до 50
Машини та обладнання вiд 8 до 25
Транспортнi засоби вiд 5 до 10
Прилади та iнвентар вiд 3 до 10
Методи нарахування зносу, строки корисного використання i лiквiдацiйна вартiсть
переглядаються на кiнець кожного фiнансового року i коригуються вiдповiдним чином. Якщо
очiкування вiдрiзняються вiд попереднiх розрахункiв, то змiни облiковуються як змiни
бухгалтерських оцiнок.
На кожну звiтну дату, якщо вiдбуваються подiї, якi свiдчать про необхiднiсть змiн, проводиться
аналiз для виявлення iндикаторiв знецiнення корисностi основних засобiв Пiдприємства. Якщо
такi iндикатори iснують, проводиться оцiнка на предмет того, чи не знизилась сума очiкуваного
вiдшкодування активiв нижче їхньої балансової вартостi. Якщо таке зниження вiдбулось, то
балансова вартiсть активiв зменшується до суми очiкуваного вiдшкодування. Сума зменшення
визнається в якостi витрат у звiтi про фiнансовi результати. Будь-яке наступне збiльшення суми
очiкуваного вiдшкодування активу вiдображається в облiку пiсля припинення впливу обставин або
подiй, якi привели до часткового або повного списання активу, за умови наявностi переконливих
доказiв того, що обставини або подiї зберiгатимуться в осяжному майбутньому. Збiльшення суми
очiкуваного вiдшкодування здiйснюється таким чином, щоб в результатi вона не перевищувала
вартiсть активу, визначену як найменшу з двох оцiнок: сума очiкуваного вiдшкодування або
залишкова вартiсть, визначена таким чином, якби збиток вiд знецiнення у минулому не
визнавався. Сума очiкуваного вiдшкодування визначається як найбiльша з двох величин: чиста
цiна реалiзацiї або його цiннiсть використання. Цiннiсть використання активу визначається на
основi прогнозу майбутнiх грошових потокiв вiд безперервного використання активу та
передбачуваної лiквiдацiйної вартостi, дисконтованих до поточної вартостi шляхом вiдповiдної
ставки дисконтування.
Визначення знецiнення основних засобiв включає використання оцiнок, якi включають, але не
обмежуються, причинами, термiнами та сумою знецiнення. Знецiнення засновано на широкiй
кiлькостi факторiв, таких як змiни у поточному конкурентному середовищi, очiкування зростання
у галузi, збiльшення вартостi капiталу, змiни майбутньої здатностi залучати фiнансування,
технологiчне старiння, поточнi витрати на вiдшкодування та iншi змiни в обставинах, якi
вказують, що знецiнення iснує. Сума очiкуваного вiдшкодування та справедлива вартiсть зазвичай
визначаються методом дисконтування грошових потокiв, який включає розумнi допущення
учасникiв ринку. Iдентифiкацiя iндикаторiв знецiнення, оцiнка майбутнiх грошових потокiв та
визначення справедливої вартостi активу (групи активiв) вимагає вiд керiвництва певних суджень
вiдносно iдентифiкацiї i тверджень.
Незавершене будiвництво представлено об’єктами, якi перебувають в процесi будiвництва та
вiдображається в облiку по сумi фактичних витрат. Ця вартiсть включає вартiсть придбання
об’єкту, витрати на будiвництво та iншi прямi витрати. Незавершене будiвництво не пiдлягає
амортизацiї до моменту завершення будiвництва та приведення його у стан, в якому можлива його
експлуатацiя.
Аванси, виданi постачальникам, за основнi засоби, включаються до складу основних засобiв.
Орендованi активи. Оренда, за умовами якої Пiдприємство приймає практично всi ризики i
вигоди, пов’язанi з володiнням активами, класифiкується як фiнансова оренда. При первiсному
визнаннi орендований актив оцiнюється за сумою, що дорiвнює меншiй з двох вартостей – за
справедливою вартiстю або за приведеною вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Пiсля
первiсного визнання актив облiковується згiдно з облiковою полiтикою, що застосовується до
цього активу. Iнша оренда є операцiйною орендою, i орендованi активи не визнаються у звiтi про
фiнансовий стан Пiдприємства. Платежi за операцiйною орендою визнаються як витрати у звiтi
про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний прибуток).
Нематерiальнi активи. При первiсному визнаннi нематерiальнi активи, придбанi окремо,
оцiнюються за фактичними витратами. Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи, якi були
придбанi i якi мають обмеженi строки корисного використання, оцiнюються за вартiстю

придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопичених збиткiв вiд зменшення
корисностi. Строки i методи амортизацiї нематерiальних активiв з обмеженим строком служби
переглядаються в кiнцi кожного фiнансового року i якщо очiкування вiдрiзняються вiд попереднiх
розрахункiв, то змiни облiковуються як змiни бухгалтерських оцiнок.
Амортизацiя нараховується на вартiсть придбання активу за вирахуванням лiквiдацiйної вартостi.
Амортизацiя визнається за прямолiнiйним методом протягом оцiнених строкiв корисного
використання нематерiальних активiв починаючи з дати, коли активи є готовими до експлуатацiї,
оскiльки це найбiльш точно вiдображає очiкуване використання майбутнiх економiчних вигод,
притаманних цьому активу. Оцiненi строки корисного використання нематерiальних активiв,
строки використання яких є обмеженими, складають:
Строки корисного використання в роках
Технiчна документацiя вiд 5 до 10
Програмне забезпечення та iншi вiд 2 до10
Пiдприємство оцiнює наявнiсть свiдоцтв того, що нематерiальнi активи з обмеженим строком
використання можуть знецiнюватись на кожну звiтну дату. У разi знецiнення балансова вартiсть
нематерiальних активiв списується до найбiльшої з: вартостi, яка може бути отримана в результатi
їх використання, або справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж.
Непоточнi активи, визначенi для продажу. Пiдприємство класифiкує непоточнi активи (або
лiквiдацiйну групу) як призначенi для продажу, якщо його балансова вартiсть буде вiдшкодована
переважно за допомогою операцiї продажу, а не шляхом безперервного використання.
Лiквiдацiйною групою визнається група активiв, яку очiкується продати разом в однiй операцiї та
зобов’язань, прямо зв’язаних с тими активами, якi будуть переданi в операцiї. Непоточний актив
(або лiквiдацiйна група) класифiкується для продажу, тiльки якщо вiн вiдповiдає таким критерiям:
- придатний до негайного продажу в його даному станi тiльки на умовах, якi є звичайними та
ґрунтується на досвiдi продажу таких активiв,
- вiрогiднiсть такого продажу є високою.
Непоточнi активи (або лiквiдацiйна група), визначенi для продажу, оцiнюються за найменшою з
двох оцiнок: балансовою вартiстю або справедливою вартiстю (за вирахуванням витрат на
продаж). Якщо продаж можна очiкувати бiльше чим через один рiк, пiдприємство оцiнює витрати
на продаж за дисконтованою вартiстю. Збiльшення дисконтованої вартостi витрат вiдображається
як фiнансовi витрати.
Запаси. Запаси представляють собою матерiали, паливо, запаснi частини, якi використовуються у
виробничому процесi. При первiсному визнаннi запаси оцiнюються за фактичними витратами на
придбання. Пiсля первiсного визнання запаси вiдображаються за меншою з двох вартостей: за
фактичною вартiстю чи за чистою вартiстю реалiзацiї. При вiдпустцi запасiв у виробництво i
iншому вибуттi їх оцiнка проводиться за методом ФIФО. Запаси, якi використовуються при
будiвництвi та вводi в експлуатацiю основних засобiв, капiталiзуються у складi первiсної вартостi
вiдповiдного активу. Вартiсть запасiв, якi використовуються на технiчне обслуговування та
ремонт обладнання, списуються на операцiйнi витрати в тому перiодi, в якому витрати були
проведенi, та включаються до складу витрат на ремонт та обслуговування.
Класифiкацiя фiнансових активiв. Пiдприємство класифiкує фiнансовi активи за наступними
категорiями: кредити, дебiторська заборгованiсть та фiнансовi активи, наявнi для продажу.
Первiсна оцiнка фiнансових iнструментiв. Основнi фiнансовi iнструменти Пiдприємства
включають грошовi кошти та їх еквiваленти. Пiдприємство має ряд iнших фiнансових
iнструментiв, таких як дебiторська та кредиторська заборгованiсть.
Фiнансовi активи та зобов’язання Пiдприємства пiд час первiсного визнання оцiнюються за
їхньою справедливою вартiстю плюс витрати, пов’язанi з угодою. Найкращим пiдтвердженням
справедливої вартостi пiд час первiсного визнання є цiна угоди. Прибуток або збиток враховується
пiд час первiсного визнання лише у тому випадку, коли мiж справедливою вартiстю та цiною
угоди виникає рiзниця, яка може бути пiдтверджена iншими спостережуваними в цей час на ринку
угодами з аналогiчним фiнансовим iнструментом або ж оцiнюючим методом, у якому в якостi
вхiдних змiнних використовуються виключно фактичнi даннi ринкiв.
Всi придбання i продажi фiнансових iнструментiв, якi вимагають постачання в термiни,

