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за 2017 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "САН IнБев Україна"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
30965655
4. Місцезнаходження
03680, Україна, м. Київ, вул.Фiзкультури, б.30-В
5. Міжміський код, телефон та факс
+380 (44) 201-40-00, +380 (44) 201-40-00
6. Електронна поштова адреса
office.ukraine@ab-inbev.com
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
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
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)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій
емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників
пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних
акціонерних товариств)
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних
акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
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
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
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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 включенодо складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
33. 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)
34. Примітки:
Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надаються, тому що емiтент не
приймав участi в створеннi юридичних осiб.
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що посади
корпоративного секретаря у емiтента немає.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що емiтент не проводив рейтингової
оцiнки.
Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента не надається, тому
що посадовi особи не володiють акцiями Товариства.
Iнформацiя про дивiденди не надається, тому що дивiденди у звiтному перiоді та за
результатами звітного перiоду не нараховувались та не виплачувались.
Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Товариство не
випускало iншi цiннi папери.
Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не випускало
похiднi цiннi папери.
Iнформацiя про викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй
протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не викупало та не продавало
ранiше викупленi власнi акцiї протягом звiтного перiоду, викуплений власних акцiй немає.

Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв не надається, тому що в звiтному перiодi такi рiшення не приймались.
Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо
вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що в звiтному перiодi такi рiшення не
приймались.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, не надається тому що
Товариство не випускало борговi цiннi папери.
Рiчна фiнансова звiтнiсть за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку не надається,
тому що емiтент складає фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової
звiтностi.
В формi "Текст аудиторського висновоку (звiту)" вiдсутнi Реєстрацiйний номер, серiя та
номер, дата видачi та строк дiї свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi
можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, тому
що емiтент не є професiйним учасником ринку цiнних паперiв.
Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт) не надаються, тому що емiтент здiйснив вiдкрите
розмiщення цiнних паперiв.
Iнформацiя, зазначена в пунктах 18-27, не надається, тому що Товариство не випускало
iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску
боргових цiнних паперiв, не надається, тому що Товариство не випускало борговi цiннi папери
з забезпеченням випуску.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового
будiвництва), не надається в зв"язку з тим, що емiтент не здiйснював емiсiї цiльових облiгацiй
пiдприємств.
Назву Дозволу № 1684.17.32 вiд 19.06.2017 виданого Головним управлiнням Держпрацi у
Київськiй областi слiд читати "Дозвiл на експлуатацiю: 1. устаткування, пов'язаного з
використанням, зберiганням небезпечних речовин; 2. технологiчного устаткування, лiнiйних
частин та їх елементiв систем газопостачання природнiм газом суб'єктiв господарювання, а
також газовикористовуючого обладнання потужнiстю понад 100 кВТ; 3. технологiчного
устаткування амiаковикористовуючих виробництв; 4. електрообладнання, призначеного для
експлуатацiї у вибухонебезпечних зонах; 5. електричного устаткування електричних мереж; 6.
парових i водогрiйних котлiв теплопродуктивнiстю понад 0,1 МВт; 7. трубопроводiв пари та
гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа i температурою води вище 110 град. С, якi
пiдлягають реестрацiї в територiальних органах Держпрацi; 8. вантажопiдiймальних кранiв,
лiфтiв, пiдйомникiв будiвельних; 9.технологiчних транспортних засобiв, що пiдлягають
реестрацiї в територiальних органах Держпрацi.", в зв"язку з особливостями програмного
забезпечення назва цього дозволу в таблицi "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на
окремi види дiяльностi" наведена неповнiстю.

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "САН IнБев Україна"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
A01 № 371027
3. Дата проведення державної реєстрації
19.12.2005
4. Територія (область)
м.Київ
5. Статутний капітал (грн)
95106553
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
1875
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
11.05 - Виробництво пива
11.6 - Виробництво солоду
46.34 - Оптова торгiвля напоями
10. Органи управління підприємства
Iнформацiя про органи управлiння емiтента не надається, тому що вiдповiдно до вимог
Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв акцiонернi товариства не
заповнюють iнформацiю про органи управлiння.
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "IНГ БАНК УКРАЇНА", м. Київ
2) МФО банку
300539
3) Поточний рахунок
26008003105800
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "IНГ БАНК УКРАЇНА", м. Київ
5) МФО банку
300539
6) Поточний рахунок
26003213105800

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Дата
закінчення
Вид діяльності
Державний орган, що видав
дії ліцензії
(дозволу)
1
2
3
4
5
Провадження дiяльностi з
ОВ №010707 31.10.2012
Пiвнiчна держiнспекцiя з
31.10.2022
використання джерел
ядерної та радiацiйної безпеки
iонiзуючого випромiнювання
Держiнспекцiї ядерного
регулювання України
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
Опис
враховуючи виробничi особливостi, планується пiдтримання чинностi
зазначеної лiцензiї.
Користування надрами
4942
16.03.2009
Мiнiстерство охорони
22.02.2027
(видобування)
навколишнього природного
середовища України
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
Опис
враховуючи виробничi особливостi, планується пiдтримання чинностi
зазначеного спецiального дозволу.
Користування надрами
4943
16.03.2009
Мiнiстерство охорони
22.02.2019
(видобування)
навколишнього природного
середовища України
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
Опис
враховуючи виробничi особливостi, планується пiдтримання чинностi
зазначеного спецiального дозволу.
Придбання, зберiгання,
151
26.08.2016 Державна служба України з 26.08.2021
використання прекурсорiв
лiкарських засобiв та
контролю за наркотиками
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
Опис
враховуючи виробничi особливостi, планується пiдтримання чинностi
зазначеної лiцензiї.
Cпецiальне водокористування 01-04/1375-06 16.05.2016
Миколаївська обласна
22.04.2021
державна адмiнiстрацiя
Управлiння екологiї та
природних ресурсiв
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
Опис
враховуючи виробничi особливостi, планується пiдтримання чинностi
зазначеного дозволу.
Викиди забруднюючих речовин 4810136600- 21.07.2017
Держуправлiння охорони
26.07.2027
в атмосферне повiтря
231
навколишнього природного
стацiонарними джерелами
середовища в Миколаївськiй
обл.
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
Опис
враховуючи виробничi особливостi, планується пiдтримання чинностi
зазначеного дозволу.
Робота зi збудниками 3-4 груп
57-15
26.08.2015 Харкiвська обласна санiтарно- 26.08.2018
патогенностi
епiдемiологiчна станцiя
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
Опис
враховуючи виробничi особливостi, планується пiдтримання чинностi
зазначеного дозволу.
Виконання робiт
3810.13.32 25.10.2013 Державна служба гiрничого 24.10.2018
нагляду та промислової
безпеки України
Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
враховуючи виробничi особливостi, планується пiдтримання чинностi
зазначеного дозволу.
Експлуатацiя
3807.13.32 25.10.2013 Державна служба гiрничого 24.10.2018
нагляду та промислової
безпеки України
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
Опис
враховуючи виробничi особливостi, планується пiдтримання чинностi
зазначеного дозволу.
Спецiальне водокористування
УКР.№6376 25.04.2013 Державне управлiння охорони 19.02.2019
А/Хар
навколишнього середовища в
Харкiвськiй областi
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
Опис
враховуючи виробничi особливостi, планується пiдтримання чинностi
зазначеного дозволу
Викиди забруднюючих речовин 6310138200- 27.01.2016 Харкiвська обласна державна 27.01.2026
в атмосферне повiтря
2257
адмiнiстрацiя Департамент
стацiонарними джерелами
екологiї та природних ресурсiв
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
Опис
враховуючи виробничi особливостi, планується пiдтримання чинностi
зазначеного дозволу.
Виконання робiт пiдвищеної
3025.16.32 07.11.2016
Головне управлiння
06.11.2021
небезпеки
Держпрацi в Київськiй обл.
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
Опис
враховуючи виробничi особливостi, планується пiдтримання чинностi
зазначеного дозволу.
Проведення робiт з джерелами
81-2015
08.07.2015
Харкiвська обласна СЕС
08.07.2018
iонiзуючих випромiнювань в
установах України (санiтарний
паспорт)
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
Опис
враховуючи виробничi особливостi, планується пiдтримання чинностi
зазначеного дозволу.
Робота зi збудниками 4 групи
01-15
13.02.2015
Чернiгiвська обласна
13.02.2019
патогенностi
санiтарно-епiдемiологiчна
станцiя
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
Опис
враховуючи виробничi особливостi, планується пiдтримання чинностi
зазначеного дозволу.
Викиди забруднюючих речовин 7410136600-86 05.01.2015
Департамент екологiї та
05.01.2025
в атмосферне повiтря
природних ресурсiв
стацiонарними джерелами
Чернiгiвської ОДА
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
Опис
враховуючи виробничi особливостi, планується пiдтримання чинностi
зазначеного дозволу.
Застосування шкiдливих
204.12.30
19.01.2012 Державна служба гiрничого
небезпечних речовин 1, 2 и 3
нагляду та промислової
класiв небезпеки
безпеки України
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
враховуючи виробничi особливостi, планується пiдтримання чинностi
Опис
зазначеного дозволу.Дата закiнчення дiї лiцензiї (дозволу) :
безстроково.
Потужностi (об'єктiв) з
54000/07/3 07.10.2010
Корабельна районна
виробництва, переробки або
санiтарно-епiдемiологiчна
Опис

реалiзацiї харчових продуктiв
Опис
Потужностi (об"єктiв) з
виробництва, переробки або
реалiзацiї харчових продуктiв
(пиво - безалкогольна
промисловiсть)
Опис
Потужностi (об'єкти) з
виробництва, переробки або
реалiзацiї харчових продуктiв
(виробництво)
Опис
Потужностi (об'єкти) з
виробництва, переробки або
реалiзацiї харчових продуктiв
(зберiгання)

Опис

Виконання робiт пiдвищеної
небезпеки
Опис
Потужностi (об'єкти) з
виробництва, змiшування та
приготування кормових
добавок, пермiксiв i кормiв

станцiя м. Миколаєва
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
враховуючи виробничi особливостi, планується пiдтримання чинностi
зазначеного експлуатацiйного дозволу.Дата закiнчення дiї лiцензiї
(дозволу) : безстроково.
61000/07/51 23.03.2012 Орджонiкiдзевська СЕС у
м.Харковi

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
враховуючи виробничi особливостi, планується пiдтримання чинностi
зазначеного експлуатацiйного дозволу.Дата закiнчення дiї лiцензiї
(дозволу) : безстроково.
14037/07/1 19.10.2010 Чернiгiвська мiська снаiтарноепiдемiологiчна станцiя

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
враховуючи виробничi особливостi, планується пiдтримання чинностi
зазначеного експлуатацiйного дозволу.Дата закiнчення дiї лiцензiї
(дозволу) : безстроково.
14037/20/92 15.02.2012 Чернiгiвська мiська санiтарноепiдемiологiчна станцiя

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
враховуючи виробничi особливостi, планується пiдтримання чинностi
зазначеного експлуатацiйного дозволу.Дата закiнчення дiї лiцензiї
(дозволу) : безстроково.

26.95.16.32

06.10.2016

Головне управлiння
05.10.2021
Держпрацi у Київськiй областi
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
враховуючи виробничi особливостi, планується пiдтримання чинностi
зазначеного дозволу.
25-25-63РF 10.11.2017
Управлiння
10.11.2018
Держспоживслужби в мiстi
Чернiговi

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
враховуючи виробничi особливостi, планується пiдтримання чинностi
зазначеного експлуатацiйного дозволу.
Використання, застосування
1205.13.30 14.11.2013 Державна служба гiрничого 13.11.2018
шкiдливих небезпечних речовин
нагляду та промислової
2 i 3 класу небезпеки (соляна
безпеки України
кислота, їдкий натрiй,
ортофосфорна кислота- 2 клвс
небезпеки; азотна кислота - 3
клас небезпеки), амiак
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
Опис
враховуючи виробничi особливостi, планується пiдтримання чинностi
Опис

Експлуатацiя посудини, що
працює пiд тиском понад 0,05
Мпа: - автоклав (стерилiзатор)
Systec VX-75, 2007 р.в.,
Нiмеччiна; - автоклав
(стерилiзатор) Varioklav 400EPZ, 2002р.в., Нiмеччiна
Опис
Експлуатацiя посудини, що
працює пiд тиском понад 0,05
Мпа: - сушильнi барабани
двобарабанної сушилки типу
HS1020-60B, 2012 р.в., Китай,
2од

зазначеного дозволу
2498.13.32 25.07.2013

Територiальне управлiння
державної служби гiрничого
нагляду та промислової
безпеки України у Київськiй
областi та м. Києвi

25.07.2018

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
враховуючи виробничi особливостi, планується пiдтримання чинностi
зазначеного дозволу
2499.13.32

25.07.2013

Територiальне управлiння
державної служби гiрничого
нагляду та промислової
безпеки України у Київськiй
областi та м. Києвi