встановленi законодавством або ринковими умовами («на загальних умовах» придбання i
продажу) вiдображаються на дату здiйснення угоди, яка є датою, коли Пiдприємство
зобов’язується надати фiнансовий iнструмент. Всi iншi операцiї купiвлi-продажу визнаються на
дату розрахункiв зi змiнами у вартостi мiж датою прийняття зобов’язання та датою постачання, що
не визнається щодо активiв, якi облiковуються за собiвартiстю або амортизованою вартiстю, а
вiдображаються у складi капiталу для активiв, класифiкованих як наявнi для продажу.
Подальша оцiнка фiнансових iнструментiв. Пiсля первiсного визнання фiнансовi зобов’язання i
дебiторська заборгованiсть Пiдприємства облiковуються за амортизованою вартiстю.
Амортизована вартiсть визначається з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки та,
для фiнансових активiв, вона визначається за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення. Премiї та
дисконти, включаючи суми витрат на проведення операцiї, включаються до балансової вартостi
вiдповiдного iнструмента та амортизуються з використанням методу ефективної вiдсоткової
ставки iнструменту.
Справедливою вартiстю фiнансових активiв та зобов’язань з термiном погашення менше одного
року, вважається їх номiнальна вартiсть за вирахуванням будь-яких визначених кредитових
операцiй. Справедлива вартiсть фiнансових зобов’язань визначається шляхом дисконтування
майбутнiх грошових потокiв за договором, використовуючи поточну ринкову вiдсоткову ставку
для аналогiчних фiнансових iнструментiв.
Припинення визнання фiнансових активiв. Пiдприємство припиняє визнавати фiнансовi активи
коли:
- а) активи погашенi або права на грошовi потоки вiд активiв, минули, або
- б) Пiдприємство передало фактично всi ризики i вигоди вiд володiння активами, або
- в) Пiдприємство не передавало, та неi зберiгало фактично всi ризики i вигоди вiд володiння
активами, але не зберегло контроль. Контроль зберiгається, якщо контрагент не має практичної
можливостi продати актив в повному обсязi непов’язанiй третiй сторонi без додаткових обмежень
на продаж.
Дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть – це фiнансовi активи з фiксованими
платежами або з платежами, якi можуть бути визначенi, що не мають котирування на активному
ринку. Первiсне визнання таких активiв здiйснюється на дату їх виникнення за справедливою
вартiстю плюс будь-якi витрати, що прямо вiдносяться на здiйснення операцiй. Пiсля первiсного
визнання дебiторська заборгованiсть оцiнюються за амортизованою вартiстю iз застосуванням
методу ефективної вiдсоткової ставки за вирахуванням резерву на її знецiнення. Резерв пiд
знецiнення дебiторської заборгованостi створюється у випадках, коли iснують об’єктивнi
свiдчення того, що Пiдприємство не зможе отримати заборгованiсть вiдповiдно з її первiсними
умовами.
Ознаками того, що дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю знецiнена, є суттєвi
фiнансовi труднощi контрагента, вiрогiднiсть його банкрутства або реорганiзацiї, несплата або
прострочення платежу.
На пiдставi аналiзу дебiторської заборгованостi за продукцiю, роботи, послуги Пiдприємство
проводить нарахування резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi на кожну звiтну дату.
При розрахунку резерву вiдносно дебiторської заборгованостi, використовуються два пiдходи, в
залежностi вiд розмiру заборгованостi:
- iндивiдуальний пiдхiд – суттєвi суми заборгованостi покупцiв на звiтну дату, аналiзуються
окремо i, при необхiдностi, резерв нараховується iндивiдуально для кожного такого боргу.
Iндивiдуальний пiдхiд застосовується також за рiшенням менеджменту для заборгованостi з
меншими сумами, якщо iдентифiкацiя статусу такої заборгованостi не тягне iстотних витрат
ресурсiв компанiї.
Сума резерву розраховується як рiзниця мiж балансовою вартiстю дебiторської заборгованостi та
розрахунковими майбутнiми грошовими потоками (включаючи суми, якi можуть бути отриманi
вiд виконання гарантiй та реалiзацiї застави), дисконтованими з використанням вiдсоткової ставки
в момент виникнення заборгованостi.
груповий пiдхiд – всi iншi заборгованостi групуються, i оборотнiсть заборгованостi аналiзується
по групi в цiлому, а не по кожнiй iндивiдуальнiй заборгованостi окремо. На пiдставi оборотностi

будь-якої групи сумнiвної дебiторської заборгованостi i ставки вiдсотка, яка використовується при
однотипних операцiях, нараховується резерв сумнiвних боргiв для групи в цiлому.
Резерв сумнiвних боргiв створюється за всiма типами дебiторської заборгованостi, включаючи
аванси виданi.
Балансова вартiсть активу зменшується за рахунок вiдповiдного резерву, а сума збитку визнається
у складi фiнансового результату. Коли дебiторська заборгованiсть вiд основної дiяльностi стає
безповоротною, вона списується за рахунок резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi вiд
основної дiяльностi. Повернення ранiше списаних сум вiдноситься на фiнансовий результат.
Дебiторська заборгованiсть включає торгову та iншу дебiторську заборгованiсть.
Аванси виданi. Аванси виданi вiдображаються за первiсною вартiстю за вирахуванням збиткiв вiд
знецiнення. Аванси виданi вiдносяться до категорiї довгострокових, коли товари або послуги, за
якi вони сплаченi, будуть отриманi через рiк або пiзнiше, або коли вони вiдносяться до активу,
який пiсля первiсного визнання буде вiднесений до категорiї необоротних активiв. Аванси виданi
за придбання активiв переносяться на балансову вартiсть активу, коли Пiдприємство отримало
контроль над ним та вiрогiдно отримання Товариством майбутнiх економiчних вигiд, зв`язаних з
цим активом. Iншi аванси виданi списуються при отриманнi товарiв та послуг, до яких вони
вiдносяться. Якщо є свiдчення того, що активи, товари чи послуги, до яких вiдноситься попередня
оплата, не будуть отриманi, балансова вартiсть авансiв виданих зменшується, а вiдповiдний збиток
вiд знецiнення вiдноситься на фiнансовий результат.
Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають залишки грошових
коштiв у касi та на банкiвських рахунках.
Акцiонерний капiтал. Простi акцiї класифiкованi як капiтал. Витрати, якi безпосередньо пов’язанi
з емiсiєю нових акцiй, вiдображаються в капiталi як зменшення суми надходжень (за
вирахуванням податкiв). Перевищення справедливої вартостi отриманої винагороди над
номiнальною вартiстю випущених акцiй вiдображається у примiтках як емiсiйний доход.
Податок на додану вартiсть («ПДВ»). В Українi ПДВ стягується за двома ставками: 20% вiд
продажiв та iмпорту товарiв в межах країни, робiт та послуг i 0% вiд експорту товарiв i надання
робiт або послуг, якi будуть використовуватися за межами України. Податковi зобов’язання з ПДВ
платникiв податку дорiвнює загальнiй сумi ПДВ зiбраного протягом звiтного перiоду, i виникають
на бiльш ранню дату – дату вiдвантаження товару клiєнту або дату отримання оплати вiд
замовника. Податковий кредит з ПДВ це сума, яку платник податку має право на залiк своїх
податкових зобов’язань з ПДВ у звiтному перiодi. Права на податковий кредит з ПДВ виникають
коли податкова накладна отримана, та яка видається на бiльш ранню дату – дату оплати
постачальнику дату отримання товарiв. ПДВ, що вiдноситься до купiвлi-продажу, вiдображаються
в звiтi про фiнансовий стан на валовiй основi та розкриваються окремо в якостi активiв та
зобов’язань. При створенi резерву пiд зниження вартостi дебiторської заборгованостi, збитки вiд
знецiнення вiдображаються на всю суму заборгованостi, включаючи ПДВ.
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть. Принцип первiсного визнання та оцiнки
кредиторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої кредиторської заборгованостi
вiдповiдає принципу первiсного визнання та оцiнки фiнансових iнструментiв, який описаний
вище. Далi заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть
оцiнюються за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка.
Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням витрат на проведення операцiї, а також всiх
премiй та дисконтiв при розрахунках. Фiнансовi зобов`язання, якi не мають фiксованого термiну
погашення, в майбутньому облiковуються за справедливою вартiстю.
Аванси отриманi. Аванси отриманi враховуються за вартiстю фактично отриманих коштiв.
Резерви майбутнiх витрат i платежiв. Резерви майбутнiх витрат i платежiв – це резерви на
юридичнi позики, якi визнаються у випадках, коли у Пiдприємства є поточнi юридичнi або
передбачуванi зобов`язання в результатi минулих подiй та коли iснує вiрогiднiсть вiдтоку ресурсiв
для того, щоб розрахуватись за зобов`язаннями, та їх суму можливо розрахувати з достатнiм
ступенем точностi. Коли iснує декiлька схожих зобов`язань, вiрогiднiсть того, що потребується
вiдтiк грошових коштiв для їх погашення, резерв визнається для всього класу таких зобов`язань.
Резерв визнається навiть в тому випадку, якщо ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв по вiдношенню до

будь-якої позицiї, включеної в той же клас зобов’язань, може бути невеликою.
Податок на прибуток. Податок на прибуток вiдображається у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до
вимог законодавства, якi дiють або по сутi вступили в силу на кiнець звiтного перiоду. Витрати з
податку на прибуток включають поточний та вiдстрочений податки i визнаються у прибутку або
збитку за рiк, якщо тiльки вони не повиннi бути вiдображенi в складi iншого сукупного доходу або
капiталу у зв’язку з тим, що вiдносяться до операцiй, що вiдбиваються також у складi iншого
сукупного доходу або капiталу в тому ж або в якомусь iншому звiтному перiодi.
Поточний податок представляє собою суму, яку передбачається сплатити або вiдшкодувати з
бюджету щодо оподатковуваного прибутку або збитку за поточний та попереднi перiоди. Податки,
вiдмiннi вiд податку на прибуток, вiдображаються у складi операцiйних витрат.
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов’язань в частинi
перенесеного на майбутнi перiоди податкового збитку i тимчасових рiзниць, що виникають мiж
податковою базою активiв та зобов’язань та їх балансовою вартiстю у фiнансовiй звiтностi.
Вiдповiдно до виняткiв, iснуючих для первiсного визнання, вiдстроченi податки не визнаються
стосовно тимчасових рiзниць, що виникають при первiсному визнаннi активу або зобов’язання за
операцiями, не пов’язаним з об’єднаннями бiзнесу, якщо такi не впливають нi на бухгалтерський,
нi на оподатковуваний прибуток. Балансова величина вiдстроченого податку розраховується за
податковими ставками, якi дiють або по сутi вступили в силу на кiнець звiтного перiоду та
застосування яких очiкується в перiод сторнування тимчасових рiзниць або використання
перенесених на майбутнi перiоди податкових збиткiв. Вiдстроченi податковi активи можуть бути
зарахованi проти вiдстрочених податкових зобов’язань Пiдприємства. Вiдстроченi податковi
активи щодо тимчасових рiзниць i перенесенi на майбутнi перiоди визнаються лише в тому
випадку, коли iснує висока ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, яка
може бути зменшена на суму таких вiдрахувань.
Визнання виручки. Виручка вiд продажу товарiв визнається на момент переходу ризикiв i вигод,
пов’язаних з правом власностi на товари, зазвичай в момент вiдвантаження товарiв.
Реалiзацiя послуг визнається в тому облiковому перiодi, в якому данi послуги були наданi,
виходячи зi ступеня завершеностi конкретної операцiї, що оцiнюється пропорцiйно частинi
фактично наданих послуг у загальному обсязi послуг, якi повиннi бути наданi за договором.
Виручка вiдображається за вирахуванням ПДВ. Величина виручки визначається за справедливою
вартiстю винагороди, отриманої або яка пiдлягає отриманню.
Визнання витрат. Витрати облiковуються за методом нарахування. Собiвартiсть реалiзованих
послуг включає в себе закупiвельну цiну сировини, матерiалiв, заробiтну плату з нарахуваннями,
амортизацiю основних засобiв, отриманi послуги, вартiсть енергоносiїв та iншi вiдповiднi витрати.
Виплати працiвникам. Програма пенсiйного забезпечення. Пiдприємство бере участь в
загальнообов’язковiй державнiй програмi пенсiйного забезпечення, яка передбачає дострокове
пенсiйне забезпечення для спiвробiтникiв, що працюють на робочих мiсцях з небезпечними та
тяжкими умовами працi. За вимогами законодавства України Пiдприємство зобов’язано частково
фiнансувати виплати пiльгових пенсiй своїм спiвробiтникам. Вiдшкодування пiльгових пенсiй
здiйснюється Пiдприємством щомiсячно до досягнення встановленого законодавством пенсiйного
вiку. Зобов’язання визнається у звiтi про фiнансовий стан на основi програми пенсiйного
забезпечення, яке являє собою поточну вартiсть з визначеною виплатою на звiтну дату.
Пiдприємство здiйснює обов’язковий єдиний соцiальний внесок до Пенсiйного фонду України
щодо своїх спiвробiтникiв. Внесок розраховується як вiдсоток вiд поточних брутто-зарплат та
вiдносяться на витрати по мiрi їх виникнення.
Звiтнiсть за сегментами. Формат звiностi за сегментами вiдповiдає формату внутрiшньої звiтностi,
яка надається керiвництву для прийняття операцiйних рiшень. Операцiйним сегментом
визначений компонент Пiдприємства:
- який здiйснює господарську дiяльнiсть, вiд якої отримується доход та у зв’язку з ними
виникають витрати;
- операцiйнi результати якого регулярно розглядаються виконавчим органом для прийняття
рiшень по видiленню ресурсiв та оцiнки його дiяльностi;
- вiдносно якого фiнансова iнформацiя є доступною.