25.07.2018

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
враховуючи виробничi особливостi, планується пiдтримання чинностi
зазначеного дозволу
Експлуатацiя посудин, що
2703.13.32 09.08.2013 Територiальне управлiння
08.08.2018
працюють пiд тиском понад 0,05
державної служби гiрничого
Мпа: - сушильний цилiндр, 2012
нагляду та промислової
р.в., Китай; - сушильний
безпеки України у Київськiй
цилiндр, 2012 р.в., Китай .
областi та м. Києвi
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
Опис
враховуючи виробничi особливостi, планується пiдтримання чинностi
зазначеного дозволу
Дозвiл на експлуатацiю
3807.13.32 25.10.2013 Територiальне управлiння
24.10.2018
державної служби гiрничого
нагляду та промислової
безпеки України у Київськiй
областi та м. Києвi
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
Опис
враховуючи виробничi особливостi, планується пiдтримання чинностi
зазначеного дозволу
Дозвiл на
682-03/14 08.04.2014
Мiнiстерство Екологiї та
24.10.2018
зберiгання/використання
природних ресурсiв України
кислоти хлористводневої
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
Опис
враховуючи виробничi особливостi, планується пiдтримання чинностi
зазначеного дозволу
Дозвiл на експлуатацiю
3731.14.32 24.10.2014 Територiальне управлiння
23.10.2019
державної служби гiрничого
нагляду та промислової
безпеки України у Київськiй
областi та м. Києвi
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
Опис
враховуючи виробничi особливостi, планується пiдтримання чинностi
зазначеного дозволу
Дозвiл на експлуатацiю3732.14.32 24.10.2014 Територiальне управлiння
23.10.2019
посудини, що працюють пiд
державної служби гiрничого
тиском подан 0,05МПа (балони
нагляду та промислової
з пропан-бутаном);безпеки України у Київськiй
Опис

вантажопiдiймальнi машини
(Електротельфери)
Опис
Дозвiл на спецiальне
водокористування

Опис
Експлуатацiйний дозвiл для
потужностей (об"єктiв) з
виробництва, змiшування та
приготування кормових
добавок, премiксiв i кормiв на
дрiжжi пивнi кормовi висушенi
Опис
Дозвiл на використання
застосування шкiдливих
небезпечних речовин 2 класу
небезпеки (кислота сiрчана за
ГОСТ 12.1.005-88)
Опис
Дозвiл на експлуатацiю
устаткування, пов'язаного з
використанням небезпечних
речовин

Опис
Дозвiл на експлуатацiю
посудин, що працюють пiд
тиском понад 0,05 Мпа: теплообмiнник тип
H17,2014р.в., Данiятеплообмiнник тип PHE Q 034,
2014р.в., Данiя
Опис
Дозвiл на спецiальне
водокористування

Опис

областi та м. Києвi
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
враховуючи виробничi особливостi, планується пiдтримання чинностi
зазначеного дозволу
Укр.№6376 25.04.2013 Державне управлiння охорони 19.02.2019
А/Хар
навколишнього природного
середовища в Харкiвськiй
областi
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
враховуючи виробничi особливостi, планується пiдтримання чинностi
зазначеного дозволу
20-29-76 PF 28.07.2017
Управлiння Управлiння
27.07.2018
Держпродспоживслужби в м.
Харковi

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
враховуючи виробничi особливостi, планується пiдтримання чинностi
зазначеного дозволу
788.14.30
30.07.2014 Державна служба гiрничого 29.07.2019
нагляду та промислової
безпеки України

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
враховуючи виробничi особливостi, планується пiдтримання чинностi
зазначеного дозволу
3218.14.32 12.09.2014 Територiальне управлiння
11.09.2019
державної служби гiрничого
нагляду та промислової
безпеки України у Київськiй
областi та м. Києвi
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
враховуючи виробничi особливостi, планується пiдтримання чинностi
зазначеного дозволу
3175.14.32 05.09.2014 Територiальне управлiння
04.09.2019
державної служби гiрничого
нагляду та промислової
безпеки України у Київськiй
областi та м. Києвi

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
враховуючи виробничi особливостi, планується пiдтримання чинностi
зазначеного дозволу
Укр.№87
25.07.2014
Департамент Екологiї та
25.07.2024
А/Чрн.
природних ресурсiв
Чернiгiвської обласної
Державної Адмiнiстрацiї
України
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
враховуючи виробничi особливостi, планується пiдтримання чинностi
зазначеного дозволу

Дозвiл Держсанепiдемслужби
МОЗ на проведення робiт з
джерелами iонiзуючогих
випромiнювань в установах
України (Санитарный паспорт)

№18.2.423/1513

13.08.2014

Державна СЕС України

13.08.2019

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
враховуючи виробничi особливостi, планується пiдтримання чинностi
зазначеного дозволу
Дозвiл на виконання робiт
3810.13.32 25.10.2013 Територiальне управлiння
24.10.2018
державної служби гiрничого
нагляду та промислової
безпеки України у Київськiй
областi та м. Києвi
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
Опис
враховуючи виробничi особливостi, планується пiдтримання чинностi
зазначеного дозволу
Спецiальний дозвiл на
5954
17.06.2014 Державна служба геологiї та 16.06.2034
користування надрами
надр України
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
Опис
враховуючи виробничi особливостi, планується пiдтримання чинностi
зазначеного дозволу
Дозвiл на експлуатацiю
3889.14.32 07.11.2014 Територiальне управлiння
06.11.2019
устаткування, повязаного з
державної служби гiрничого
використанням небезпечних
нагляду та промислової
речовин
безпеки України у Київськiй
областi та м. Києвi
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
Опис
враховуючи виробничi особливостi, планується пiдтримання чинностi
зазначеного дозволу
Лiцензiя на право оптової
200228
25.05.2016 Державна фiскальна служба 25.05.2021
торгiвлi алкогольними напоями
України
- сидром та перрi (без додавання
спирту)
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
Опис
враховуючи виробничi особливостi, планується пiдтримання чинностi
зазначеної лiцензiї.
Лiцензiя на право оптової
100135
21.05.2015 Державна фiскальна служба 21.05.2020
торгiвлi алкогольними напоями,
України
крiм сидру та перрi (без
додавання спирту)
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
Опис
враховуючи виробничi особливостi, планується пiдтримання чинностi
зазначеної лiцензiї.
Лiцензiя на виробництво
97
01.07.2015 Державна фiскальна служба 01.07.2020
алкогольних напоїв
України
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
Опис
враховуючи виробничi особливостi, планується пiдтримання чинностi
зазначеної лiцензiї.
Лiцензiя на право здiйснення
001194
01.07.2015 Мiнiстерство економiчного 30.06.2020
експорту алкогольних напоїв
розвитку i торгiвлi України
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
Опис
враховуючи виробничi особливостi, планується пiдтримання чинностi
зазначеної лiцензiї.
Лiцензiя на право здiйснення 1500000600045 27.01.2016 Мiнiстерство економiчного 30.06.2020
Опис

iмпорту алкогольних напоїв

розвитку i торгiвлi України
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
Опис
враховуючи виробничi особливостi, планується пiдтримання чинностi
зазначеної лiцензiї.
Лiцензiя на право провадження
ОВ №
31.10.2012 Пiвнiчна та Схiдна державнi 31.10.2022
дiяльностi з використання
010707_АА
iнспекцiї з ядерної та
джерел iонiзуючого
№0026
радiацiйної безпеки
випромiнення
Державного комiтету ядерного
регулювання України
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
Опис
враховуючи виробничi особливостi, планується пiдтримання чинностi
зазначеної лiцензiї.
Дозвiл на експлуатацiю:1.
1684.17.32 19.06.2017
Головне управлiння
18.06.2022
устаткування, пов'язаного з
Держпрацi у Київськiй областi
використанням, зберiганням
небезпечних речовин;2.
технологiчного устаткування,
лiнiйних частин та їх елементiв
систем газопостачання
природнiм газом суб'єктiв
господарювання, а також
газовикорист
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
Опис
враховуючи виробничi особливостi, планується пiдтримання чинностi
зазначеного дозволу
Дозвiл на виконання робiт
1537.17.32 06.06.2017
Головне управлiння
05.06.2022
пiдвищеної небезпеки
Держпрацi у Київськiй областi
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
Опис
враховуючи виробничi особливостi, планується пiдтримання чинностi
зазначеного дозволу
Дозвiл на експлуатацiю машин,
1684.17.32 19.06.2017
Головне управлiння
18.06.2022
механiзмiв, устаткування
Держпрацi у Київськiй областi
пiдвищеної небезпеки при
виробництвi пива
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
Опис
враховуючи виробничi особливостi, планується пiдтримання чинностi
зазначеного дозволу
Лiцензiя на право здiйснення
IА №000806 27.01.2017 Мiнiстерство економiчного 30.06.2018
iмпорту алкогольних напоїв
розвитку i торгiвлi
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
Опис
враховуючи виробничi особливостi, планується пiдтримання чинностi
зазначеної лiцензiї.
Дозвiл на експлуатацiю
1510.17.32 02.06.2017
Головне управлiння
01.06.2022
трубопроводiв пари та гарячої
Держпрацi у Київськiй областi
води з робочим тиском понад
0,05 МПа i температурою води
вище 110 С, якi пiдлягають
реестрацiї в територiальних
ораганах Держпрацi:
трубопровiд пари з робочим
тиском 1,0 МПа, 2016 р.,
Україна
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
Опис
враховуючи виробничi особливостi, планується пiдтримання чинностi
зазначеного дозволу

Сертифiкат на систему
управлiння безпечнiстю
харчових продуктiв
(Миколаївське вiддiлення)

MQ.8О033.СУ 28.07.2017
ДП
27.07.2020
БХП.29-17
"Миколаївстандартметрологiя"

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
враховуючи виробничi особливостi, планується пiдтримання чинностi
зазначеного сертифiкату.
Дозвiл на експлуатацiю машин,
3727.17.32 29.12.2017
Головне управлiння
29.12.2022
механiзмiв, устаткування
Держпрацi у Київськiй областi
пiдвищеної небезпеки
(автоклав)
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
Опис
враховуючи виробничi особливостi, планується пiдтримання чинностi
зазначеного дозволу
Дозвiл на експлуатацiю машин,
373.18.32
01.02.2018
Головне управлiння
01.02.2023
механiзмiв, устаткування
Держпрацi у Київськiй областi
пiдвищеної небезпеки при
виробництвi пива (посудини, що
пряцюють пiд тиском понад 0,05
Мпа)
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
Опис
враховуючи виробничi особливостi, планується пiдтримання чинностi
зазначеного дозволу
Опис

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

Місцезнаходження

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

-

1095, Кiпр, м. Нiкосiя, вул.
Лампусас, 1

2,84779

-

1095, Кiпр, м. Нiкосiя, вул.
Лампусас, 1

2,84779

-

Нiдерланди, м. Бреда,
вул.Сересстраат 19, 4811 CA

92,6439

Ідентифікаційн
ий код
Найменування юридичної
юридичної
особи засновника та/або
особи
учасника
засновника
та/або учасника
ТОВ "АББЕРТОН
КОНСАЛТАНТС ЛIМIТЕД"
(ABBERTON
CONSULTANTS LIMITED
ТОВ "ДЕВАЙЗ
IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД"
(DEVIZE INVESTMENTS
LIMITED)
ТОВ "Iнтербрю Iнтернешнл
Б.В." "Interbrew International
B.V."

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Усього

98,33948

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Виконуючий обов"язки Генерального директора
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Хренов Денис Юрiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1979
5) Освіта
Вища, правознавство
6) Стаж роботи (років)
17
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Директор з правових питань та корпоративних вiдносин ПАТ "САН IнБев Україна".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.02.2015, обрано до дати призначення нового Генерального директора
9) Опис
Повноваження та обов'язки:
а) затвердження довгострокових планiв i бюджетiв Товариства, iнвестицiй i капiталовкладень, а
також звiтiв про їх виконання; прийняття рiшення щодо здiйснення Товариством iнвестицiй;
б)затвердження правил, процедур та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, визначення та
затвердження органiзацiйної структури Товариства, розподiл функцiй мiж структурними
пiдроздiлами, затвердження положень про структурнi пiдроздiли, фiлiї, представництва,
вiддiлення i призначення їхнiх керiвникiв, вирiшення питань, якi стосуються поточної
господарської дiяльностi Товариства, структурних пiдроздiлiв, фiлiй, представництв, вiддiлень,
iнших вiдокремлених пiдроздiлiв;
в)видання наказiв, розпоряджень, iнших локальних актiв Товариства, обов'язкових для
виконання всiма працiвниками Товариства; визначення i затвердження правил, процедур,
iнструкцiй та iнших внутрiшнiх документiв, якi регулюють i визначають фiнансовi, кадровi та
iншi питання виробничої i господарської дiяльностi Товариства;
г) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства;
г) забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства;
д)органiзацiя i здiйснення управлiння щоденною виробничою та господарською дiяльнiстю
Товариства, звiтування за результатами такої дiяльностi;
є)представництво iнтересiв Товариства (без довiреностi) перед фiзичними та
юридичними особами, в судi, адмiнiстративному, господарському або третейському судi,
вчинення вiд iменi Товариства юридичних дiй в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом;
ж)затвердження загальної цiнової полiтики, кредитної полiтики i маркетингової стратегiї в
зв'язку з продажем та виробництвом товарiв (продукцiї) та/або робiт, послуг Товариства;

з)прийняття рiшення про укладення правочинiв (угод, договорiв, контрактiв тощо) з
урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом, їх
безпосереднє пiдписання;
и)розпорядження майном Товариства, в т.ч. грошовими коштами, валютними цiнностями,
нерухомiстю, земельними дiлянками та автотранспортними засобами Товариства з урахуванням
обмежень, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
i)вiдкриття рахункiв у банкiвських установах;
ї)право першого (розпорядчого) пiдпису;
й)затвердження зразкiв печаток (основних та додаткових), штампiв, фiрмових бланкiв,
символiки, емблеми, знакiв для товарiв i послуг тощо;
к)пiдписання (видача) довiреностей; призначення осiб, якi мають повноваження на створення
зобов'язань для Товариства, пiдписання чекiв та iнших офiцiйних документiв, а також
правочинiв (угод, договорiв, контрактiв тощо) вiд iменi Товариства;
л)визначення форми, системи та умов оплати працi (заробiтної плати) працiвникiв
Товариства, в т.ч. посадових осiб Товариства, працiвникiв його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй,
представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, крiм умов оплати працi та розмiру
винагороди Генерального директора , якi встановлюються рiшенням наглядової ради;
визначення загальної трудової полiтики вiдносно персоналу Товариства;
м) розробка та затвердження штатного розкладу (розпису) та затвердження посадових
iнструкцiй, органiзацiйної структури Товариства; н) наймання та звiльнення працiвникiв
Товариства, в т.ч. керiвникiв фiлiй, представництв, вiддiлень та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв
Товариства, дочiрнiх пiдприємств; прийняття всiх необхiдних рiшень вiд iменi Товариства в
зв'язку з управлiнням i дiяльнiстю його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших
вiдокремлених пiдроздiлiв;
о)прийняття рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв
Товариства;
п) вжиття заходiв заохочення та накладання стягнення до працiвникiв Товариства; р) пiдписання
колективного договору, змiн та доповнень до нього; призначення та вiдкликання осiб, якi беруть
участь у колективних переговорах як представники Товариства;
с) прийняття участi у засiданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу; т) здiйснення
iнших функцiй, та прийняття рiшень з iнших питань, якi необхiднi для забезпечення нормальної
роботи Товариства, та якi не вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства.
Розмiр виплаченої винагороди в 2017 роцi становить 1762718,70 грн. В натуральнiй формi
винагороди не було.
Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має.

Загальний стаж роботи 17 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом
останнiх п"яти рокiв: Директор з правових питань та корпоративних вiдносин, Нацiональний
директор з правових питань.
Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

1) Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Юрченко Людмила Валентинiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1970
5) Освіта
Вища, економiка пiдприємства
6) Стаж роботи (років)
29
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "САН IнБев Україна"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2016, обрано на 5 рокiв
9) Опис
Ревiзiйна комiсiя контролює:
а) виконання встановлених Загальними зборами планiв та основних напрямкiв дiяльностi
Товариства;
б)виконання рiшень по усуненню недолiкiв, що виявленi попередньою ревiзiєю;
в)стан розрахункiв по дивiдендах з акцiонерами Товариства, дотримання прав власникiв акцiй
Товариства щодо правил розподiлу прибутку, реалiзацiї прав акцiонерiв при придбаннi акцiй
нових емiсiй;
г)правильнiсть розрахункiв податкових зобов'язань Товариства i дотримання термiнiв
перерахувань до бюджету податкiв та зборiв, а також вiрнiсть розрахункiв з контрагентами та
банкiвськими установами;
д)вiдповiднiсть розмiру Статутного капiталу Товариства загальнiй кiлькостi випущених акцiй;
е) використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок
прибутку;
Члени Ревiзiйної комiсiї Товариства зобов'язанi:
а) проводити перевiрку щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства,
який подається Виконавчим органом, а також каси i майна;
б) повiдомляти Загальнi збори акцiонерiв, а в перiод мiж ними - Наглядову раду Товариства про

усi виявленi в ходi перевiрок чи розслiдувань недолiки та зловживання посадових осiб
Товариства;
в)щорiчно готувати висновок за результатами фiнансового року;
г)вимагати позачергового скликання Загальних зборiв Товариства у разi виникнення загрози
iстотним iнтересам Товариства або виявлення зловживань посадових осiб Товариства;
г)дiяти в межах повноважень наданих внутрiшнiми документами Товариства та на
пiдставi законодавства України.
Члени Ревiзiйної комiсiї Товариства мають право:
а)вимагати надання усiх документiв необхiдних для проведення перевiрок та розслiдувань;
б)розглядати кошториси витрат та плани Товариства;
в)здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв;
г)давати висновки по рiчних звiтах та балансах, без яких Загальнi збори не вправi затверджувати
рiчнi звiт та баланс;
г)проводити службовi розслiдування;
д)брати особистi пояснення посадових осiб Товариства з питань фiнансово- господарської
дiяльностi Товариства;
е)виносити на розгляд Загальних зборiв або Наглядової ради Товариства питання стосовно
дiяльностi посадових осiб Товариства;
є)вимагати залучення до участi у перевiрках, що проводяться, посадових осiб та
спiвробiтникiв апарату Товариства;
ж)вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових
зборiв;
з)бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного;
и)брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Наглядової ради Товариства та
Виконавчого органу Товариства.
Ревiзiйна комiсiя Товариства вiдповiдно до покладених на неї завдань:
- контролює дотримання Товариством законодавства України та нормативно-правових актiв
регулюючих фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства;
-вносить на Загальнi збори або засiдання Наглядової ради Товариства пропозицiї щодо будьяких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї Товариства, якi стосуються фiнансової
безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв акцiонерiв;

-контролює та перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства,
дотримання вимог Статуту Товариства та внутрiшнiх нормативних документiв.
Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi в 2017 роцi не отримувала.
Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 29 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом
останнiх п"яти рокiв: член Ревiзiйної комiсiї, заступник головного бухгалтера.
Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

1) Посада
Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Савченко Валентина Миколаївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1961
5) Освіта
вища, економiчна
6) Стаж роботи (років)
34
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ "САН Iнтербрю Україна", бухгалтер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.02.2003, обрано безстроково
9) Опис
Повноваження та обов'язки: Здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку господарськофiнансової дiяльностi та контроль за ощадливим використанням матерiальних, трудових i
фiнансових ресурсiв, схороннiстю власностi пiдприємства.
Формує вiдповiдно до законодавства про бухгалтерський облiк облiкову полiтику виходячи зi
структури й особливостей дiяльностi пiдприємства, необхiдностi забезпечення його фiнансової
стiйкостi.
Приймає участь у пiдготовцi та прийняттi робочого плану рахункiв, форм первинних облiкових
документiв, якi застосовуються для оформлення господарських операцiй, за якими не
передбаченi типовi форми, а також забезпечення порядку проведення iнвентаризацiй, контролю
за проведенням господарських операцiй i порядку документообiгу.
Забезпечує рацiональну органiзацiю бухгалтерського облiку i звiтностi на пiдприємствi та у його
пiдроздiлах на основi застосування сучасних технiчних засобiв та iнформацiйних технологiй,
прогресивних форм i методiв облiку i контролю, формування i своєчасне представлення повної i
достовiрної бухгалтерської iнформацiї про дiяльнiсть пiдприємства, його майновий стан, доходи

i витрати, а також розробку i здiйснення заходiв, спрямованих на змiцнення фiнансової
дисциплiни.
Органiзує облiк майна, зобов'язань i господарських операцiй, придбаних основних засобiв,
товарно-матерiальних цiнностей i коштiв, своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського
облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом, облiк витрат виробництва, реалiзацiї продукцiї,
виконання робiт (послуг), результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства, а також
фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй.
Забезпечує законнiсть, своєчаснiсть i правильнiсть оформлення документiв,
правильне
нарахування i переказ податкiв i зборiв у державний та мiсцевi бюджети, страхових внескiв у
державнi позабюджетнi соцiальнi фонди.
Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних i бухгалтерських
документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, проведенням iнвентаризацiй основних засобiв,
товарно-матерiальних цiнностей i коштiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку i
звiтностi на пiдприємствi та його пiдроздiлах .
Бере участь у проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової
пiдприємства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою
внутрiшньогосподарських резервiв, усунення втрат i непродуктивних витрат.

дiяльностi
виявлення

Вживає заходiв з попередження нестач, незаконної витрати коштiв i товарно-матерiальних
цiнностей, порушень фiнансового i податкового законодавства.
Вживає заходiв з нагромадження фiнансових коштiв для забезпечення фiнансової стiйкостi
пiдприємства.
Веде роботу з забезпечення суворого дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни,
законностi списання з рахункiв бухгалтерського облiку нестач, дебiторської заборгованостi та
iнших втрат, збереження бухгалтерських документiв, оформлення i здачi їх у встановленому
порядку в архiв.
Бере участь у розробцi i впровадженнi рацiональної облiкової документацiї, прогресивних форм
i методiв ведення бухгалтерського облiку на основi застосування сучасних засобiв
обчислювальної технiки.
Забезпечує складання балансу звiту про доходи i витрати, iншої бухгалтерської статистичної та
податкової звiтностi, подання їх у встановленому порядку у вiдповiднi органи.
Надає методичну допомогу працiвникам пiдроздiлiв пiдприємства з питань бухгалтерського,
податкового облiку, контролю, звiтностi.
Керує працiвниками бухгалтерiї.
Розмiр виплаченої винагороди в 2017 роцi становить 653 161,37 грн. В натуральнiй формi
винагороди не було.
Змiни головного бухгалтера у звiтному перiодi не вiдбулося.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Загальний стаж роботи 34 роки. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх
п'яти рокiв: головний бухгалтер.
Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

1) Посада
Голова Наглядової ради (представник акцiонера)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вiжул Євгенiй Вiталiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1991
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
6
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Менеджер з аналiзу капiтальних iнвестицiй ПАТ "САН IнБев Україна"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2017, обрано до наступних рiчних загальних зборiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради:
а) приймає рiшення про строки та порядок денний засiдань Наглядової ради;
б) скликає та органiзує ведення засiдань Ради;
в) пропонує до розгляду Наглядовою радою питання дiяльностi Товариства;
г) органiзує контроль за виконанням рiшень Зборiв та Наглядової ради;
д) ставить питання перед Наглядовою радою про вiдкликання Виконавчого органу у
разi неспроможностi виконувати свої функцiї;
е) пiдписує Протоколи засiдань Наглядової ради та переписку вiд iменi Ради;
є) органiзує ведення та зберiгання протоколiв засiдань Ради.
Повноваження та обов'язки Наглядової ради:
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Законом "Про
акцiонернi товариства". Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними
зборами.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:

1)затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з
дiяльнiстю Товариства;
2)пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та
про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових
загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до
Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;
8) обрання та припинення повноважень виконавчого органу;
9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу,
встановлення розмiру їх винагороди;
10) призначення виконуючого обов'язки Генерального директора до моменту призначення на
посаду нового Генерального директора у разi, якщо Генеральний директор подає заяву про
звiльнення або з якихось iнших причин припиняє чи втрачає можливiсть виконувати свої
повноваження до закiнчення термiну повноважень; II) обрання та припинення повноважень
голови i членiв iнших органiв Товариства, крiм Дирекцiї та Ревiзiйної комiсiї;
11) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом;
12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним.
встановлення розмiру оплати його послуг;
13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку
та строкiв виплати дивiдендiв;
14)визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах;
15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших
об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
16) вирiшення питань, вiднесених законом до компетенцiї наглядової ради, у разi злиття,
приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв;
18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним
па себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу
акцiй;

19)прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов
договору, що укладатиметься з ним. встановлення розмiру оплати його послуг;
20) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв
Товариства або дспозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з
ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою
(особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй.
В звiтному перiодi на посадi вiдбулись змiни, а саме:
Загальними зборами акцiонерiв 20.04.2017р. було прийнято рiшення припинити повноваження
Голови Наглядової ради Товариства Клеця Євгена Вiкторовича.
Загальними зборами акцiонерiв 20.04.2017р. було прийнято рiшення обрати членом Наглядової
ради, представника акцiонера Interbrew YNTR Holding B.V., Вiжула Євгенiя Вiталiйовича.
Наглядовою радою 20.04.2017р. було прийнято рiшення обрати Головою Наглядової ради,
представника акцiонера Interbrew YNTR Holding B.V., Вiжула Євгенiя Вiталiйовича.