Пiдприємство визначило сегментами такi компоненти, чиї доходи, активи перевищують 10% вiд
загальних показникiв всiх сегментiв дiяльностi та якi окремо розкриваються у фiнансовiй
звiтностi.

З лютого 2014 року виробництво кондитерських виробiв емiтентом припинено.
За останнi п’ять рокiв (2012-2016рр.) емiтентом було придбано основних засобiв на суму 113 269
тис.грн., вiдчужено на суму 199 394 тис. грн.
По перiодам та вартостi основнi придбання емiтента вiдбувались :
В 2012 роцi – на суму 108 525 тис.грн., у т.ч.:
- обладнання для виробництва цукерок «Roshen Dessert» – 88 768 тис.грн.;
- проведення капiтальних ремонтiв будiвель та споруд - 17 256 тис.грн.;
- проведення капiтальних ремонтiв виробничого обладнання - 2 501 тис.грн.;
В 2013 роцi – на суму 3 493 тис.грн., у т.ч.:
- обладнання для виробництва – 1 799 тис.грн.;
- приладiв та iнвентарю – 177 тис.грн.;
- проведення капiтальних ремонтiв будiвель та споруд - 1 517 тис.грн.;
В 2014 роцi придбань, реконструкцiй та ремонтiв основних засобiв не було, полiпшення
обладнання – на суму 22 тис.грн..
В 2015 роцi придбань, реконструкцiй та ремонтiв основних засобiв не було, полiпшення
обладнання – на суму 151 тис.грн..
В 2016 роцi придбань, реконструкцiй та ремонтiв основних засобiв не було; вiдновлення
первiсної вартостi у зв`язку з перекласiфiкацiєю ОЗ на суму 1 078 тис.грн., у т.ч.:
- будвель та споруд – 450 тис.грн.;
- обладнання для виробництва – 584 тис.грн.;
- приладiв та iнвентарю – 44 тис.грн.;
Нематерiальних активiв емiтентом за останнi п’ять рокiв придбано на суму 143 тис.грн.:
В 2012 роцi – на суму 64 тис.грн. (операцiйнi системи Windows, програмне забезпечення для вебсайту ПАТ «МКФ «Рошен» та iнше).
В 2013 роцi – на суму 77 тис.грн. (ПО АСУП Automation Studio, Project 2013 RUS, OfficeStd 2013
RUS, VisioStd 2013 RUS).
В 2014 роцi придбань нематерiальних активiв не було.
В 2015 роцi придбань нематерiальних активiв не було.
В 2016 роцi – на суму 2 тис.грн. (ESET NOD32 Antivirus (AB) для захисту 5 об`єктiв).
Придбання запасiв, основна вартiсть яких – вартiсть запасних частин, вiдбувалось для пiдтримки
основних засобiв у робочому станi. В процесi господарської дiяльностi їх вартiсть переходила на
вартiсть ОЗ, на складах на кiнець року їх вартiсть становила: 2012рiк – 5741 тис.грн., 2013рiк –
3395 тис.грн., 2014рiк – 441 тис.грн., 2015рiк – 271 тис.грн., 2016рiк – 268 тис.грн.
Вiдчуження основних засобiв за 2012-2016рр.
Реалiзацiя 195 722 тис.грн. у т.ч.: 2012р. – 1327 тис.грн., 2013р. – 79272 тис.грн., 2014р. – 114385
тис.грн., 2015р. – 735 тис.грн., 2016р. – 3 тис.грн.
Лiквiдацiя у зв’язку з фiзичним зносом - 3 672 тис.грн. у т.ч.: 2012р. – 1 126 тис.грн., 2013р. – 610
тис.грн., 2014р. – 1925 тис.грн., 2015р. – 4 тис.грн., 2016р. – 7 тис.грн
Вiдчуження нематерiальних активiв за 2012-2016рр.: лiквiдацiя у зв’язку з закiнченням строку
використання у 2014р. - 339 тис.грн., у 2015р. - 14 тис.грн.

Емiтент не укладав у звiтному перiодi правочинiв з власниками iстотної участi, членами
Наглядової ради та членами виконавчого органу.

У власностi емiтента є цех кондитерських виробiв, допомiжнi дiльницi, централiзованi склади. За
даними бухгалтерського облiку на кiнець звiтного перiоду товариству належали: будiвлi – 19
позицiй, споруди - 27 позицiй, iнженернi мережi – 26 позицiй, обладнання (технологiчне,
електротехнiчне, вентиляцiйне, котельне, насосне, металообробне i деревообробне,
телекомунiкацiйне, обчислювальне, вимiрювальне, транспортне та iн.) – 316 позицiй, транспортнi
засоби – 1 позицiя, програмне забезпечення – 38 позицiї.
Основнi будiвлi побудовано в 1961 - 1971 роках, будувались для кондитерського виробництва,
використовуються за призначенням, виробництво агресивного впливу на будiвельнi конструкцiї не
має.
Основнi будiвлi: будiвля АПК, 1971 рiк (8-поверхова будiвля з повним залiзобетонним каркасом та
зовнiшнiми цегляними стiнами, фiзичний знос несучих конструкцiй – 10%, стан – задовiльний),
будiвля бiсквiтного цеху, 1971 рiк (5-поверхова будiвля з повним залiзобетонним каркасом та
зовнiшнiми цегляними стiнами, фiзичний знос несучих конструкцiй – 20%, стан – задовiльний),
будiвля помадного вiддiлення бiсквiтного цеху, 1961 рiк (4-поверхова будiвля з неповним
залiзобетонним каркасом та цегляними стiнами, фiзичний знос несучих конструкцiй – 40-45%,
стан – задовiльний). Iншi будiвлi (складськi, компресорна, котельна, транспортної та механiчної
дiльницi, спиртосховище та iн.) переважно одноповерховi, фiзичний знос несучих конструкцiй вiд
10 до 40%, стан їх – задовiльний.
На територiї пiдприємства знаходяться системи електропостачання, водопостачання i
водовiдведення, газопостачання, теплопостачання, освiтлення, телефонiзацiї, вентиляцiї,
постачання пари та стислого повiтря, продуктопроводи. Електропостачання, газопостачання,
водопостачання i водовiдведення – централiзованi. Теплопостачання здiйснюється вiд власної
котельнi. Iншi системи побудованi у виробничих цiлях. Загальний стан мереж – задовiльний,
фiзичний знос – 10 – 15%.
У звiтному перiодi емiтент надавав в операцiйну оренду частини адмiнiстративних i складських
примiщень, загальний дохiд вiд цих операцiй за звiтний перiод склав 30 тис.грн.
Все майно знаходиться у мiстi Марiуполi.
Основною проблемою, яка вплинула на дiяльнiсть емiтента, є ситуацiя, що склалася на територiї
мiсцезнаходження ПАТ «МКФ «Рошен».
У звiтному перiодi емiтент не сплачував штрафних санкцiй i компенсацiй за порушення
законодавства.
Фiнансування дiяльностi емiтента в майбутньому не планується.
Основнii для емiтента договори з електропостачання та водопостачання є довгостроковими, рiчнi
розрахунки за цими договорами проведенi в повному обсязi.
Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента не розроблялась.
Пiдприємство не проводить дослiджень з метою розробки стратегiї дiяльностi. Проводиться
поточний робочий аналiз фiнансової та господарської дiяльностi.
У звiтному перiодi емiтент мав одну судову справу:

Дата вiдкриття провадження – 14.08.2015р.
Сторона (позивач) у справi – вiддiлення виконавчої дирекцiї Фонду соцiального страхування вiд
нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України у м.Марiуполi
Змiст позовних вимог – стягнення на користь вiддiлення виконавчої дирекцiї Фонду соцiального
страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України у
м.Марiуполi суму заборгованостi з капiталiзованих платежiв у розмiрi 3 529 477 грн.65коп.
Справа розглядалась в Донецькому окружному адмiнiстративному судi. В першiй iнстанцiї позов
позивача був задоволений в повному обсязi, ПАТ «МКФ «Рошен» оскаржило постанову ДОАС в
Донецький апеляцiйний адмiнiстративний суд. Постановою ДААС рiшення залишено без змiн.
Емiтент подав касацiйну скаргу до Вищого адмiнiстративного суду України.На кiнець звiтного
перiоду скарга у ВАСУ не розглядалась.01.07.2016 емiтентом в добровiльному порядку було
сплачено позивачу суму заборгованостi з капiталiзованих платежiв у розмiрi 3 529 477 грн.65коп.
За результатами господарської дiяльностi емiтента за останнi три роки чистий дохiд вiд реалiзацiї
продукцiї( за даними МСФЗ без ПДВ) 2014 р. – 4911 тис.грн., 2015 р. – 0 грн., 2016 р. – 0 грн.
Об’єми по основним видам виготовленої емiтентом продукцiї становили:
-борошнянi вироби: 2014 рiк – 740,5 тн., 2015 рiк – 0 тн, 2016 рiк – 0 тн.
-цукристi кондитерськi вироби: 2014 рiк – 0 тн, 2015 рiк – 0 тн. 2016 рiк – 0 тн.
Об’єми в дiючих цiнах по основним видам виготовленої емiтентом продукцiї (за даними МСФЗ
без урахування ПДВ):
-борошнянi вироби: 2014 рiк – 4846,3 тис.грн., 2015 рiк – 0 грн., 2016 рiк – 0 грн.
-цукристi кондитерськi вироби: 2014 рiк – 0 грн., 2015 рiк – 0 грн. 2016 рiк – 0 грн.
Вiдсутнiсть у 2016 роцi об’ємiв в дiючих цiнах по основним видам продукцiї по вiдношенню до
попереднiх рокiв пов’язано з припиненням виробництва кондитерських виробiв у 2014 роцi.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