Посадова особа не є: незалежним директором, акцiонером товариства, представником групи
акцiонерiв. Посадова особа є представником акцiонера.
Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi в 2017 роцi не отримував.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 6 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх
п'яти рокiв: стажист - дослiдник, фахiвець з цiноутворення, спецiалiст з бюджетування та аналiзу
ефективностi, фахiвець з бюджетування та аналiзу ефективностi, менеджер з аналiзу капiтальних
iнвестицiй, менеджер з бюджетування та аналiзу ефективностi.
Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

1) Посада
Член Наглядової Ради (представник акцiонера)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шеппард Олеся Володимирiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1983
5) Освіта
Вища, Нацiональний авiацiйний унiверситет, облiк i аудит, економiст з бухгалтерського
облiку
6) Стаж роботи (років)

11
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Спецiалiст по податкам ПАТ "САН IнБев Україна"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2017, обрано до наступних рiчних загальних зборiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Законом "Про
акцiонернi товариства". Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними
зборами.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з
дiяльнiстю Товариства;
2)пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та
про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових
загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до
Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;
4)прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;
8) обрання та припинення повноважень виконавчого органу;
9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу,
встановлення розмiру їх винагороди;
10) призначення виконуючого обов'язки Генерального директора до моменту призначення на
посаду нового Генерального директора у разi, якщо Генеральний директор подає заяву про
звiльнення або з якихось iнших причин припиняє чи втрачає можливiсть виконувати свої
повноваження до закiнчення термiну повноважень; II) обрання та припинення повноважень
голови i членiв iнших органiв Товариства, крiм Дирекцiї та Ревiзiйної комiсiї;
11)обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом;
12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним.
встановлення розмiру оплати його послуг;
13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку
та строкiв виплати дивiдендiв;

14)визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах;
15)вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших
об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
16) вирiшення питань, вiднесених законом до компетенцiї наглядової ради, у разi злиття,
приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв;
18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним
па себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу
акцiй;
19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов
договору, що укладатиметься з ним. встановлення розмiру оплати його послуг;
20)прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв
Товариства або дспозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з
ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою
(особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй.
В звiтному перiодi на посадi вiдбулись змiни, а саме:
Загальними зборами акцiонерiв 20.04.2017р. було прийнято рiшення достроково припинити
повноваження члена Наглядової ради Товариства Шеппард Олесi Володимирiвни.
Загальними зборами акцiонерiв 20.04.2017р. було прийнято рiшення обрати членом Наглядової
ради, представника акцiонера Девайз Iнвестментс Лiмiтед, Шеппард Олесю Володимирiвну.
Посадова особа не є: незалежним директором, акцiонером товариства, представником групи
акцiонерiв. Посадова особа є представником акцiонера.
Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi в 2017 роцi не отримував.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 11 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом
останнiх п"яти рокiв: заступник Голови Наглядової ради, менеджер з податкiв, старший
спецiалiст по податках..
Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

1) Посада
Член Наглядової Ради (представник акцiонера)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Балахнов Олександр Володимирович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1972
5) Освіта
Вища, Київський нацiональний унiверситет iм. Тараса Шевченка, правознавство, юрист
6) Стаж роботи (років)
18
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Старший юрисконсульт ВАТ "САН IнБев Україна"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2017, обрано до наступних рiчних загальних зборiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Законом "Про
акцiонернi товариства". Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними
зборами.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з
дiяльнiстю Товариства;
2)пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та
про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових
загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до
Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;
8) обрання та припинення повноважень виконавчого органу;
9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу,
встановлення розмiру їх винагороди;
10) призначення виконуючого обов'язки Генерального директора до моменту призначення на
посаду нового Генерального директора у разi, якщо Генеральний директор подає заяву про
звiльнення або з якихось iнших причин припиняє чи втрачає можливiсть виконувати свої
повноваження до закiнчення термiну повноважень; II) обрання та припинення повноважень
голови i членiв iнших органiв Товариства, крiм Дирекцiї та Ревiзiйної комiсiї;

11) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом;
12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним.
встановлення розмiру оплати його послуг;
13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку
та строкiв виплати дивiдендiв;
14)визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах;
15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших
об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
16) вирiшення питань, вiднесених законом до компетенцiї наглядової ради, у разi злиття,
приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв;
18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним
па себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу
акцiй;
19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов
договору, що укладатиметься з ним. встановлення розмiру оплати його послуг;
20) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв
Товариства або дспозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з
ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою
(особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй.
В звiтному перiодi на посадi вiдбулись змiни, а саме:
Загальними зборами акцiонерiв 20.04.2017р. було прийнято рiшення достроково припинити
повноваження члена Наглядової ради Товариства Балахнова Олександра Володимировича.
Загальними зборами акцiонерiв 20.04.2017р. було прийнято рiшення обрати членом Наглядової
ради, представника акцiонера АББЕРТОН КОНСАЛТАНС ЛIМIТЕД, Балахнова Олександра
Володимировича.
Посадова особа не є: незалежним директором, акцiонером товариства, представником групи
акцiонерiв. Посадова особа є представником акцiонера.
Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi в 2017 роцi не отримував.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 18 рокiв. Перелiк попереднiх посад,

якi обiймала особа протягом

останнiх п"яти рокiв: секретар Наглядової ради, старший юрисконсульт.
Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

1) Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кияшко Тетяна Вiкторiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1970
5) Освіта
Вища, економiчна
6) Стаж роботи (років)
26
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Провiдний бухгалтер ВАТ "САН IнБев Україна"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2016, обрано на 5 рокiв
9) Опис
Ревiзiйна комiсiя контролює:
а) виконання встановлених Загальними зборами планiв та основних напрямкiв дiяльностi
Товариства;
б)виконання рiшень по усуненню недолiкiв, що виявленi попередньою ревiзiєю;
в)стан розрахункiв по дивiдендах з акцiонерами Товариства, дотримання прав власникiв акцiй
Товариства щодо правил розподiлу прибутку, реалiзацiї прав акцiонерiв при придбаннi акцiй
нових емiсiй;
г)правильнiсть розрахункiв податкових зобов'язань Товариства i дотримання термiнiв
перерахувань до бюджету податкiв та зборiв, а також вiрнiсть розрахункiв з контрагентами та
банкiвськими установами;
д)вiдповiднiсть розмiру Статутного капiталу Товариства загальнiй кiлькостi випущених акцiй;
е) використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок
прибутку;
Члени Ревiзiйної комiсiї Товариства зобов'язанi:
а) проводити перевiрку щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства,
який подається Виконавчим органом, а також каси i майна;
б) повiдомляти Загальнi збори акцiонерiв, а в перiод мiж ними - Наглядову раду Товариства про
усi виявленi в ходi перевiрок чи розслiдувань недолiки та зловживання посадових осiб
Товариства;

в)щорiчно готувати висновок за результатами фiнансового року;
г)вимагати позачергового скликання Загальних зборiв Товариства у разi виникнення загрози
iстотним iнтересам Товариства або виявлення зловживань посадових осiб Товариства;
г)дiяти в межах повноважень наданих внутрiшнiми документами Товариства та на пiдставi
законодавства України.
Члени Ревiзiйної комiсiї Товариства мають право:
а)вимагати надання усiх документiв необхiдних для проведення перевiрок та розслiдувань;
б)розглядати кошториси витрат та плани Товариства;
в)здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв;
г)давати висновки по рiчних звiтах та балансах, без яких Загальнi збори не вправi затверджувати
рiчнi звiт та баланс;
г)проводити службовi розслiдування;
д)брати особистi пояснення посадових осiб Товариства з питань фiнансово- господарської
дiяльностi Товариства;
е)виносити на розгляд Загальних зборiв або Наглядової ради Товариства питання стосовно
дiяльностi посадових осiб Товариства;
є)вимагати залучення до участi у перевiрках, що проводяться, посадових осiб та
спiвробiтникiв апарату Товариства;
ж)вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових
зборiв;
з)бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного;
и)брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Наглядової ради Товариства та
Виконавчого органу Товариства.
Ревiзiйна комiсiя Товариства вiдповiдно до покладених на неї завдань:
-контролює дотримання Товариством законодавства України та нормативно-правових актiв
регулюючих фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства;
-вносить на Загальнi збори або засiдання Наглядової ради Товариства пропозицiї щодо будьяких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї Товариства, якi стосуються фiнансової
безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв акцiонерiв;
-контролює та перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства,
дотримання вимог Статуту Товариства та внутрiшнiх нормативних документiв.

Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi в 2017 роцi не отримувала.
Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 26 рокiв. Перелiк попереднiх посад,
останнiх п"яти рокiв: старший бухгалтер.

якi обiймала особа протягом

Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

1) Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Астахова Валентина Василiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1972
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
25
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Керiвник напрямку кадрового адмiнiстрування та звiтностi ПАТ "САН IНБЕВ УКРАЇНА"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2016, обрано на 5 рокiв
9) Опис
Ревiзiйна комiсiя контролює:
а) виконання встановлених Загальними зборами планiв та основних напрямкiв дiяльностi
Товариства;
б)виконання рiшень по усуненню недолiкiв, що виявленi попередньою ревiзiєю;
в)стан розрахункiв по дивiдендах з акцiонерами Товариства, дотримання прав власникiв акцiй
Товариства щодо правил розподiлу прибутку, реалiзацiї прав акцiонерiв при придбаннi акцiй
нових емiсiй;
г)правильнiсть розрахункiв податкових зобов'язань Товариства i дотримання термiнiв
перерахувань до бюджету податкiв та зборiв, а також вiрнiсть розрахункiв з контрагентами та
банкiвськими установами;
д)вiдповiднiсть розмiру Статутного капiталу Товариства загальнiй кiлькостi випущених акцiй;
е) використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок
прибутку;

Члени Ревiзiйної комiсiї Товариства зобов'язанi:
а) проводити перевiрку щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства,
який подається Виконавчим органом, а також каси i майна;
б) повiдомляти Загальнi збори акцiонерiв, а в перiод мiж ними - Наглядову раду Товариства про
усi виявленi в ходi перевiрок чи розслiдувань недолiки та зловживання посадових осiб
Товариства;
в)щорiчно готувати висновок за результатами фiнансового року;
г)вимагати позачергового скликання Загальних зборiв Товариства у разi виникнення загрози
iстотним iнтересам Товариства або виявлення зловживань посадових осiб Товариства;
г)дiяти в межах повноважень наданих внутрiшнiми документами Товариства та на пiдставi
законодавства України.
Члени Ревiзiйної комiсiї Товариства мають право:
а)вимагати надання усiх документiв необхiдних для проведення перевiрок та розслiдувань;
б)розглядати кошториси витрат та плани Товариства;
в)здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв;
г)давати висновки по рiчних звiтах та балансах, без яких Загальнi збори не вправi затверджувати
рiчнi звiт та баланс;
г)проводити службовi розслiдування;
д)брати особистi пояснення посадових осiб Товариства з питань фiнансово- господарської
дiяльностi Товариства;
е)виносити на розгляд Загальних зборiв або Наглядової ради Товариства питання стосовно
дiяльностi посадових осiб Товариства;
є)вимагати залучення до участi у перевiрках, що проводяться, посадових осiб та
спiвробiтникiв апарату Товариства;
ж)вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових
зборiв;
з)бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного;
и)брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Наглядової ради Товариства та
Виконавчого органу Товариства.
Ревiзiйна комiсiя Товариства вiдповiдно до покладених на неї завдань:
- контролює дотримання Товариством законодавства України та нормативно-правових актiв

регулюючих фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства;
-вносить на Загальнi збори або засiдання Наглядової ради Товариства пропозицiї щодо будьяких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї Товариства, якi стосуються фiнансової
безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв акцiонерiв;
- контролює та перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства,
дотримання вимог Статуту Товариства та внутрiшнiх нормативних документiв.
Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi в 2017 роцi не отримувала.
Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 25 рокiв. Перелiк попереднiх посад якi обiймала особа протягом останнiх
п'яти рокiв: Менеджер напрямку з трудових вiдносин та кадрового дiловодства, Керiвник
напрямку кадрового адмiнiстрування та звiтностi .Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не
обiймає.

1) Посада
Член Наглядової Ради (незалежний директор)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Братерський Геннадiй Михайлович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1972
5) Освіта
Вища, Київський нацiональний унiверситет iм. Тараса Шевченка, правознавство, магiстр
права
6) Стаж роботи (років)
25
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПАТ "САН IНБЕВ УКРАЇНА", cтарший регiональний юрисконсульт
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2017, обрано до наступних рiчних загальних зборiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Законом "Про
акцiонернi товариства". Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними
зборами.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з

дiяльнiстю Товариства;
2)пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та
про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових
загальних зборiв;
3)прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до
Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;
4)прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;
8) обрання та припинення повноважень виконавчого органу;
9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу,
встановлення розмiру їх винагороди;
10) призначення виконуючого обов'язки Генерального директора до моменту призначення на
посаду нового Генерального директора у разi, якщо Генеральний директор подає заяву про
звiльнення або з якихось iнших причин припиняє чи втрачає можливiсть виконувати свої
повноваження до закiнчення термiну повноважень; II) обрання та припинення повноважень
голови i членiв iнших органiв Товариства, крiм Дирекцiї та Ревiзiйної комiсiї;
11)обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом;
12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним.
встановлення розмiру оплати його послуг;
13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку
та строкiв виплати дивiдендiв;
14)визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах;
15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших
об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
16) вирiшення питань, вiднесених законом до компетенцiї наглядової ради, у разi злиття,
приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
17)прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв;
18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним
па себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу
акцiй;

19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов
договору, що укладатиметься з ним. встановлення розмiру оплати його послуг;
20) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв
Товариства або дспозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з
ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21)надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою
(особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй.
Загальними зборами акцiонерiв 20.04.2017р. було прийнято рiшення обрати членом Наглядової
ради, незалежного директора, Братерського Геннадiя Михайловича.
Посадова особа не є: представником акцiонера, акцiонером товариства, представником групи
акцiонерiв. Посадова особа є незалежним директором .
Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi в 2017 роцi не отримував.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 25 рокiв. Перелiк попереднiх посад,
останнiх п"яти рокiв: старший регiональний юрисконсульт.