11814

11064

0

0

11814

11064

будівлі та споруди

8343

7252

0

0

8343

7252

машини та
обладнання

528

838

0

0

528

838

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

2935

2935

0

0

2935

2935

інші

8

39

0

0

8

39

2. Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна
нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

11814

11064

0

0

11814

11064

Найменування
основних засобів

земельні ділянки

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис Основнi засоби емiтентом облiковуються за первiсною вартiстю, збiльшеною на суму
полiпшувань та зменшеною на суму зносу, основними засобами визнаються активи, строк
останнього користування яких перевищує 1 рiк. В 2016 роцi переоцiнки (дооцiнки) основних
засобiв Товариства не було.
У звiтному перiодi на балансi пiдприємства за залишковою вартiстю перебувало основних засобiв
на суму 11 814 тис.грн. – на початок року i на суму 11 064 тис.грн. - на кiнець року.
Цей показник у 2016 роцi зменшився на 750 тис.грн. в результатi :
1) зменшення залишкової вартостi основних засобiв пiсля нарахування амортизацiї за 2016 рiк в
сумi 1 465 тис.грн.;
2) вибуття (продаж )основних засобiв на суму 1 тис.грн.;
3) збiльшення залишкової вартостi основних засобiв пiсля виведення з консервацiї та переведення
їх до основних засобiв для подальшого використання у господарський дiяльностi - на суму 716
тис.грн. (у т.ч. дооцiнка – 217 тис.грн.);
Термiн та умови користування основними засобами вiдповiдають технiчним вимогам.
На кiнець 2016р. на балансi пiдприємства перебувало основних засобiв виробничого призначення
на суму 11 064 тис.грн. (за залишковою вартiстю) у т.ч.:
- земельнi дiлянки площею 1.9879га – 2 935 тис.грн. (первiсна вартiсть – 2 935 тис.грн.);
- будiвлi та споруди (у т.ч. будiвля АПК, цех кондитерських виробiв, склад сировини, склад
допомiжних матерiалiв, котельня та iншi будiвлi та споруди) – 7 252 тис.грн. (первiсна вартiсть –
16 469 тис.грн.);
- виробничi машини та обладнання - 838 тис.грн. (первiсна вартiсть – 1 877 тис.грн.);
- меблi, прибори та iнструменти, iнше офiсне обладнання ( у т.ч. кондицiонери, комп’ютери та iн.)
- 39 тис.грн. (первiсна вартiсть – 82 тис.грн.);
На кiнець 2016р. на балансi пiдприємства не перебувало основних засобiв невиробничого

призначення.
Товариство використовувало у 2016 роцi прямолiнiйний метод при нарахуваннi амортизацiї
основних засобiв. За звiтний перiод нараховано 1 465 тис. грн. амортизацiї, а саме:
- будiвлi та споруди – 1 395 тис. грн.;
- машини та обладнання – 67 тис. грн.;
- iнструменти, прилади, iнвентар та iншi - 3 тис. грн.
Обмежень на використання основних засобiв немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

57005

64910

Статутний капітал
(тис. грн.)

40683

40683

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

40683

40683

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй
ДКЦПФР (рiшення №485 вiд 17.11.2004р.). Визначення вартостi чистих активiв проводилося
за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх
перiодiв - Довгостроковi зобов`язання - Поточнi зобов`язання - Забезпечення наступних
виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв. Методика розрахунку вартостi чистих активiв
залишилась незмiнною з попереднього року.

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв 57005 тис.грн. бiльше скоригованого статутного
капiталу (40683 тис.грн.). Це вiдповiдає вимогам п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України.
Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, рорахованому на
кiнець року.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань
Кредити банку

Дата
виникнення

Непогашена частина Відсоток за користування
боргу (тис. грн.)
коштами (відсоток річних)

Дата
погашення

X

0

X

X

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним
випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними
паперами (за кожним власним
випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

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

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним

X

0

X

X

у тому числі:
Зобов'язання за цінними
паперами
у тому числі:

видом):
Податкові зобов'язання

X

2377

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

112

X

X

Усього зобов'язань

X

2489

X

X

Опис:

Iншi зобов`язання емiтента складаються з кредиторської заборгованостi за товари,
роботи, послуги в сумi 11 тис.грн.; поточної заборгованостi з оплати працi – 89
тис.грн., зi страхування – 12 тис.грн.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця)

Аудиторська фiрма у формi
товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Крат-Аудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

23413650
04050, м.Київ, вул.Мельникова,
буд.12

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

0718 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2016 рiк

Думка аудитора***

умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм
та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

Аудиторська фiрма у формi
товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Крат-аудит"
23413650
06050, м.Київ, вул.Мельникова, 12
0718 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Текст аудиторського висновку (звіту)
Звiт незалежного аудитора призначається акцiонерам публiчного акцiонерного товариства «Марiупольська
кондитерська фабрика «Рошен» (далi – Компанiя), фiнансова звiтнiсть якого перевiряється, i може бути використаний
для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї Компанiєю.
Ми провели аудит фiнансової звiтностi публiчного акцiонерного товариства «Марiупольська кондитерська фабрика
«Рошен» (код ЄДРПОУ 00382059, мiсцезнаходження вул. Миколаївська, 89, м. Марiуполь, Донецька обл., 87500, дата
державної реєстрацiї 06.05.1997р.), яка включає баланс (звiт про фiнансовий стан) на 31 грудня 2016 року, звiт
фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд), звiт про власний капiтал та звiт про рух грошових коштiв за рiк, що
закiнчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає необхiдним
для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або

помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту. Ми
провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання
вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що
фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та
розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв
суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор
розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання Компанiєю фiнансової
звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки
щодо ефективностi внутрiшнього контролю Компанiї. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної
облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання
фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та належнi аудиторськi докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки.
Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки
Вартiсть основних засобiв Компанiї вiдображена у звiтi про фiнансовий стан на 31.12.2016р. у розмiрi 11064 тис. грн.
Враховуючи, що Компанiя перебуває у стадiї припинення шляхом лiквiдацiї управлiнський персонал не визнав
об’єкти основних засобiв як необоротнi активи, утримуванi для продажу. Якби управлiнський персонал провiв таку
перекласифiкацiю, то вартiсть основних засобiв на 31.12.2016р. зменшилась би на 11064 тис. грн., а вартiсть
необоротних активiв, утримуваних для продажу, збiльшилась би на таку саму суму. Капiтал у дооцiнках на
31.12.2016р. зменшився б на суму 4264 тис. грн., вiдстроченi податковi зобов`язання зменшились би на 2330 тис. грн.,
сума нерозподiленого прибутку збiльшилась би на 6594 тис. грн., а власний капiтал акцiонерiв збiльшився би на 2330
тис. грн.
Компанiя на кiнець звiтного перiоду не провела аналiз запасiв на предмет виявлення застарiлих запасiв та запасiв, що
знецiнилися, вiдповiдно вимог МСБО 2 «Запаси». Вiдповiдно, ми не мали змоги визначити, чи була потреба в
коригуваннi сум вартостi запасiв, витрат перiоду та суми чистого збитку за звiтний перiод, якби Компанiя провела
такий аналiз.
Компанiя на кiнець звiтного перiоду не провела аналiз дебiторської заборгованостi на предмет виявлення сумнiвної
заборгованостi. Вiдповiдно, ми не мали змоги визначити, чи була потреба в коригуваннi сум дебiторської
заборгованостi, витрат перiоду та суми чистого збитку за звiтний перiод, якби Компанiя провела такий аналiз.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстави для висловлення умовнопозитивної думки», фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан публiчного
акцiонерного товариства «Марiупольська кондитерська фабрика «Рошен» станом на 31 грудня 2016 року, його
фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi.
Пояснювальний параграф
Не змiнюючи нашої думки, звертаємо увагу на примiтку 28, що на загальних зборах акцiонерiв Компанiї, якi вiдбулись
20 березня 2017р., був затверджений промiжний лiквiдацiйний баланс Компанiї та прийнято рiшення про попереднє
надання згоди на вчинення значних правочинiв. Фiнансова звiтнiсть Компанiї не була пiдготовлена, виходячи iз
допущення безперервностi дiяльностi вiдповiдно МСА 570 «Безперервнiсть».
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Повне найменування: АУДИТОРСЬКА ФIРМА У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
«КРАТ-АУДИТ»
Номер та дата видачi Свiдоцтва про державну реєстрацiю: А00 №304412 вiд 25.04.1995р. видано виконавчим
комiтетом Донецької мiської Ради
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв: №0718 видане рiшенням Аудиторської палати
України вiд 26.01.2001р.№98, дiйсне до 24.09.2020р.
Мiсцезнаходження: 04050, м. Київ, Шевченкiвський р-н, вул. Мельникова, буд. 12
Телефон: 050-368-16-79
Дата i номер договору на проведення аудиту: №127 вiд 11.01.2017 року
Дата початку перевiрки: 01.03.2017р., дата закiнчення перевiрки: 30.03.2017р.
Директор АФ ТОВ «КРАТ-АУДИТ»
Сертифiкат аудитора серiї А № 002017 рiшення Аудиторської палати України № 27 вiд 02.03.1995р.
Продовження строку дiї до 02.03.2019р.- рiшення Аудиторської палати України №2832 вiд 30.12.2014р.
______________ Кратт О.М.
31.03.2017р.

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2016

1

0

2

2015

1

0

3

2014

2

1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): Нi

Ні

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

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

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

Ні

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): Нi

Ні

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

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): У звiтному перiодi позачергових зборiв не було. Останнi
позачерговi збори акцiонерiв емiтента вiдбулись у 2014 роцi. Причина склмкання прийняття рiшення про припинення товариства шляхом його лiквiдацiї.

Так

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

0

членів наглядової ради - акціонерів

0

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

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

0

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

0

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

0

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

0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

немає

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

0

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)

Комiтети не створювались.

Інші (запишіть)

Немає

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

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

Наглядова рада припинила свою
дiяльнiсть у зв`язку з рiшенням у
2015 роцi про припинення
товариства шляхом лiквiдацiх та
створенням лiквiдацiйної комiсiї
(комiсiї з припинення).

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

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): Немає

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

Ні

X

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

X

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

X

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

X

Інше (запишіть)

Немає

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

ні

кількість членів ревізійної комісії осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років?
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?
Не належить
Загальні
до
Наглядова Виконавчий
збори
компетенції
рада
орган
акціонерів
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, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Так

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Ні

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Немає

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній безпосередньо
на запит
сторінці
зборах
базі даних
в
акціонера акціонерного
НКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

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

Ні

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

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

Ні
X

Менше ніж раз на рік
Раз на рік

X
X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

Немає

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

Немає

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

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

Немає

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

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (запишіть)

Остання перевiрка проводилась за
результатами дiяльностi у 2013

роцi у вiдповiдностi до вимог
Статуту товариства за
результатами фiнансового року.