якi обiймала особа протягом

Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає

1) Посада
Член Наглядової Ради (незалежний директор)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Романова Ольга Володимирiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1985
5) Освіта
Вища, Нацiональний Унiверситет " Києво-Могилянська
правознавства, правознавство
6) Стаж роботи (років)
8
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПАТ "САН IНБЕВ УКРАЇНА", cтарший юрисконсульт
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2017, обрано до наступних рiчних загальних зборiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки

Академiя",

магiстр

з

До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Законом "Про
акцiонернi товариства". Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними
зборами.

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з
дiяльнiстю Товариства;
2)пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та
про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових
загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до
Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5)прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;
8) обрання та припинення повноважень виконавчого органу;
9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу,
встановлення розмiру їх винагороди;
10) призначення виконуючого обов'язки Генерального директора до моменту призначення на
посаду нового Генерального директора у разi, якщо Генеральний директор подає заяву про
звiльнення або з якихось iнших причин припиняє чи втрачає можливiсть виконувати свої
повноваження до закiнчення термiну повноважень; II) обрання та припинення повноважень
голови i членiв iнших органiв Товариства, крiм Дирекцiї та Ревiзiйної комiсiї;
11)обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом;
12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним.
встановлення розмiру оплати його послуг;
13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку
та строкiв виплати дивiдендiв;
14)визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах;
15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших
об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
16)вирiшення питань, вiднесених законом до компетенцiї наглядової ради, у разi злиття,
приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв;
18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним

па себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу
акцiй;
19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов
договору, що укладатиметься з ним. встановлення розмiру оплати його послуг;
20) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв
Товариства або дспозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з
ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою
(особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй.
Загальними зборами акцiонерiв 20.04.2017р. було прийнято рiшення обрати членом Наглядової
ради, незалежного директора, Романову Ольгу Володимирiвну.
Посадова особа не є: представником акцiонера, акцiонером товариства, представником групи
акцiонерiв. Посадова особа є незалежним директором .
Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi в 2017 роцi не отримувала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 8 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх
п"яти рокiв: старший юрисконсульт, юрисконсульт.
Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних
товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій
емітента (для публічних акціонерних товариств)
Найменування юридичної
особи
ЗАТ "Iнтербрю Вай.Ен.Тi.Ар.
Холдинг Б.В."/ "Interbrew YNTR
Holding B.V."

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи
-

Місцезнаходження
Нiдерланди, м. Бреда,
Церестраат, 19 4811
СА

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Усього

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

8 811 042 571

92,643906

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

8 811 042 571

92,643906

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

8 811 042 571

0

Кількість за видами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
8 811 042 571

0

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

чергові
X

позачергові
20.04.2017
99,04386

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання лiчильної комiсiї.
2. Схвалення рiшення Наглядової ради Товариства про затвердження порядку та
способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на рiчних загальних зборах.
3. Обрання Голови та Секретаря загальних зборiв.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту в.о. Генерального Директора
про дiяльнiсть Товариства у 2016 роцi та основнi напрями дiяльностi у 2017 роцi.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту Наглядової ради Товариства
за 2016 рiк.
6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства
за 2016 рiк. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками
перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 2016
року.
7. Затвердження рiчного звiту та рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2016
рiк.
8. Про припинення повноважень членiв Наглядової Ради Товариства.
9. Про обрання членiв Наглядової Ради Товариства.
10. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження
його в новiй редакцiї.
11. Затвердження порядку покриття збиткiв Товариства за 2016 рiк.
12. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства.
13. Внесення змiн та доповнень шляхом затвердження в новiй редакцiї внутрiшнiх
положень Товариства.
14. Затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiй
не надходило.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрати Лiчильну комiсiю у складi Ступак Олени Володимирiвни, Дрозди
Анатолiя Володимировича, Євсєєвої Уляни Павлiвни. Припинити повноваження
членiв лiчильної комiсiї з моменту закриття рiчних загальних зборiв акцiонерiв.
2.Схвалити рiшення Наглядової ради вiд 28.02.2017 року про затвердження
порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на рiчних загальних
зборах акцiонерiв, шляхом засвiдчення перед їх видачею акцiонеру (його
представнику) пiд час його реєстрацiї для участi в рiчних загальних зборах,
пiдписом члена реєстрацiйної комiсiї, який видає вiдповiднi бюлетенi для
голосування.
3.Обрати Головою загальних зборiв Хренова Дениса Юрiйовича, секретарем
загальних зборiв - Балахнова Олександра Володимировича.
4.Затвердити звiт в.о. Генерального Директора Товариства за 2016 рiк та
затвердити основнi напрями дiяльностi Товариства у 2017 роцi.
5.Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк.
6.Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк та висновок Ревiзiйної
комiсiї Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства за результатами 2016 року.
7.Затвердити рiчний звiт та рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2016 рiк.
8.Припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства: Клеця Євгена
Вiкторовича, Шеппард Олесi Володимирiвни, Балахнова Олександра
Володимировича.
9.До складу наглядової ради обранi: Вiжул Євгенiй Вiталiйович, представник
акцiонера - Interbrew YNTR Holding B.V.; Братерський Геннадiй Михайлович,

незалежний директор; Романова Ольга Володимирiвна, незалежний директор;
Балахнов Олександр Володимирович, представник акцiонера - АББЕРТОН
КОНСАЛТАНС ЛIМIТЕД; Шеппард Олеся Володимирiвна, представник
акцiонера - Девайз Iнвестментс Лiмiтед.
10.Внести змiни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його
в новiй редакцiї. Уповноважити Голову загальних зборiв Хренова Дениса
Юрiйовича пiдписати Статут в новiй редакцiї. Уповноважити В.о. Генерального
директора Товариства Хренова Д.Ю. забезпечити проведення державної
реєстрацiї Статуту в новiй редакцiї.
11.Збиток, отриманий Товариством у 2016 р., покрити
за рахунок
нерозподiленого прибутку минулих перiодiв.
12.Виплатити акцiонерам Товариства дивiденди в загальному розмiрi 0 грн. 0 коп.
13.Внести змiни та доповнення до положень Товариства "Про Загальнi збори",
"Про Наглядову раду", "Про Генерального директора" та "Про Ревiзiйну комiсiю"
шляхом затвердження їх в новiй редакцiї.
14.Затвердити "Кодекс корпоративного управлiння" Товариства.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Приватне акцiонерне товариство
"Страхова компанiя "ПРОВIДНА"
Акціонерне товариство
23510137
03049, м. Київ, Повiтрофлотський пр.
25
AB №520927
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
16.02.2013
+380 (44) 492-18-18
+380 (44) 492-18-18
Страховi послуги
Юридична особа, якa надає страховi
послуги емiтенту.
Публiчне акцiонерне товариство
"УкрСиббанк"
Акціонерне товариство
09807750
61001, м. Київ, пр. Московський, буд.
60
АЕ №286556
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
08.10.2013
+380 (044) 537-49-25
+380 (044) 537-49-25
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної
установи.
Виконання
функцiй
депозитарної
установи. Вступ в дiю лiцензiї 12.10.2013р. Термiн дiї - необмежений.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Аудиторська
компанiя "Ю Ейч Уай Простiр ЛТД"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
32593975
03179, м.Київ, вул. Ушакова 14, к. 130
№3388
Аудиторська палата України
26.05.2009
+380 (44) 492-87-17
+380 (44) 492-87-16
Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського
облiку та аудиту
Аудиторськa
фiрмa,
якa
надає
аудиторськi послуги емiтенту.
Публiчне акцiонерне товариство
"Нацiональний депозитарiй України"
Акціонерне товариство
30370711
04071, м.Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8
2092
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку України
01.10.2013
(044) 591-04-00
(044) 482-52-14
Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю
цiнних паперiв
Публiчне акцiонерне товариство "
Нацiональний депозитарiй України" депозитарiй, який обслуговує випуск
цiнних паперiв Товариства. Вiдповiдно
до частини 2 статтi 9 Закону України
"Про депозитарну систему України",
акцiонерне товариство набуває статусу
Центрального депозитарiю з дня
реєстрацiї Комiсiєю в установленому
порядку
Правил
Центрального
депозитарiю. 1 жовтня 2013 року
Нацiональною комiсiєю з цiнних
паперiв та фондового ринку було
зареєстровано
поданi
Публiчним
акцiонерним
товариством
"Нацiональний депозитарiй України"
Правила Центрального депозитарiю
цiнних паперiв (рiшення Комiсiї вiд
01.10.2013 №2092). В зв"язку з цим
замiсть Номеру лiцензiї або iншого
документу вказано № рiшення Комiсiї,

щодо реєстрацiї Правил Центрального
депозитарiю та замiсть дати видачi
лiцензiї або iншого документа вказана
дата прийняття рiшення Комiсiї, щодо
реєстрацiї
Правил Центрального
депозитарiю.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
1
17.10.2006

Опис

30.09.2010

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
465/1/06

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

3
4
5
6
7
8
Державна комiсiя з
UA1023931009 Акція проста Документар
0,01
9 510 655
цiнних паперiв та
документарн
ні іменні
300
фондового ринку
а іменна
Додаткової емiсiї в звiтному перiодi не було.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 465/1/06 вiд 17.10.2006 р. втратило чиннiсть.
Торговля акцiями Товариства на зовнiшнiх ринках не здiйснюється. Фактiв лiстингу/делiстингу не було.
.Акцiї випускались для формування статутного фонду, було проведено вiдкрите (публiчне) розмiщення.
829/1/10

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

9
95 106 553

10
100

Державна комiсiя з
UA4000089437 Акція проста Бездокумент
0,01
9 510 655
95 106 553
100
цiнних паперiв та
бездокумента арні іменні
300
фондового ринку
рна іменна
Вiдповiдно до прийнятого на Загальних зборах акцiонерiв вiд 01.09.2010 р. рiшення та вiдповiдно до вимог чинного законодавства проведено
дематерiалiзацiю випуску акцiй Товариства, тобто переведення випуску простих iменних акцiй Товариства, випущених у документарнiй формi
iснування, в бездокументарну форму. Розмiщення цiнних паперiв при дематерiалiзацiїне здiйснювалось. Додаткової емiсiї в звiтному перiодi не
було. Торгiвля цiнними паперами емiтента на зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Акцiї товариства включенi до бiржового списку ПАТ
"Фондова бiржа ПФТС", ПАТ "УКРАЇНСЬКА БIРЖА", ПАТ "ФБ "Перспектива" (рiвень котирувального листа - позалiстинговий). Фактiв
лiстингу/де лiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було. Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало випускiв
акцiй та iнших видiв цiнних паперiв.

XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
ПАТ "САН IнБев Україна" (далi - Товариство) є правонаступником товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю з iноземними iнвестицiями "САН Iнтербрю Україна" (код ЄДРПОУ 30965655).
З моменту державної реєстрацiї Товариства до нього перейшли усе майно, усi права та обов'язки
товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю з iноземними iнвестицiями "САН Iнтербрю Україна",
яке було зареєстровано Державним реєстратором Голосiївської районної у мiстi Києвi державної
адмiнiстрацiї 01.06.2000 р., про що зроблено запис № 10681200000002200.
Товариство є правонаступником вiдкритого акцiонерного товариства "САН Iнтербрю Україна"
(код ЄДРПОУ 30965655). До Товариства перейшли усе майно, усi права та обов'язки вiдкритого
акцiонерного товариства "САН Iнтербрю Україна" (код ЄДРПОУ 30965655).
Товариство є правонаступником Вiдкритого акцiонерного товариства "Пивзавод "Рогань" (код в
ЄДРПОУ 00379896). До Товариства перейшли усе майно, усi права та обов'язки Вiдкритого
акцiонерного товариства "Пивзавод "Рогань", яке було зареєстровано виконавчим комiтетом
Харкiвської мiської ради 20.04.1994 р., про що зроблено запис №1 480 110 0001 020538.
Товариство є правонаступником Вiдкритого акцiонерного товариства "Миколаївський пивзавод
"Янтар" (код в ЄДРПОУ 00374605). До Товариства перейшли усе майно, усi права та обов'язки
Вiдкритого акцiонерного товариства "Миколаївський пивзавод "Янтар", яке було зареєстровано
Державним реєстратором виконавчого комiтету Миколаївської мiської ради 31.10.1995 р., про
що було зроблено запис № 1 522 120 0000 000777.
Товариство є правонаступником Закритого акцiонерного товариства "Чернiгiвський пивкомбiнат
"Десна" (код в ЄДРПОУ 05517564). До Товариства перейшли усе майно, усi права та обов'язки
Закритого акцiонерного товариства "Чернiгiвський пивкомбiнат "Десна", яке було зареєстровано
Виконавчим комiтетом Чернiгiвської мiської ради 20.06.1994 р. за записом про включення
вiдомостей про юридичну особу до ЄДР № 1 064 120 0000 003191.
Пiсля завершення угоди мiж компанiями InBev та Anheuser-Busch 18 листопада 2008 року, ПАТ
"САН IнБев Україна" представляє лiдера свiтового пивоварiння - компанiю "Anheuser-Busch
InBev" на вiтчизняному ринку.
Злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу у звiтному перiодi не вiдбувалося.
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх
звітних періодів
До складу Компанiї входять 6 безбалансових вiддiлень:
- Днiпропетровське (49100, м.Днiпропетровськ, вул.Мандрикiвська, 276, оф.9),
- Чернiгiвське (14037, м.Чернiгiв, вул.Iнструментальна, 20),
- Харкiвське (61172, м. Харкiв, вул. Роганська, 161),
- Одеське (65028, м.Одеса, вул.Генерала Цвєтаєва, 18),
- Миколаївське (54050, м.Миколаїв, вул. Янтарна, 320),
- Львiвське (79019, м.Львiв, вул. Городницька, 43).

Дочiрнiх пiдприємств, фiлiї, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв
немає.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу: 1875 осiб.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом: 0 осiб.
Працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), - 1 особа.
Фонд оплати працi: 347 133,1 тис.грн.
Фонд оплати працi збiльшився у 2017 роцi на 7,3 % в порiвняннi з 2016 роком.
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв
операцiйним потребам емiтента: на пiдприємствi iснує детальний план навчання працiвникiв,
спрямований на пiдвищення квалiфiкацiї у вiдповiдностi до вимог бiзнесу.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не було.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облiкова полiтика затверджена внутрiшнiм наказом N288 вiд 31.12.2015 р. "Про методи та
принципи облiкової полiтики, що застосовуються на пiдприємствi ".
Амортизацiя на ОЗ та НА нараховується лiнiйним методом з мiсяця, наступного за мiсяцем
введення в експлуатацiю, згiдно норм.
При вiдпуску запасiв у виробництво, продажу або iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється за
середньозваженою вартiстю, а готової продукцiї - за нормативною вартiстю.
Фiнансовi iнвестицiї первiсно оцiнюються та вiдображаються у бухгалтерському облiку за
собiвартiстю. Собiвартiсть фiнансової iнвестицiї складається з цiни її придбання, комiсiйних

винагород, мита, податкiв, зборiв, обов'язкових платежiв та iнших витрат, безпосередньо
пов'язаних з придбанням фiнансової iнвестицiї. Фiнансовi iнвестицiї на дату балансу
вiдображаються за справедливою вартiстю. Iнвестицiї справедливу вартiсть яких достовiрно
визначити неможливо, вiдображаються на дату балансу за їх собiвартiстю з урахуванням
зменшення корисностi iнвестицiї.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
Товариство здiйснює виробництво пива, солоду, вуглекислоти. Обсяги виробництва пива (у
натуральному та грошовому виразi): 4 772 259 Гл (у натуральнiй формi), 4 750 835 тис.грн. (у
грошовiй формi). Середньореалiзацiйнi цiни: 1089.96 грн/Гл. Сума виручки: 5 610 211,020
тис.грн. Загальна сума експорту: 154 174,5 тис. грн. Частка експорту в загальному обсязi
продажiв: 2,9%. Асортимент виробленої продукцiї представлений в усiх цiнових категорiях, тим
самим задовольняючи потреби широкого кола споживачiв. Пiдприємство системно оновлює
виробничi потужностi i розширює продуктову лiнiйку. Разом з тим особливу увагу продовжує
придiляти флагманськiй нацiональнiй торговiй марцi "Чернiгiвське", що на сьогоднi є однiєю з
найбiльш поширених на українському ринку пива. Серед мiжнародних торгових марок
схвальний вiдгук вiд споживачiв отримав американський бренд "BUD", доля якого з квiтня 2012
невпинно зростає. Залежнiсть вiд сезонних змiн - сезоннiсть впливає на обсяги виробництва та
споживання продукцiї.Основнi ринки збуту - ринок пива України, експорт. Основнi клiєнти:
ТОВ "АТБ-маркет", ТОВ "СIЛЬПО-ФУД", ТОВ "Продмаркет Плюс", ТОВ "Олга-Логiстик", ПП
"Галактика".Основними ризиками в дiяльностi Товариства є полiтична та економiчна
нестабiльнiсть; змiни законодавства та оподаткування; iнфляцiйнi процеси в економiцi України.
Для зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та розширення виробництва та ринкiв збуту
Товариство постiйно проводить роботу по контролю за якiстю продукцiї, що завжди була i
залишається головним прiоритетом. Заходи щодо розширення виробництва та ринкiв збуту:
Товариство використовує всi засоби реклами для збуту продукцiї: зовнiшня реклама, засоби
масової iнформацiї (iнтернет, перiодичнi видання, радiо, телебачення). Товариство має
маркетингову стратегiю продажу продукцiї. Збут продукцiї здiйснюється через прямi та непрямi
канали збуту.Джерела сировини, їх доступнiсть, динамiка цiн: сировина придбавається у
постачальникiв; спостерiгається в бiльшостi випадкiв зростання цiни на поставку
сировини.Iнформацiя про особливостi стану розвитку галузi виробництва:
- збiльшення на українському ринку пива премiальної та суперпремiальної складових,
розширення сегментiв лiцензiйних торгових марок;
- значне збiльшення об'ємiв iмпорту пива у зв'язку зi вступом України у ВТО;

- збiльшення цiни на пивну продукцiю.
Рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв високий. Частка Товариства на ринку
пива України в 2017 роцi склала 30,5% Конкуренти - ПАТ "Оболонь", ПАТ ПБК "Славутич",
Carlsberg Group. Особливостi продукцiї - залежнiсть обсягiв виробництва та споживання
продукцiї вiд сезонностi. Перспективнi плани розвитку: збiльшення власної частки на ринку
пива, впровадження ефективних технологiй продажiв та вдосконалення виробництва пива,
пiдтримка соцiальних проектiв, спрямованих на розвиток вiдповiдального споживання,
збiльшення прибутку. Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв,
що займають бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання - 1. Емiтент здiйснює свою
дiяльнiсть у декiлькох країнах, але частка доходу вiд експорту становить лише 3,6%, тому
iнформацiї країни, у яких емiтентом отримано 10 або бiльше вiдсоткiв вiд загальної суми
доходiв за звiтний рiк немає.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
Станом на 31.12.2012 р. первiсна вартiсть основних засобiв становила 4 117 785 тис. грн.
Придбано в 2012 р. основних засобiв - 618 134 тис.грн.:
Будiвлi та споруди а також їх компоненти та iнфраструктура - 70 589 тис.грн.;
Виробниче обладнання - 269 253 тис.грн.;
Тара - 164 457 тис.грн.;
Транспортнi засоби та меблi - 3 708 тис.грн.;
Торгове обладнання - 102 641 тис.грн.;
IТ обладнання - 7 486 тис.грн.
Вибуло в 2012 р. основних засобiв - 339 241 тис.грн.:
Будiвлi та споруди а також їх компоненти та iнфраструктура - 155 тис.грн.;
Виробниче обладнання - 22 040 тис.грн.;
Тара - 251 678 тис.грн.;
Транспортнi засоби та меблi - 4 667 тис.грн.;
Торгове обладнання - 58 499 тис.грн.;
IТ обладнання -2 202 тис.грн.
Станом на 31.12.2013 р. первiсна вартiсть основних засобiв становила 4 413 465 тис. грн.
Придбано в 2013 р. основних засобiв - 491 380 тис.грн.:
Будiвлi та споруди а також їх компоненти та iнфраструктура - 60 169 тис.грн.;

Виробниче обладнання - 138 257 тис.грн.;
Тара - 176 035 тис.грн.;
Транспортнi засоби та меблi - 2 205 тис.грн.;
Торгове обладнання - 112 369 тис.грн.;
IТ обладнання - 2 345 тис.грн.
Вибуло в 2013 р. основних засобiв -195 700 тис.грн.:
Будiвлi та споруди а також їх компоненти та iнфраструктура - 12 тис.грн.;
Виробниче обладнання -18 936 тис.грн.;
Тара -120 132 тис.грн.;
Транспортнi засоби та меблi -2 956 тис.грн.;
Торгове обладнання -50 845 тис.грн.;
IТ обладнання -2 819 тис.грн.
Станом на 31.12.2014 р. первiсна вартiсть основних засобiв становила 4 391 236 тис. грн.
Придбано в 2014 р. основних засобiв - 424 423 тис.грн.:
Будiвлi та споруди а також їх компоненти та iнфраструктура - 26 696 тис.грн.;
Виробниче обладнання - 83 219 тис.грн.;
Тара - 137 179 тис.грн.;
Транспортнi засоби та меблi - 10 277 тис.грн.;
Торгове обладнання - 159 701 тис.грн.;
IТ обладнання - 7 351 тис.грн.
Вибуло в 2014 р. основних засобiв - 446 652 тис.грн.:
Будiвлi та споруди а також їх компоненти та iнфраструктура - 2 450 тис.грн.;
Виробниче обладнання - 2 346 тис.грн.;
Тара - 325 564 тис.грн.;
Транспортнi засоби та меблi - 8 127 тис.грн.;
Торгове обладнання - 107 523 тис.грн.;

IТ обладнання - 642 тис.грн.
Станом на 31.12.2015 р. первiсна вартiсть основних засобiв становила 4 657 003 тис. грн.
Придбано в 2015 р. основних засобiв - 392 866 тис.грн.:
Будiвлi та споруди а також їх компоненти та iнфраструктура - 29 589 тис.грн.;
Виробниче обладнання - 112 147 тис.грн.;
Тара - 149 496 тис.грн.;
Транспортнi засоби та меблi - 9 277 тис.грн.;
Торгове обладнання - 84 130 тис.грн.;
IТ обладнання - 8 227 тис.грн.
Вибуло в 2015 р. основних засобiв - 127 099 тис.грн.:
Будiвлi та споруди а також їх компоненти та iнфраструктура - 221 тис.грн.;
Виробниче обладнання - 5 835 тис.грн.;
Тара - 81 026 тис.грн.;
Транспортнi засоби та меблi - 3 885 тис.грн.;
Торгове обладнання - 31 887 тис.грн.;
IТ обладнання - 4 245 тис.грн.
Станом на 31.12.2016 р. первiсна вартiсть основних засобiв становила 5 142 187 тис. грн.
Придбано в 2016 р. основних засобiв - 66 5281 тис.грн.:
Будiвлi та споруди а також їх компоненти та iнфраструктура Виробниче обладнання Тара -

38 424 тис.грн.;

165 212 тис.грн.;

203 195 тис.грн.;

Транспортнi засоби та меблi Торгове обладнання IТ обладнання -

16 547 тис.грн.;

230 607 тис.грн.;

11 296 тис.грн.

Вибуло в 2016 р. основних засобiв - 180 097 тис.грн.:
Будiвлi та споруди а також їх компоненти та iнфраструктура - 1 053 тис.грн.;
Виробниче обладнання - 18 358 тис.грн.;

Тара - 92 194 тис.грн.;
Транспортнi засоби та меблi - 6 857 тис.грн.;
Торгове обладнання - 56 571 тис.грн.;
IТ обладнання - 5 064 тис.грн.
Станом на 31.12.2017 р. первiсна вартiсть основних засобiв становила 4 117 785 тис. грн.
Придбано в 2017р. основних засобiв - 618 134 тис.грн.:
Будiвлi та споруди а також їх компоненти та iнфраструктура - 70 589 тис.грн.;
Виробниче обладнання - 269 253 тис.грн.;
Тара - 164 457 тис.грн.;
Транспортнi засоби та меблi - 3 708 тис.грн.;
Торгове обладнання - 102 641 тис.грн.;
IТ обладнання - 7 486 тис.грн.
Вибуло в 2017р. основних засобiв - 339 241 тис.грн.:
Будiвлi та споруди а також їх компоненти та iнфраструктура - 155 тис.грн.;
Виробниче обладнання - 22 040 тис.грн.;
Тара - 251 678 тис.грн.;
Транспортнi засоби та меблi - 4 667 тис.грн.;
Торгове обладнання - 58 499 тис.грн.;
IТ обладнання -2 202 тис.грн.
Товариство не планує будь-яких значних iнвестицiй або придбань, пов'язаних з його
господарською дiяльнiстю.
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами
виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом
звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами,
відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами
наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами
зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика
ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності
інша інформація Правочинiв емiтента з власниками iстотної участi, членами наглядової ради
або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами протягом звiтного року не було.
Правочинiв мiж вiдокремленними пiдроздiлами емiтента та власниками iстотної участi, членами

наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами протягом звiтного
року не було. Емiтент не має дочiрнiх/залежних пiдприємств.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
У власностi компанiї знаходяться три заводи: у Миколаєвi, Харковi та Чернiговi. Потужнiсть
вищезазначених виробництв за звiтний рiк складає близько 4993422 гл гектолiтрiв.
Мiсцезнаходження основних засобiв: за мiсцезнаходженням товариства: 03680, Україна, м. Київ,
вул.Фiзкультури, б.30-В та його 6 безбалансових вiддiлень: Днiпропетровське (49100,
м.Днiпропетровськ, вул.Мандрикiвська, 276, оф.9), Чернiгiвське (14037, м.Чернiгiв,
вул.Iнструментальна, 20), Харкiвське (61172, м. Харкiв, вул. Роганська, 161), Одеське (65028,
м.Одеса, вул.Генерала Цвєтаєва, 18), Миколаївське (54050, м.Миколаїв, вул. Янтарна, 320),
Львiвське (79019, м.Львiв, вул. Городницька, 43).
Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв за звiтний перiод не було.
Ступiнь використання основних засобiв у звiтному роцi склав 71,0 %.
Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства, є
несуттєвими.
Компанiя планує розширення виробничих потужностей згiдно з умовами ринкових тенденцiй.
Суми видаткiв, методи фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi щодо
розширення виробничих потужностей та очiкуване зростання виробничих потужностей буде
визначатися також виходячи з умов ринкових тенденцiй.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть емiтента: економiчна та фiнансова криза в країнi, в
зв'язку з якою падає платоспроможнiсть населення та пiдприємств; недосконалiсть законодавчої
бази та системи оподаткування; високi ставки спецiальних зборiв (збiр за спецiальне
водокористування та акцизний збiр).
Ступiнь залежностi вiд законодавчих та економiчних обмежень висока.