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Залучення iнвестицiй не планується.

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

X

Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"Марiупольська кондитерська фабрика
"Рошен"

Підприємство
Територія

за ЄДРПОУ

00382059

за КОАТУУ

1412336300

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

230

10.82

5

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
87500, Донецька область, м.Марiуполь,
вул.Миколаївська, буд89

Адреса

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

2

1

39

первісна вартість

1001

300

302

314

накопичена амортизація

1002

298

301

275

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

11814

11064

50550

первісна вартість

1011

20295

21363

71743

знос

1012

8481

10299

21193

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

I. Необоротні активи

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

11816

11065

50589

Запаси

1100

271

268

441

Виробничі запаси

1101

271

268

441

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

28318

21477

30936

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

120

106

160

з бюджетом

1135

664

760

517

у тому числі з податку на прибуток

1136

448

448

459

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

0

0

7

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

26

24

145

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

26

24

145

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

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

II. Оборотні активи

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

29399

22635

32206

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

1200

26291

25794

0

Баланс

1300

67506

59494

82795

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

40683

40683

40683

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

4464

4264

13456

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

19763

12058

24059

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

64910

57005

78198

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

2429

2330

4445

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

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

1531

0

0

0

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

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

2429

2330

4445

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

11

11

13

за розрахунками з бюджетом

1620

42

47

32

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

12

12

22

за розрахунками з оплати праці

1630

102

89

85

за одержаними авансами

1635

0

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

0

0

0

Усього за розділом IІІ

1695

167

159

152

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

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

67506

59494

82795

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

Баланс емiтента складено за мiжнародними стандартами,
перехiд зроблено станом на 01.01.2011р. Iнформацiя щодо
статей балансу знаходиться в примiтках до рiчної звiтностi
з №3 по №13.
При формуваннi балансу для звiту емiтент керувався
критерiями фiнансової звiтностi: переваження сутностi над
формою, повнота, обачнiсть, суттєвiсть, послiдовнiсть. В
роздiлi вартiснi показники балансу станом на дату
переходу на МСФЗ вiдображенi показники станом на
початок попереднього перiоду (01.01.2015р.). Для повної
iнформацiї надаються також показники балансу станом на
дату переходу на МСФЗ (01.01.2011р.) в тис.грн.:
I. Необоротнi активи
Нематерiальнi активи 6
первiсна вартiсть 181

накопичена амортизацiя 175
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 0
Основнi засоби 144690
первiсна вартiсть 180199
знос 35509
Iнвестицiйна нерухомiсть 0
первiсна вартiсть 0
знос 0
Довгостроковi бiологiчнi активи 0
первiсна вартiсть 0
накопичена амортизацiя 0
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за
методом участi в капiталi iнших пiдприємств 0
iншi фiнансовi iнвестицiї 0
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 0
Вiдстроченi податковi активи 0
Гудвiл 0
Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати 0
Залишок коштiв у централiзованих страхових резервних
фондах 0
Iншi необоротнi активи 0
Усього за роздiлом I 144696
II. Оборотнi активи
Запаси 3418
Виробничi запаси 3415
Незавершене виробництво 0
Готова продукцiя 0
Товари 0
Поточнi бiологiчнi активи 0
Депозити перестрахування 0
Векселi одержанi 0
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи,
послуги 4080
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: за виданими
авансами 737
з бюджетом 5414
у тому числi з податку на прибуток 0
з нарахованих доходiв 0
iз внутрiшнiх розрахункiв 0
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 3
Поточнi фiнансовi iнвестицiї 0
Грошi та їх еквiваленти 10
Готiвка 0
Рахунки в банках 10
Витрати майбутнiх перiодiв 0
Частка перестраховика у страхових резервах 0
у тому числi в: резервах довгострокових зобов’язань 0
резервах збиткiв або резервах належних виплат 0
резервах незароблених премiй 0
iнших страхових резервах 0
Iншi оборотнi активи 0
Усього за роздiлом II 13662
III. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи

вибуття
Баланс 158358
I. Власний капiтал
Зареєстрований (пайовий) капiтал 40683
Внески до незареєстрованого статутного капiталу 0
Капiтал у дооцiнках 32930
Додатковий капiтал 0
Емiсiйний дохiд 0
Накопиченi курсовi рiзницi 0
Резервний капiтал 0
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) (12976)
Неоплачений капiтал 0
Вилучений капiтал 0
Iншi резерви 0
Усього за роздiлом I 86589
II. Довгостроковi зобов’язання i забезпечення
Вiдстроченi податковi зобов’язання 5609
Пенсiйнi зобов’язання 0
Довгостроковi кредити банкiв 0
Iншi довгостроковi зобов’язання 0
Довгостроковi забезпечення 703
Довгостроковi забезпечення витрат персоналу 0
Цiльове фiнансування 0
Благодiйна допомога 0
Страховi резерви, у тому числi:
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звiтного
перiоду) 0
резерв збиткiв або резерв належних виплат; (на початок
звiтного перiоду) 0
резерв незароблених премiй; (на початок звiтного перiоду)
0
iншi страховi резерви; (на початок звiтного перiоду) 0
Iнвестицiйнi контракти; 0
Призовий фонд 0
Резерв на виплату джек-поту 0
Усього за роздiлом II 6312
III. Поточнi зобов’язання i забезпечення
Короткостроковi кредити банкiв 0
Векселi виданi 0
Поточна кредиторська заборгованiсть: за довгостроковими
зобов’язаннями 0
за товари, роботи, послуги 62130
за розрахунками з бюджетом 784
за у тому числi з податку на прибуток 470
за розрахунками зi страхування 810
за розрахунками з оплати працi 1693
за одержаними авансами 9
за розрахунками з учасниками 0
iз внутрiшнiх розрахункiв 0
за страховою дiяльнiстю 0
Поточнi забезпечення 0
Доходи майбутнiх перiодiв 0
Вiдстроченi комiсiйнi доходи вiд перестраховикiв 0

Iншi поточнi зобов’язання 31
Усього за роздiлом III 65457
IV. Зобов’язання, пов’язанi з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття 0
V. Чиста вартiсть активiв недержавного пенсiйного фонду
0
Баланс 158358
Керівник

Широков Олександр Михайлович

Головний бухгалтер

Клiвцова Олена Василiвна

КОДИ
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число)
Публiчне акцiонерне товариство
"Марiупольська кондитерська фабрика
"Рошен"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00382059

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

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

2000

0

0

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

(0)

(0)

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

0

0

збиток

2095

(0)

(0)

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

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

95

763

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 4778 )

( 4836 )

Витрати на збут

2150

(0)

(0)

Інші операційні витрати

2180

( 3537 )

( 778 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Стаття

Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182

(0)

(0)

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

0

0

збиток

2195

( 8220 )

( 4851 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

(0)

(0)

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

(6)

( 63 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

0

0

збиток

2295

( 8226 )

( 4914 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

55

93

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

0

0

збиток

2355

( 8171 )

( 4821 )

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

466

525

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

466

525

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

466

525

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-7705

-4296

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

408

378

Витрати на оплату праці

2505

1631

1508

Відрахування на соціальні заходи

2510

280

258

Амортизація

2515

1468

1497

Інші операційні витрати

2520

4520

1214

Разом

2550

8307

4855

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

813665

813665

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

813665

813665

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-10.04222

-5.92504

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

-10.04222

-5.92504

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

Звiт про фiнансовi результати складено за мiжнародними
стандартами, перехiд здiснено станом на 01.01.2011р.
Iнформацiя щодо статей звiту про фiнансовi результати
знаходиться в примiтках до рiчної звiтностi.

Керівник

Широков Олександр Михайлович

Головний бухгалтер

Клiвцова Олена Василiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"Марiупольська кондитерська фабрика
"Рошен"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00382059

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

0

0

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

1

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

78

30

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

131

2703

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 1182 )

( 1589 )

Праці

3105

( 1326 )

( 1184 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 281 )

( 290 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 629 )

( 555 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

(0)

( 61 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

( 629 )

( 494 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 106 )

( 120 )

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

(0)

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( 3535 )

(0)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-6850

-1004

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

6848

885

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

(0)

(0)

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

6848

885

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у

3375

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

дочірніх підприємствах
Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-2

-119

Залишок коштів на початок року

3405

26

145

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

24

26

Примітки

Звiт про рух грошових коштiв емiтента складено за
мiжнародними стандартами за прямим методом.

Керівник

Широков Олександр Михайлович

Головний бухгалтер

Клiвцова Олена Василiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"Марiупольська кондитерська фабрика
"Рошен"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00382059

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

Стаття
1

За звітний період

Код
рядка

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

0

0

0

0

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

3522

0

0

0

0

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

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

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

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

0

0

0

0

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

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

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

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення
позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

(0)

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки

Звiт про рух грошових коштiв за непрямим методов не
складався

Керівник

Широков Олександр Михайлович

Головний бухгалтер

Клiвцова Олена Василiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Публiчне акцiонерне товариство "Марiупольська кондитерська
фабрика "Рошен"

Підприємство

2017 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

00382059

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

40683

4464

0

0

19763

0

0

64910

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

40683

4464

0

0

19763

0

0

64910

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

-8171

0

0

-8171

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

-244

0

0

466

0

0

222

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

-244

0

0

466

0

0

222

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів
Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

44

0

0

0

0

0

44

Придбання
(продаж)
неконтрольованої

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

-200

0

0

-7705

0

0

-7905

Залишок на
кінець року

4300

40683

4264

0

0

12058

0

0

57005

Примітки

Статутний капiтал емiтента складає 40683250 грн. i подiлений на 813665 простих
iменних акцiй номiнальною вартiстю 50 грн. Капiтал емiтента у дооцiнках на кiнець
звiтного перiоду склав 4264 тис. грн., нерозподiлений прибуток – 12058 тис. грн. На
кiнець 2016 року власником акцiй емiтента у кiлкостi 10 i бiльше вiдсоткiв є ТОВ
«Центрально – Європейська кондитерська компанiя» - 725738 акцiї на суму 36286900
грн. (89,1937% статутного капiталу),
Емiтент власними акцiями не володiє.Товариство знаходиться в процесi припинення.
Рух акцiй зупинено.