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
3169,37 грн. - оплата штрафних санкцiй згiдно рiшення ФСС;
4 841,31 грн - штраф за несвоєчасну реєстрацiю податкових накладних;
28 443,00 грн - штраф за несвоєчасну реєстрацiю податкових накладних;
23 260 грн: штраф по уточненним ПДВ-декларацiям;
216 789 грн: пеня по уточненним ПДВ-декларацiям;

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Полiтика щодо фiнансування дiяльностi емiтента: Використання власних i позикових коштiв для
фiнансування поточних, постiйних та iнвестицiйних витрат. Робочого капiталу для поточних
потреб достатньо. Оцiнка фахiвцями емiтента можливих шляхiв покращення лiквiдностi не
здiйснювалась.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Зобов'язання за Договорами 2017 року, якi мали бути виконанi в 2017 роцi, виконанi в повному
обсязi.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Отримання якомога бiльшого прибутку вiд фiнансово-господарської дiяльностi. Iстотнi фактори,
якi можуть впливати на дiяльнiсть емiтента в майбутньому: полiтична та економiчна ситуацiя в
країнi.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Пiдприємство проводить маркетинговi дослiдження у термiни та в розмiрах, необхiдних для
вивчення ринкової ситуацiї з метою вибудови корпоративної стратегiї та тактики дiяльностi. В
2017 роцi витрати на маркетинговi дослiдження становили 6,99 млн. грн. Власних розробок в
звiтному перiодi не було.
Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше
відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною
в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких
виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст
та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний
стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше
вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок року, стороною в яких виступає емiтент або судовi
справи, стороною в яких виступають посадовi особи емiтента в звiтному роцi не було. Дочiрнiх
пiдприємств емiтент немає.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
У звiтному та попередньому перiодах дивiденди не нараховувались i не виплачувались. Iншою
iнформацiєю, що може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв
дiяльностi пiдприємства, Товариство не володiє. Iнформацiї
про результати та аналiз
господарювання емiтента за останнi три роки у формi аналiтичної довiдки в довiльнiй формi
немає.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на початок
періоду

на кінець
періоду

1 616 353
371 323
1 023 473
20 568
0
200 989

1 621 497
345 694
1 010 822
29 936
0
235 045

122

73

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на
на
початок
кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

Основні засоби, всього
(тис. грн)
на початок
періоду

на кінець
періоду

1 616 353
371 323
1 023 473
20 568
0
200 989

1 621 497
345 694
1 010 822
29 936
0
235 045

122

73

0
0
0
0
0
0
122
73
0
0
122
73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 616 475
1 621 570
0
0
1 616 475
1 621 570
Опис: Об'єкти основних засобiв використовуються пiдприємством до тих
пiр, поки основний засiб не перестає вiдповiдати критерiям визнання
активу, якщо вiн повнiстю не втрачає свої первiснi якостi внаслiдок
фiзичного та морального зносу та якщо вiдновлення характеристик не є
можливим.
Строк корисної експлуатацiї основних засобiв:
- Будiвлi та споруди, а також їх компоненти та iнфраструктура - вiд 20 до
33 рокiв.
- Виробниче обладнання - вiд 5 до 15 рокiв.
- Тара - вiд 2 до 10 рокiв.
- Транспортнi засоби та меблi - вiд 5 до 10 рокiв.
- ИТ обладнання - вiд 3 до 5 рокiв.
- Торгове обладнання - вiд 3 до 5 рокiв.
Первiсна вартiсть основних засобiв: 5 591 730 тис.грн.
Ступiнь зносу основних засобiв: 71%.
Ступiнь використання основних засобiв 100%.
Сума нарахованого зносу: 3 970 160 тис.грн.
Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не було.
Обмежень на використання майна немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
172 008
570 843
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
95 107
95 107
Скоригований статутний капітал
95 107
95 107
(тис.грн)
Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та
Опис
звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi
чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485.
Висновок Станом на 31.12.2017 року вартiсть чистих активiв Компанiї вiдповiдає вимогам чинного
законодавства України.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
ПАТ "IНГ Банк Україна"
ПАТ "Укрсиббанк"
ПАТ "Укрсиббанк"
ПАТ "Укрсиббанк"
ПАТ "Укрсиббанк"
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
685 000

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

04.12.2017
02.11.2017
03.02.2017
02.10.2017
04.12.2017
X

85 000
210 000
40 000
260 000
90 000
0

14,9
12
12
12
13
X

05.03.2018
02.02.2018
02.02.2018
02.02.2018
05.03.2018
X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

141 064

X

X

X

0

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

X
2 024 572
X
X
X
2 850 636
X
X
До рядка таблицi "Iншi зобов'язання та забезпечення"
вiднесено наступнi даннi в тис.грн.: довгостроковi
зобов"язання i забезпечення (iншi довгостроковi зобов'язання 7216, довгостроковi забезпечення витрат персоналу - 2113) ;
поточна кредиторська заборгованiсть за: товари, роботи,
послуги: 1 715 660; розрахунками з оплати працi: 13 922; за

одержаними авансами: 66 101; за розрахунками з учасниками:
735; Поточнi забезпечення: 44 998; Iншi поточнi зобов'язання:
173 827.
Товариство не має зобов'язань за цiнними паперами,
фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права, за
фiнансовою допомогою на зворотнiй основi.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№
з/п

Основні
види
продукції

1
1

2
пиво

Обсяг виробництва
у натуральній
формі (фізична
од.вим.)
3
4772259 Гл

у грошовій формі
(тис.грн)
4
4750835

у відсотках до всієї
виробленої
продукції
5
100

Обсяг реалізованої продукції
у натуральній
у відсотках до всієї
у грошовій формі
формі (фізична
реалізованої
(тис.грн)
од.вим.)
продукції
6
7
8
4940755.86 Гл.
5610211,02
99,2

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат

1
1
2
3

2
Сировина
Пакувальнi матерiали
Енергоресурси

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції
(у відсотках)
3
35,7
45
11,72

7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

Найменування
уповноваженого
органу, що
прийняв рішення

Ринкова
вартість майна
або послуг, що є
предметом
правочину
(тис.грн)

Вартість активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності
(тис.грн)

1
1

2
22.02.2017

3
Наглядова рада

4
600 000

5
2 747 888

Співвідношення
ринкової
вартості майна
або послуг, що є
предметом
правочину, до
вартості активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
6
21,83495

Предмет
правочину

7
Додатковi угоди до
Генерального
договору про
кредитування №1
вiд 03 жовтня 2014
року.

Дата
розміщення
особливої
інформації в
загальнодосту
пній
інформаційній
базі даних
Комісії

8
22.02.2017

Веб-сайт
товариства, на
якому розміщена
інформація

9
http://www.suninbev.
com.ua/

Опис:
Наглядова рада 22.02.2017 р. прийняла рiшення звернутися до АТ "УкрСиббанк" щодо збiльшення дозволеної суми до до 600 000 000 (шiстсот мiльйонiв) гривень (UAH),
укласти з АТ "УкрСиббанк" додатковi угоди до Генерального договору про кредитування №1 вiд 03 жовтня 2014 року щодо збiльшення дозволеної суми траншу до 600 000
000 (шiстсот мiльйонiв) гривень (UAH) та надати повноваження виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства на укладення та пiдписання з АТ
"УкрСиббанк" додаткових угод до Генерального договору про кредитування №1 вiд 03 жовтня 2014 року щодо збiльшення дозволеної суми траншу до 600 000 000 (шiстсот
мiльйонiв) гривень (UAH). Предмет правочину - додатковi угоди до Генерального договору про кредитування №1 вiд 03 жовтня 2014 року. Ринкова вартiсть майна або
послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, - 600 000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 2
747 888 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi - 21, 83495%. Iнформацiя щодо загальної кiлькостi голосуючих акцiй, кiлькостi голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у зборах та кiлькостi голосуючих
акцiй, що проголосували "за" та "проти" прийняття рiшення не надається, тому що рiшення приймалось Наглядовою радою Товариства.
2
22.02.2017
Наглядова рада
335 000
2 747 888
12,19118
Змiни та
22.02.2017
http://www.suninbev.
Доповнення №14 до
com.ua/
Договору про
надання фiнансових
послуг №09/016 вiд
22 лютого 2010
року.
Опис:
Наглядова рада 22.02.2017 р. прийняла рішення надати згоду на вчинення значного правочину та надати повноваження виконуючому обов'язки Генерального директора

Товариства на укладення та підписання з Публічним акціонерним товариством "ІНГ Банк Україна" Змін та Доповнень №14 до Договору про надання фінансових послуг
№09/016 від 22 лютого 2010 року щодо збільшення дозволеної суми траншу до 335 000 000 (триста тридцять п'ять мільйонів) гривень (UAH). Предмет правочину - Зміни та
Доповнення №14 до Договору про надання фінансових послуг №09/016 від 22 лютого 2010 року. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена
відповідно до законодавства, - 335 000 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 2 747 888 тис. грн. Співвідношення ринкової
вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 12, 19118%. Інформація щодо загальної
кількості голосуючих акцій, кількості голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах та кількості голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття
рішення не надається, тому що рішення приймалось Наглядовою радою Товариства.
3
12.04.2017
Наглядова рада
571 000
2 747 888
20,8
Договiр на iмпорт та
13.04.2017
http://www.suninbev.
розповсюдження
com.ua/
товару (пива).
Опис:
Наглядова рада Товариства 12.02.2017 р. прийняла рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину Товариством, а саме: надання згоди на укладення з Iнбев
Белджiум НВ/СА Договору на iмпорт та розповсюдження товару (пива) з граничною вартiстю до 20 000 000 ( двадцяти мiльйонiв) Євро. Надати повноваження
виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства на укладення, пiдписання з Iнбев Белджiум НВ/СА Договору на iмпорт та розповсюдження товару (пива) з
граничною вартiстю до 20 000 000 (двадцяти мiльйонiв) Євро та будь-яких iнших необхiдних документiв, та самостiйно визначати всi iншi умови цих документiв. Предмет
правочину: Договiр на iмпорт та розповсюдження товару (пива). Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 20
000 000 Євро, що становить 571 000 тис.грн. у перерахунку по курсу НБУ на дату прийняття рiшення. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi: 2 747 888 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi: 20,8 %. Iнформацiя щодо загальної кiлькостi голосуючих акцiй, кiлькостi голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у зборах та кiлькостi
голосуючих акцiй, що проголосували "за" та "проти" прийняття рiшення не надається, тому що рiшення приймалось Наглядовою радою Товариства.
4
28.07.2017
Наглядова рада
679 760
2 747 888
24,74
Збiльшення вартостi
28.07.2017
http://www.suninbev.
предмету договору
com.ua/
(товарiв) за
договором
дистрибуцiї вiд
30.10.2014р.,
укладеного ПАТ
"Сан Iнбев Україна"
з ТОВ "Ред Булл
Україна", до
679760000 грн.
Опис:
Дата прийняття рiшення про про надання згоди на вчинення значного правочину: 28.07.2017р. Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення про надання згоди на
вчинення значного правочину: наглядова рада ПАТ "САН IнБев Україна" (протокол № 9 вiд 28.07.2017р.). Предмет правочину: збiльшення вартостi предмету договору
(товарiв) за договором дистрибуцiї вiд 30 жовтня 2014 року, укладеного Публiчним акцiонерним товариством "Сан Iнбев Україна" з Товариством з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Ред Булл Україна", до 679760000 (шiстсот сiмдесят дев'ять мiльйонiв сiмсот шiстдесят тисяч) гривень. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є
предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 679760,00 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 2747888
тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у
вiдсотках): 24,74%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй, що
проголосували "за" та "проти" прийняття рiшення, не зазначається, тому що рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину було прийнято наглядовою радою.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством статутом акцiонерного товариства не передбаченi.