Керівник

Широков Олександр Михайлович

Головний бухгалтер

Клiвцова Олена Василiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
1.Iнформацiя за сегментами
В 2016 роцi пiдприємство знаходилося в стадiї лiквiдацiї, тому не мало мiсце операцiй за
сегментами, проводились операцiї з продажу запасiв, основних засобiв та здачi майна в оренду.
2 Операцiї зi зв’язаними сторонами
Пов’язанi сторони визначаються у Мiжнародному стандартi бухгалтерського облiку 24 «Розкриття
iнформацiї про пов`язанi сторони». Сторони вважаються пов’язаними у тому випадку, коли одна
сторона має можливiсть контролювати iншу сторону або здiйснює суттєвий вплив на iншу сторону
при прийняттi фiнансових та операцiйних рiшень. Пов’язанi сторони включають фактичну
контролюючу сторону, компанiї, якi перебувають пiд спiльним контролем з Групою, основний
управлiнський персонал Групи i членiв їх сiмей та iнших осiб. Пiд час визначення зв’язаної
сторони увага спрямована на суть цих вiдносин, а не лише на юридичну форму.
Пов`язаними сторонами Пiдприємством визнаний акцiонер ТОВ «Центрально-Європейська
Кондитерська компанiя», частка якого на 31.12.2016р. та на 31.12.2015р. склала 89,17%. Також
пов’язаними сторонами для Пiдприємства виступають компанiї групи Рошен: ДП «Кондитерська
корпорацiя «Рошен, ПАТ «Вiнницька кондитерська фабрика», ПАТ «Київська кондитерська
фабрика «Рошен», ПАТ «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен», ТОВ «Кондитертранс»,
ТОВ «Рошен-Марiуполь», ТОВ «Розподiльчий центр «Плюс», ПАТ «Укроптбакалiя», ПАТ
«Бершадьмолоко», ПАТ «Львiвгуртбакалiя», ТОВ «Логiстичний центр «Кондитер».
Залишки Пiдприємства за розрахунками з пов’язаними сторонами представленi за балансовою
вартiстю таким чином:
31 грудня 2016 31 грудня 2015 01 сiчня 2015
у тисячах гривень Пiдприємства пiд загальним контролем Пiдприємства пiд загальним контролем
Пiдприємства пiд загальним контролем
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 21 468 28 113 30 932
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть - - (3)
Операцiї з пов’язаними сторонами, з яких всi є суб’єктами господарювання пiд спiльним
контролем, за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi таким чином:
2016 2015
у тисячах гривень Пiдприємства пiд загальним контролем Пiдприємства пiд загальним контролем
Доходи вiд основної дiяльностi - 684
Реалiзацiя, торгова та iнша дебiторська заборгованiсть
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть станом на 31 грудня 2016 року i 31 грудня 2015 року,
яка виникла внаслiдок операцiй з пов’язаними сторонами не мiстить вiдсоткових доходiв.
Розрахунок за нею здiйснюється або грошовими коштами, або взаємозалiком боргу. Пiдприємство
не створювало резерв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi вiд операцiї з пов’язаними
сторонами станом на 31 грудня 2016р. та 31 грудня 2015р.
Закупiвля, торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть станом на 31 грудня 2016 i 2015 року складається з
балансiв, якi виникли в наслiдок операцiй з пов’язаними сторонами щодо закупiвлi основних
засобiв, матерiалiв та товарiв. Вiдсотки на кредиторську заборгованiсть не нараховуються, тому
що вона пiдлягає погашенню протягом звичайної господарської дiяльностi.
3 Нематерiальнi активи
Розкриття iнформацiї за рядками 1000, 1001, 1002 Балансу (Звiту про фiнансовий стан)
Нематерiальнi активи складали станом на:
У тисячах гривень 31 грудня 2016р. 31 грудня 2015р. 01 сiчня 2015р.
Програмне забезпечення 1 2 39
Всього 1 2 39
Рух нематерiальних активiв протягом року, що закiнчився 31 грудня 2016р., представлений таким

чином:
у тисячах гривень Вартiсть Накопичена амортизацiя Чиста балансова вартiсть
Сальдо на 31 грудня 2015 300 (298) 2
Надходження (вибуття) 2 - 2
Нарахована амортизацiя (3) (3)
Сальдо на 31 грудня 2016 302 (301) 1
У 2016 роцi амортизацiйнi витрати у сумi 3 тис. грн.. були включенi до складу адмiнiстративних
витрат.
Рух нематерiальних активiв протягом року, що закiнчився 31 грудня 2015р. представлений таким
чином:
у тисячах гривень Вартiсть Накопичена амортизацiя Чиста балансова вартiсть
Сальдо на 01 сiчня 2015 314 (275) 39
Надходження (вибуття) (14) 14 Нарахована амортизацiя (37) (37)
Сальдо на 31 грудня 2015 300 (298) 2
У 2015 роцi амортизацiйнi витрати у сумi 37 тис. грн.. були включенi до складу адмiнiстративних
витрат.
4 Основнi засоби
Розкриття iнформацiї за рядками 1010, 1011, 1012 Балансу (Звiту про фiнансовий стан)
Рух основних засобiв протягом року, що закiнчився 31 грудня 2016р., представлений таким чином:
у тисячах гривень Земельнi дiлянки Будiвлi та споруди Машини та обладнання Транспортнi засоби
Прилади та iнвентар Усього
Сальдо на 31 грудня 2015
Вартiсть 2 935 16 019 1 299 - 42 20 295
Накопичений знос
- (7 676) (771) - (34) (8 481)
Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2015
2 935 8 343 528 - 8 11 814
Вiдновлення первiсної вартостi у зв`язку з перекласiфiкацiєю ОЗ
450 584 - 44 1 078
Вибуття - - (6) - (4) (10)
Нарахований знос - (1 395) (67) - (3) (1 465)
Вiдновлення зносу у зв`язку з перекласiфiкацiєю ОЗ
- (146) (201) - (6) (353)
Сальдо на 31 грудня 2016
Вартiсть 2 935 16 469 1 877 - 82 21 363
Накопичений знос
- (9 217) (1 039) - (43) (10 299)
Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2016
2 935 7 252 838 - 39 11 064
У 2016 роцi амортизацiйнi витрати у сумi 1 465 тис. грн.. були включенi у склад адмiнiстративних
витрат.
Рух основних засобiв протягом року, що закiнчився 31 грудня 2015р., представлений таким чином:
у тисячах гривень Земельнi дiлянки Будiвлi та споруди Машини та обладнання Транспортнi засоби
Прилади та iнвентар Усього
Сальдо на 01 сiчня 2015
Вартiсть 2 935 60 263 7 832 45 668 71 743
Накопичений знос
- (18 402) (2 413) (28) (350) (21 193)
Чиста балансова вартiсть на 01 сiчня 2015
2 935 41 861 5 419 17 318 50 550
Надходження - - 151 - - 151

Вибуття - (44 244) (6 684) (45) (626) (51 599)
Нарахований знос - (1 393) (64) - (3) (1 460)
Вибуття зносу - 12 119 1 706 28 319 14 172
Сальдо на 31 грудня 2015
Вартiсть 2 935 16 019 1 299 - 42 20 295
Накопичений знос
- (7 676) (771) - (34) (8 481)
Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2015
2 935 8 343 528 - 8 11 814
У 2015 роцi амортизацiйнi витрати у сумi 1 460 тис. грн.. були включенi у склад адмiнiстративних
витрат.
Продовження тексту приміток
5 Запаси
Розкриття iнформацiї за рядками 1100, 1104 Балансу (Звiту про фiнансовий стан)
Виробничi запаси представленi таким чином:
у тисячах гривень 31 грудня 2016 31 грудня 2015 31 грудня 2014
Сировина та матерiали 53 53 62
Запаснi частини 215 218 379
Усього запасiв 268 271 441
Станом на 31 грудня 2016 року, 31 грудня 2015р. та 01 сiчня 2015р. сировини та матерiалiв у
заставi не має.
На вiдповiдальному зберiганнi (позабалансовий рахунок 02) станом на 31.12.2016р., 31 грудня
2015р. та 01 сiчня 2015р. сировини замовника не має.
6 Аванси виданi
Розкриття iнформацiї за рядком 1130 Балансу (Звiту про фiнансовий стан)
Аванси виданi представленi таким чином:
у тисячах гривень 31 грудня 2016 31 грудня 2015 01 сiчня 2015
Аванси за послуги 40 50 79
Аванси за газ та електропостачання 66 70 81
Усього аванси виданi 106 120 160
7 Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть
Розкриття iнформацiї за рядками 1125, 1135, 1155 Балансу (Звiту про фiнансовий стан)
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, роботи, послуги та iнша поточна дебiторська
заборгованiсть представлена таким чином:
у тисячах гривень 31 грудня 2016 31 грудня 2015 01 сiчня 2015
Торгова дебiторська заборгованiсть 21 477 28 318 30 981
Резерв на знецiнення дебiторської заборгованостi - - (45)
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - - 7
ПДВ вiдшкодування, податок на прибуток (аванс) 760 664 517
Усього торгової та iншої дебiторської заборгованостi 22 237 28 982 31 460
Рух резерву на знецiнення торгової та iншої дебiторської заборгованостi представлений таким
чином:
у тисячах гривень 2016 2015
Резев на знецiнення дебiторської заборгованостi на 01 сiчня - (45)
Резерв на знецiнення дебiторської заборгованостi за рiк - (0)
Суми, списанi протягом року як безнадiйна заборгованiсть - 45
Резерв на знецiнення дебiторської заборгованостi на 31 грудня - Строки виникнення торгової та iншої дебiторської заборгованостi представленi таким чином:
31 грудня 2016 31 грудня 2015 01 сiчня 2015

у тисячах гривень Торгова дебiтор-ська заборгованiсть Iнша фiнансова заборго-ванiсть Торгова
дебiтор-ська заборгованiсть Iнша фiнансова заборго-ванiсть Торгова дебiтор-ська заборгованiсть
Iнша фiнансова заборго-ванiсть
Не прострочена та не знецiнена заборгованiсть
- Великi компанiї 21 468 - 28 313 - 30 932 - Середнi компанiї 9 - 5 - 4 - Малi компанiї - - - - - Усього не прострочена та не знецiнена 21 477 - 28 318 - 30 936 Прострочена але не знецiнена
- прострочена на 0-30 днiв - - - - - 7
- прострочена на 30-90 - - - - - - прострочена на 90-180 - - - - - - прострочена на 180-360 - - - - - - прострочена понад один рiк - - - - - Усього прострочена але не знецiнена - - - - - 7
Iндивiдуально визначена як знецiнена
- прострочена на 0-30 днiв - - - - - - прострочена на 30-90 - - - - - - прострочена на 90-180 - - - - - - прострочена на 180-360 - - - - - - прострочена понад один рiк - - - - 45 Усього iндивiдуально визначена як знецiнена - - - - 45 Мiнус резерв на знецiнення дебiторської заборгованостi - - - - (45) Усього 21 477 - 28 318 - 30 936 7
Справедлива вартiсть торгової та iншої дебiторської заборгованостi, яка буде сплачена в межах
одного року, приближена до її балансової вартостi на балансовi дати.
8 Грошi та їх еквiваленти
Розкриття iнформацiї за рядком 1165 Балансу (Звiту про фiнансовий стан)
Грошовi кошти та їх еквiваленти представленi таким чином:
у тисячах гривень 31 грудня 2016 31 грудня 2015 01 сiчня 2015
Грошовi кошти у касi - - Грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання UAH 24 26 145
Усього грошовi кошти та їх еквiваленти 24 26 145
У таблицi нижче представлений аналiз грошових коштiв i їх еквiвалентiв по кредитнiй якостi (на
пiдставi рейтингу Moody's Investors Service) станом на:
у тисячах гривень 31 грудня 2016 31 грудня 2015 01 сiчня 2015
Кредитний рейтинг за оцiнкою рейтингової агенцiї Moody's Investors Service рейтинг
- рейтинг В2 - 26 145
- рейтинг B3 - - Без рейтингу 24 - Усього 24 26 145
9 Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття
Розкриття iнформацiї за рядком 1195 Балансу (Звiту про фiнансовий стан)
у тисячах гривень 31 грудня 2016 31 грудня 2015 01 сiчня 2015
Основнi засоби, якi переведенi в товар для продажу 25794 26291 10 Зареєстрований капiтал
Розкриття iнформацiї за рядком 1400 Балансу (Звiту про фiнансовий стан)
Станом на 31 грудня 2016 року, на 31 грудня 2015р. та 1 сiчня 2015р. загальна кiлькiсть звичайних
акцiй складала 813 665 шт. з номiнальною вартiстю 50 гривень за одну акцiю. Усi випущенi
звичайнi акцiї повнiстю сплаченi. Кожна звичайна акцiя надає право одного голосу.
у тисячах гривень
Статутний капiтал Емiсiйний дохiд Усього

Сальдо 31 грудня 2016 40 683 0 40 683
Випуск нових акцiй - - Сальдо на 31 грудня 2015 40 683 0 40 683
Випуск нових акцiй - - Сальдо на 01 сiчня 2015 40 683 0 40 683
11 Дооцiнка основних засобiв
Розкриття iнформацiї за рядком 1405 Балансу (Звiту про фiнансовий стан)
На дату переходу складання фiнансової звiтностi за МСФЗ Пiдприємством була визначена
справедлива вартiсть основних засобiв незалежним оцiнювачем, яка була прийнята як
доцiльнопервiсна вартiсть згiдно МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ». Коригування були
включенi до складу дооцiнки основних засобiв станом на 1 сiчня 2012 року. Далi при складаннi
фiнансової звiтностi дооцiнка активiв зменшується на суму щорiчної амортизацiї, яка списується
до складу нерозподiленого прибутку, коригується на суму вiдстрочених податкових зобов язань.
Збiльшення дооцiнки може вiдбуватись за рахунок нових переоцiнок основних засобiв, зменшення
- при вибуттi обєкту основних засобiв, а також при визнаннi знецiнення обєктiв основних засобiв.
Змiни у складi дооцiнки основних засобiв були такими:
у тисячах гривень 2016 рiк 2015 рiк
01 сiчня 4 464 13 456
Списання до складу нерозподiленого прибутку (244) (10996)
Перерахунок вiдстроченого податкового зобов’язання 44 1974
31 грудня 4 264 4 464
Продовження тексту приміток
12 Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
Розкриття iнформацiї за рядками 1615, 1620, 1625, 1630, 1690 Балансу (Звiту про фiнансовий стан)
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iнша кредиторська заборгованiсть
представленi таким чином:
у тисячах гривень 31 грудня 2016 31 грудня 2015 1 сiчня 2015
Торгова кредиторська заборгованiсть 11 11 13
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 101 114 107
Поточнi зобов’язання з бюджетом 47 42 32
Усього торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 159 167 152
Строки виникнення торгової та iншої кредиторської заборгованостi на 31 грудня 2016р.
представленi таким чином:
31 грудня 2016
у тисячах гривень
Торгова
кредиторська
заборгованiсть
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування
Зобов’язання та iншi фiнансовi iнструменти
Поточнi зобов’язання з бюджетом
Аналiз майбутнiх грошових потокiв:
до 3 мiсяцiв 11 101 - 47
вiд 3 до 6 мiсяцiв - - - вiд 6 до 12 мiсяцiв - - - Усього 11 101 - 47
Строки виникнення торгової та iншої кредиторської заборгованостi на 31 грудня 2015р.
представленi таким чином:
31 грудня 2015
у тисячах гривень Торгова кредиторська заборгованiсть Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування
Зобов’язання та iншi фiнансовi iнструменти Поточнi зобов’язання з бюджетом

Аналiз майбутнiх грошових потокiв:
до 3 мiсяцiв 11 114 - 42
вiд 3 до 6 мiсяцiв - - - вiд 6 до 12 мiсяцiв - - - Усього 11 114 - 42
Строки виникнення торгової та iншої кредиторської заборгованостi на 1 сiчня 2015р. представленi
таким чином:
1 сiчня 2015
у тисячах гривень
Торгова кредиторська заборгованiсть
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування
Зобов’язання та iншi фiнансовi iнструменти
Поточнi зобов’язання з бюджетом
Аналiз майбутнiх грошових потокiв:
до 3 мiсяцiв 13 107 - 32
вiд 3 до 6 мiсяцiв - - - вiд 6 до 12 мiсяцiв - - - Усього 13 107 - 32
Поточнi зобов’язання з бюджетом представленi таким чином:
у тисячах гривень 31 грудня 2016 31 грудня 2015 1 сiчня 2015
Податок на доходи фiзичних осiб 19 22 16
Податок на землю 15 10 8
Арендна плата за земельну дiлянку 12 8 6
Вiйськовий збiр 1 2 2
Усього податки до сплати 47 42 32
13 Адмiнiстративнi витрати
Розкриття iнформацiї за рядком 2130 Звiту про фiнансовi результати
Адмiнiстративнi витрати за роки, що закiнчились 31 грудня, представленi таким чином:
у тисячах гривень 2016 2015
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 1 911 1 766
Витрати з придбання послуг 1 082 1 351
Податки i обов’язковi платежi 315 220
Амортизацiя 1 468 1 497
Матерiали 2 2
Усього 4 778 4 836
14 Iншi доходи та витрати
Розкриття iнформацiї за рядками 2120, 2180, 2270 Звiту про фiнансовi результати
Iншi доходи та витрати за роки, що закiнчились 31 грудня, представленi таким чином:
у тисячах гривень 2016 2015
Доход вiд операцiйної оренди 68 30
Доход вiд реалiзацiї запасiв, необоротних активiв 27 733
Усього iнших операцiйних доходiв 95 763
Собiвартiсть реалiзованих ТМЦ та необоротних активiв (6) (713)
Виплата капiталiзованих сум фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на
виробництвi (3 529) Iншi витрати (2) (65)
Усього iншi операцiйнi витрати (3 537) (778)
Лiквiдацiя основних засобiв, iншi витрати (6) (63)
Усього iншi витрати (6) (63)
Усього iншi операцiйнi та iншi витрати (3 543 ) (841 )
Усього доходи (витрати) (3 448) (78)
15 Податок на прибуток

Розкриття iнформацiї за рядком 2300 Звiту про фiнансовi результати
Витрати з податку на прибуток за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi таким чином:
у тисячах гривень 2016 2015
Витрати з поточного податку - Вiдстрочений податок 55 93
Усього витрат (вiдшкодування) з податку на прибуток 55 93
Поточна ставка податку на прибуток з 1 сiчня 2014р. - 18%.
Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання оцiненi за тiєю ставкою податку на прибуток, яка
буде дiяти у перiод реалiзацiї цих активiв або погашення зобов’язань згiдно з Податковим
кодексом.
Порiвняння величини витрат з податку на прибуток iз сумою прибуткiв i збиткiв, помноженою на
ставку оподаткування:
у тисячах гривень 2016 2015
Прибуток (збиток) до оподаткування (8 226) (4 914)
Податок на прибуток (1 481) (885)
Податковий ефект витрат, якi зменшують базу оподаткування, доходiв, якi збiльшують базу
оподаткування та доходiв не включених в базу оподаткування
- неоподатковуванi доходи - - витрат, якi не зменшують базу оподаткування 1 394 990
- витрат, якi зменшують базу оподаткування (142) (12)
Витрати (вiдшкодування) з податку на прибуток 55 93
Вiдмiнностi мiж МСФЗ i податковим законодавством України призводять до виникнення
тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань в цiлях складання фiнансової
звiтностi i їх базою для розрахунку податку на прибуток. Нижче детально представленi податковi
наслiдки руху цих тимчасових рiзниць за 2016 рiк:
у тисячах гривень
31 грудня 2015 Вiдновлення/ (списання) на фiнансовий результат Вiдновлення/ (списання) на
капiтал 31 грудня 2016
Податковий ефект вiд рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню
Основнi засоби (1 449) 55 - (1 394)
Основнi засоби (дооцiнка) (980) - 44 (936)
Вiдстроченi податковi зобов’язання (2 429) 55 44 (2 330)
Залiк з вiдстроченими податковими активами - - - Визнанi вiдстроченi податковi зобов’язання (2 429) 55 44 (2 330)
Нижче детально представленi податковi наслiдки руху цих тимчасових рiзниць за 2015 рiк:
у тисячах гривень
1 сiчня 2015 Вiдновлення/ (списання) на фiнансовий результат Вiдновлення/ (списання) на капiтал
31 грудня 2015
Податковий ефект вiд рiзниць, що пiдлягають вирахуванню
Запаси 1 (1) - Вiдстроченi податковi активи 1 (1) - Залiк з вiдстроченими податковими зобов’язаннями (1) 1 - Визнанi вiдстроченi податковi активи - - - Податковий ефект вiд рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню
Основнi засоби (1 492) 43 - (1 449)
Основнi засоби (дооцiнка) (2 954) - 1 974 (980)
Вiдстроченi податковi зобов’язання (4 446) 43 1 974 (2 429)
Залiк з вiдстроченими податковими активами 1 (1) - Визнанi вiдстроченi податковi зобов’язання (4 445) 42 1 974 (2 429)
16 Умовнi i договiрнi зобов'язання, операцiйний ризик
Податкове законодавство. Українське податкове i митне законодавство допускає рiзнi тлумачення
i схильне до частих змiн. Iнтерпретацiя керiвництвом Пiдприємством цього законодавства
стосовно її операцiй i дiяльностi може бути оскаржена вiдповiдними державними органами.

Податковi органи можуть дотримуватися жорсткiшої позицiї i застосовувати складнiшi пiдходи
при iнтерпретацiї законодавства i оцiнцi нарахувань. У поєднаннi з можливими заходами по
пiдвищенню сум податкових надходжень в цiлях поповнення державного бюджету, вказанi вище
обставини можуть значно збiльшити рiвень i частоту перевiрок податкових органiв. Зокрема, iснує
вiрогiднiсть, що операцiї i дiяльнiсть, якi у минулому не оскаржувалися, будуть оскарженi. Як
наслiдок, можуть бути нарахованi значнi додатковi податки, пенi i штрафи. Податковi перевiрки
можуть охоплювати перiоди строком в 1095 днiв дiяльностi, що безпосередньо передували
термiну перевiрки.
Судовi справи. У звiтному перiодi емiтент мав такi судовi справи:
Дата вiдкриття провадження – 14.08.2015р.
Сторона (позивач) у справi – вiддiлення виконавчої дирекцiї Фонду соцiального страхування вiд
нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України у м.Марiуполi.
Змiст позовних вимог – стягнення на користь вiддiлення виконавчої дирекцiї Фонду соцiального
страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України у
м.Марiуполi суму заборгованостi з капiталiзованих платежiв у розмiрi 3 529 477 грн.65коп.
Справа розглядалась в Донецькому окружному адмiнiстративному судi. В першiй iнстанцiї позов
позивача був задоволений в повному обсязi, ПАТ «МКФ «Рошен» оскаржило постанову ДОАС в
Донецький апеляцiйний адмiнiстративний суд. Постановою ДААС рiшення першої iнстанцiї було
залишено без змiн.
25.04.2016 емiтент подав касацiйну скаргу до Вищого адмiнiстративного суду України. До кiнця
звiтного перiоду касацiйна скарга не розглянута. 01.07.2016 емiтентом в добровiльному порядку
було сплачено позивачу суму заборгованостi з капiталiзованих платежiв у розмiрi 3 529 477
грн.65коп.
Потенцiйнi зобов'язання, якi можуть виникнути в результатi змiни iснуючого законодавства i
нормативних актiв, а також в результатi судової практики, не можуть бути оцiненi з достатньою
мiрою надiйностi, хоча i можуть виявитися значними.
Оренда землi. Пiдприємство орендує землю, на якiй розташованi її активи. У 2016р. сума
орендних платежiв склала 139 тис. грн. У 2015р. сума орендних платежiв склала 97 тис. грн.
Продовження тексту приміток
17 Управлiння фiнансовими ризиками
Функцiя управлiння ризиками Пiдприємства здiйснюється вiдносно фiнансових ризикiв,
операцiйних i юридичних ризикiв.
Кредитний ризик. Пiдприємство схильне до кредитного ризику, а саме ризику того, що одна
сторона не виконає свої обов’язки згiдно контрактних умов оплати. Схильнiсть кредитному
ризику виникає в результатi продажу Пiдприємством продукцiї на умовах вiдстрочення платежу i
здiйснення iнших угод з контрагентами, в результатi яких виникають фiнансовi активи.
Максимальний кредитний ризик, що виникає у Пiдприємства за класами активiв, вiдображений у
балансовiй вартостi фiнансових активiв i вiдображений таким чином:
у тисячах гривень 31 грудня 2016 31 грудня 2015 1 сiчня 2015
Грошi та їх еквiваленти (прим. 15) 24 26 145
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю
(товари, роботи, послуги) (прим. 14) 21 477 28 318 30 936
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (прим. 14) - - 7
Усього 21 501 28 344 31 088
Пiдприємство проводить аналiз за термiнами погашення дебiторської заборгованостi вiд основної
дiяльностi i вiдстежує простроченi залишки дебiторської заборгованостi.
Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi - це ризик того, що Пiдприємство матиме труднощi при
виконаннi фiнансових зобов'язань.
Приведена нижче таблиця показує розподiл зобов'язань по договiрних строках, що залишилися до
погашення. Суми, розкритi в таблицi термiнiв погашення, представляють контрактнi
недисконтованi грошовi потоки.
У таблицi нижче представлений аналiз фiнансових зобов'язань по термiнах погашення за станом

на 31 грудня 2016 р.:
у тисячах гривень до 6 мiсяцiв 6 -12 мiсяцiв 1 - 2 рокiв 2 - 5 рокiв Понад 5 рокiв Усього Балансова
вартiсть
Зобов’язання
Торгова кредиторська заборгованiсть (прим. 19) 11 0 0 0 0 11 11
Iншi зобов язання (прим. 19) 148 0 0 0 0 148 148
Усього майбутнi виплати 159 0 0 0 0 159 159
У таблицi нижче представлений аналiз фiнансових зобов'язань по термiнах погашення за станом
на 31 грудня 2015 р.:
у тисячах гривень до 6 мiсяцiв 6 -12 мiсяцiв 1 - 2 рокiв 2 - 5 рокiв Понад 5 рокiв Усього Балансова
вартiсть
Зобов’язання
Торгова кредиторська заборгованiсть (прим. 19) 11 0 0 0 0 11 11
Iншi зобов язання (прим. 19) 156 0 0 0 0 156 156
Усього майбутнi виплати 167 0 0 0 0 167 167
У таблицi нижче представлений аналiз фiнансових зобов'язань по термiнах погашення за станом
на 01 сiчня 2015 р.:
у тисячах гривень до 6 мiсяцiв 6 -12 мiсяцiв 1 - 2 рокiв 2 - 5 рокiв Понад 5 рокiв Усього Балансова
вартiсть
Зобов’язання
Торгова кредиторська заборгованiсть (прим. 19) 13 0 0 0 0 13 13
Iншi зобов язання (прим. 19) 139 0 0 0 0 139 139
Усього майбутнi виплати 152 0 0 0 0 152 152
18 Управлiння капiталом
Пiдприємство здiйснює контроль за капiталом виходячи iз спiввiдношення власних i позикових
коштiв. Це спiввiдношення розраховується як чиста сума зобов`язань, роздiлена на загальну суму
капiталу, управлiння яким здiйснюється. Чиста сума зобов`язань розраховується як загальна сума
позикових коштiв (включаючи поточнi та довгостроковi позиковi кошти) мiнус грошовi кошти та
їх еквiваленти. Загальна сума капiталу, управлiння яким здiйснює Пiдприємство, дорiвнює
власному капiталу, вказаному в Звiтi про фiнансовий стан.
31 грудня 2016 31 грудня 2015 01 сiчня 2015
Чиста сума зобов язань 2 489 2 596 4 597
Усього капiталу 57 005 64 910 78 198
Коефiцiєнт спiввiдношення позикового капiталу до власного 0,04 0,04 0,06
19 Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв визначалася Пiдприємством виходячи з наявної
ринкової iнформацiї (якщо вона iснувала) i належних методiв оцiнки. Проте для iнтерпретацiї
ринкової iнформацiї в цiлях визначення справедливої вартостi необхiдно застосовувати професiйнi
судження. Економiка України продовжує проявляти деякi характернi особливостi, властивi
ринкам, що розвиваються, а економiчнi умови продовжують обмежувати обсяги активностi на
фiнансових ринках. Ринковi котирування можуть бути застарiлими або вiдображати вартiсть
продажу за низькими цiнами i тому не вiдображати справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв.
При визначеннi справедливої вартостi фiнансових iнструментiв керiвництво використовує усю
наявну ринкову iнформацiю.
Фiнансовi iнструменти, якi враховуються за справедливою вартiстю. Торговi фiнансовi
iнструменти, грошовi кошти та їх еквiваленти вiдображенi у звiтi про фiнансовий стан за
справедливою вартiстю. Розрахункова справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв визначалася
Пiдприємством виходячи з наявної ринкової iнформацiї i належних методiв оцiнки.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, визначена з використанням методiв оцiнки
представлена таким чином:
у тисячах гривень
31 Грудня 2016

31 Грудня 2015
01 Сiчня 2015
Справедлива вартiсть Балансова вартiсть Справедлива вартiсть Балансова вартiсть Справедлива
вартiсть Балансова вартiсть
ФIНАНСОВI АКТИВИ
Грошовi кошти та їх еквiваленти
- Грошовi кошти на банкiвських рахунках (прим. 15) 24 24 26 26 145 145
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть
- Торгова дебiторська заборгованiсть (прим.14) 21 477 21 477 28 318 28 318 30 936 30 936
- Iнша фiнансова заборгованiсть 7
7
УСЬОГО ФIНАНСОВI АКТИВИ
21 477
21 477
28 318
28 318
31 088
31 088
ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Торгова та iнша кредиторська
Заборгованiсть (прим. 19) 159 159 167 167 152 152
УСЬОГО ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 159 159 167 167 152 152
20 Представлення фiнансових iнструментiв за категорiями оцiнки
У таблицi нижче представлено звiряння класiв фiнансових активiв з вищезгаданими категорiями
оцiнки на 31 грудня 2016 року:
у тисячах гривень Позиии та дебiторська заборгованiсть Активи у наявностi для продажу Усього
АКТИВИ
Грошовi кошти та їх еквiваленти (прим. 15) 24 - 24
Торгова дебiторська заборгованiсть (прим. 14) 21 477 - 21 477
УСЬОГО ФIНАНСОВИ АКТИВИ 21 501 - 21 501
НЕ ФIНАНСОВI АКТИВИ 37 993 - 37 993
УСЬОГО АКТИВИ 59 494 - 59 494
У таблицi нижче представлено звiряння класiв фiнансових активiв з вищезгаданими категорiями
оцiнки на 31 грудня 2015 року:
у тисячах гривень Позики та дебiторська заборгованiсть Активи у наявностi для продажу Усього
АКТИВИ
Грошовi кошти та їх еквiваленти (прим. 15) 26 - 26
Торгова дебiторська заборгованiсть (прим.14) 28 318 - 28 318
УСЬОГО ФIНАНСОВИ АКТИВИ 28 344 - 28 344
НЕ ФIНАНСОВI АКТИВИ 39 162 - 39 162
УСЬОГО АКТИВИ 67 506 - 67 506
У таблицi нижче представлено звiряння класiв фiнансових активiв з вищезгаданими категорiями
оцiнки на 01 сiчня 2015 року:
у тисячах гривень Позики та дебiторська заборгованiсть Активи у наявностi для продажу Усього
АКТИВИ
Грошовi кошти та їх еквiваленти (прим. 15) 145 - 145
Торгова дебiторська заборгованiсть (прим. 14) 30 936 - 30 936
Iнша дебiторська заборгованiсть 9прим. 14) 7 - 7
УСЬОГО ФIНАНСОВИ АКТИВИ 31 088 - 31 088

НЕ ФIНАНСОВI АКТИВИ 51 707 - 51 707
УСЬОГО АКТИВИ 82 795 - 82 795
21 Подiї пiсля звiтної дати
Пiсля 31 грудня 2016р. на Пiдприємствi вiдбулися наступнi подiї:
20 березня 2017р. були проведенi загальнi збори акцiонерiв Пiдприємства, на яких вирiшувалися
такi питання:
затверджено рiчний звiт за 2016р., прийняте рiшення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати
прийняття такого рiшення, затверджено Промiжний Лiквiдацiйний баланс Товариства.
Керiвник Широков Олександр Михайлович
Головний бухгалтер Клiвцова Олена Василiвна