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

1
22.02.2017

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних Комісії
2
22.02.2017

12.04.2017

13.04.2017

18.04.2017

19.04.2017

20.04.2017
28.07.2017

21.04.2017
28.07.2017

Дата
виникнення
події

Вид інформації

3
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше
відсотків голосуючих акцій
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів

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
2015
1
0
2
2016
1
0
3
2017
1
0
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше
Iншi органи не здiйснювали реєстрацiю акцiонерiв.
(запишіть)
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
X
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X

Підняттям рук
Інше
Бюлетенями для кумулятивного голосування.
(запишіть)
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
У звiтному роцi позачерговi збори не проводились.
(запишіть)

X

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування
(так/ні)? ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Ні
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
X
Ревізійна комісія (ревізор)
X
позачерговi загальнi
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є
збори в звiтному роцi
власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
не скликались
позачерговi загальнi
Інше (зазначити)
збори в звiтному роцi
не скликались
У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається
причина їх непроведення: скликаних, але не проведенних рiчних (чергових) загальних зборiв в
звiтному роцi не було.
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина
їх непроведення: скликаних, але не проведенних позачергових загальних зборiв в звiтному роцi
не було.
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:
членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів
членів наглядової ради - незалежних директорів
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками
акцій
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками
акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж
10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж
10 відсотками акцій

(осіб)
5
0
3
2
0
0
1
2

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так
Ні
Складу
X
Організації
X
Діяльності
X
Інше
Самооцiнка не проводилась
(запишіть)
Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена
наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених
завдань
Самооцiнка не проводилась
Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради? 9
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
Комiтетiв в складi наглядової ради не створено, оцiнка роботи
комiтетiв не проводилась.
Інше (запишіть)
Комiтетiв в складi наглядової ради не створено, оцiнка роботи
комiтетiв не проводилась.
Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Комiтетiв в складi наглядової
ради не створено, оцiнка роботи комiтетiв не проводилась.
Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Комiтетiв в
складi наглядової ради не створено.
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні) ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше
Члени наглядової ради винагороди не отримують.
(запишіть)

Ні
X
X
X

X

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)
У внутрiшнiх документах товарисва вiдсутнi будь-якi вимоги до
X
членiв наглядової ради.
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився
зі своїми правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
X
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
X
строк або не було обрано нового члена
Інше
Новий член наглядової ради самостiйно ознайомився iз змiстом
(запишіть)
внутрiшнiх документiв товариства.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено
ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 1
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?

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

Загальн
і збори
акціоне
рів

Наглядов
а рада

Виконав
чий
орган

Не
належит
ь до
компете
нції
жодного
органу

так

ні

ні

ні

так

ні

так

ні

так

ні

ні

ні

так

так

ні

ні

так

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні
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так

ні

ні

ні

так

так

так

ні

так

ні

ні
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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) ні
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?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

Так
X
X
X

Ні

X
X

Положення про акції акціонерного товариства
X
Положення про порядок розподілу прибутку
X
Кодекс корпоративного управлiння. Статут та iншi органiзацiйнi,
Інше (запишіть)
фiнансовi, розпорядчi документи.
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікуєт
ься у
пресі,
Документи
Інформаці
Копії
оприлюдн надаються
я
юється в
для
докумен розміщуєт
Інформація
тів
загальнод ознайомлен
ься на
розповсюджує
оступній
ня
надають
власній
ться на
ся на
інформаці безпосеред
інтернетзагальних
йній базі
ньо в
запит
сторінці
зборах
даних
акціонерно акціонер акціонерн
НКЦПФР
му
а
ого
про ринок товаристві
товариства
цінних
паперів
Фінансова звітність,
так
так
так
ні
так
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 10 відсотків
ні
так
ні
ні
ні
та більше статутного
капіталу
Інформація про склад
органів управління
так
так
так
ні
ні
товариства
Статут та внутрішні
ні
ні
так
ні
так
документи
Протоколи загальних
зборів акціонерів після
ні
ні
так
ні
так
їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
ні
так
ні
ні
ні
акціонерного
товариства
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
Інше
Iнший орган не приймав рiшення про затвердження зовнiшнього
(запишіть)
аудитора.

Ні
X
X

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох
років? (так/ні) ні
З якої причини було змінено аудитора?
Так
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше
Причин для змiни аудитора не було.
(запишіть)

Ні
X
X
X

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
Iншi органи не здiйснювали перевiрки фiнансово-господарської
(запишіть)
дiяльностi товариства.
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
X
відсотків голосів
Інше
Доручень вiд iнших органiв не було.
(запишіть)
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)
так
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів
протягом наступних трьох років?
Так
Ні
Випуск акцій
X
Випуск депозитарних розписок
X
Випуск облігацій
X
Кредити банків
X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
X
Інше (запишіть)
Iнший способiв iнвестицiй не планує.
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років
Не визначились
X
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) так
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: 20.04.2017; яким органом управління
прийнятий: загальними зборами акцiонерiв
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) так; укажіть яким чином його
оприлюднено: розмiщено 20.04.2017, на власному веб-сайтi http://www.suninbev.com.ua
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:
Кодекс корпоративного управлiння дотримується, вiдхилень протягом року не було. Кодекс
розмiщено на власному веб-сайтi http://www.suninbev.com.ua

Звіт про корпоративне управління
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ,

найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх
відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради
та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або
про відсутність таких заходів
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її
ключові характеристики або про відсутність такої системи
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського
обліку
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений
у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи,
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом
року
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій
внутрішнього аудитора
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року,
та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена
аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого
розглядати скарги
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання
фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених
скарг)
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою
установою та результати їх розгляду

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)
Товариство з обмеженою
1 Найменування аудиторської фірми
вiдповiдальнiстю
(П.І.Б. аудитора - фізичної особи "Аудиторська компанiя "Ю
підприємця)
Ейч Уай Простiр ЛТД"
2 Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
32593975
облікової картки платника податків фізичної особи)
3 Місцезнаходження аудиторської фірми,
03179, м.Київ, вул. Ушакова
14, к. 130
аудитора
4 Номер та дата видачі свідоцтва про
номер: 3388, дата видачі:
27.05.2004
включення до Реєстру аудиторських
фірм та аудиторів, виданого
Аудиторською палатою України
5 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
6 Номер та дата видачі свідоцтва про
номер: 330/4, дата видачі:
29.09.2016
відповідність системи контролю якості,
виданого Аудиторською палатою
України
7 Звітний період, за який проведено
з 01.01.2017 по 31.12.2017
аудит фінансової звітності
8 Думка аудитора (01 - безумовно
01 - безумовно позитивна
позитивна; 02 - із застереженням; 03 негативна; 04 - відмова від
висловлення думки)
9 Пояснювальний параграф (у разі
пояснювального параграфу
немає
наявності)
10 Номер та дата договору на проведення
номер: 03-2016-А, дата:
13.01.2016
аудиту
11 Дата початку та дата закінчення
дата початку: 01.02.2018, дата
закінчення: 28.02.2018
аудиту
12 Дата аудиторського висновку (звіту)
28.02.2018
13 Розмір винагороди за проведення
107 933,33
річного аудиту, грн
14 Текст аудиторського висновку (звіту)
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Користувачам фiнансової звiтностi

Публiчного акцiонерного товариства
"САН IнБев Україна"
та Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

Думка
Ми, незалежна аудиторська фiрма ТОВ "Аудиторська компанiя "Ю Ейч Уай
Простiр ЛТД" (свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської
дiяльностi № 3388 дiйсне до 30 сiчня 2019 року) згiдно з договором № 03-2016-А
вiд 13.01.2016р., провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного
товариства "САН IнБев Україна" ("компанiя"), що складається зi звiту про
фiнансовий стан на 31 грудня 2017 року, звiту про сукупний дохiд, звiту про
змiни у власному капiталi та звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився
зазначеною датою, i примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий
виклад значущих облiкових полiтик.
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, складена в усiх суттєвих
аспектах вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Основа для думки
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу
вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi
"Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є
незалежними по вiдношенню до компанiї згiдно з Кодексом етики професiйних
бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс
РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту
фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих
вимог та кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є
достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.
Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були
найбiльш значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний
перiод. Цi питання розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi
в цiлому та враховувались при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не
висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Ми визначили, що немає ключових питань аудиту, iнформацiю щодо яких слiд
надати в нашому звiтi.
Iнформацiя, що не є фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неї
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша
iнформацiя складається з iнформацiї, яка мiститься в Рiчнiй iнформацiї про
емiтента за 2017 рiк ("Рiчний звiт компанiї"), але не мiстить фiнансової звiтностi
та нашого звiту аудитора щодо неї. Очiкується, що Рiчний звiт компанiї буде
наданий нам пiсля дати цього звiту аудитора.
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та
ми не робимо висновку з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої
iнформацiї.
У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є
ознайомитися з iншою iнформацiєю, зазначеною вище, якщо вона буде нам
надана, та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою
iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд
час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве
викривлення.
Коли ми ознайомимося з Рiчним звiтом компанiї, якщо ми дiйдемо висновку, що
в ньому iснує суттєве викривлення, нам потрiбно повiдомити iнформацiю про це
питання тим, кого надiлено найвищими повноваженнями.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими
повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за таку систему
внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для
того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих
викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе
вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на
безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються
безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть
дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо
управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити
дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд
за процесом фiнансового звiтування компанiї.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть
у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки,
та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є
високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений
вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує.
Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано
очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що
приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до МСА, ми використовуємо професiйне судження
та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
-iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi
внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi
процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є
достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.
Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж
для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати
змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування
заходами внутрiшнього контролю;
-отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту,
для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для
висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
-оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть
облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським
персоналом;
-доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським
персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для
бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо
висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б
пiд значний сумнiв можливiсть компанiї продовжити безперервну дiяльнiсть.
Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми
повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв

iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є
неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на
аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi
подiї або умови можуть примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на
безперервнiй основi.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю
про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi
результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього
контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження,
що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо
їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими,
що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо
вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено
найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд
час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими
питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в своєму звiтi аудитора крiм
випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне
розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми
визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки
негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його
кориснiсть для iнтересiв громадськостi.
Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного
аудитора, є Сафiнський Вiктор Леонтинович (сертифiкат аудитора серiї "А",
сертифiкат САР, сертифiкат СIРА, сертифiкат АССА DipIFR).
Директор ТОВ "АК "Ю Ейч Уай Простiр ЛТД" Сафiнський В.Л.
Україна, 03040, м. Київ, вул. Василькiвська, 14, оф. 315, а/с 12
28.02.2018 року
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Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 p.
Форма №1

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I

Код
рядка
2

1801001
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

13 064
50 917
( 37 853 )
309 921
1 616 475
5 142 187
( 3 525 712 )
0
0
(0)
0
0
(0)

16 637
56 315
( 39 678 )
218 042
1 621 570
5 591 730
( 3 970 160 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

32
168
219 551
0
0

32
166
298 898
0
0

1065

0

0

1090
1095

0
2 159 211

0
2 155 345

II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс

Пасив
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

192 929
102 159
23 785
59 885
7 100
0
0
0

246 638
167 922
17 946
51 420
9 350
0
0
0

1125

113 547

194 575

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

64 525
50 239
50 239
0
0
20 712
0
123 090
0
0
0
0

29 967
45 901
45 901
0
0
23 837
0
295 571
0
0
0
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
23 635
588 677

0
0
0
0
30 810
867 299

1200

0

0

1300

2 747 888

3 022 644

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

95 107
0
121 549
0
0
0
31 448
322 739
(0)
(0)
0
570 843

95 107
0
121 549
0
0
0
31 448
-76 096
(0)
(0)
0
172 008

Код
рядка

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
1500
0
0
Пенсійні зобов’язання
1505
0
0
Довгострокові кредити банків
1510
0
0
Інші довгострокові зобов’язання
1515
6 380
7 216
Довгострокові забезпечення
1520
1 769
2 113
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
1 769
2 113
Цільове фінансування
1525
0
0
Благодійна допомога
1526
0
0
Страхові резерви
1530
0
0
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
1531
0
0
резерв збитків або резерв належних виплат
1532
0
0
резерв незароблених премій
1533
0
0
інші страхові резерви
1534
0
0
Інвестиційні контракти
1535
0
0
Призовий фонд
1540
0
0
Резерв на виплату джек-поту
1545
0
0
Усього за розділом II
1595
8 149
9 329
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600
455 000
685 000
Векселі видані
1605
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
1610
0
0
товари, роботи, послуги
1615
1 366 704
1 715 660
розрахунками з бюджетом
1620
100 295
141 064
у тому числі з податку на прибуток
1621
0
0
розрахунками зі страхування
1625
0
0
розрахунками з оплати праці
1630
9 481
13 922
одержаними авансами
1635
29 464
66 101
розрахунками з учасниками
1640
735
735
із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
страховою діяльністю
1650
0
0
Поточні забезпечення
1660
42 090
44 998
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
165 127
173 827
Усього за розділом IІІ
1695
2 168 896
2 841 307
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
1700
0
0
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0
Баланс
1900
2 747 888
3 022 644
Примітки: Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за таку систему внутрiшнього контролю, яку
управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi,
що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
Керівник

Хренов Д.Ю.

Головний бухгалтер

Савченко В.М.
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Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2017 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи

Код
рядка
2

1801003
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

4 430 796

4 299 066

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 3 179 112 )
(0)

( 2 848 874 )
(0)

2090

1 251 684

1 450 192

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
36 594

0
0
0
22 093

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 407 173 )
( 1 148 500 )
( 9 589 )

( 380 093 )
( 1 094 647 )
( 19 233 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

0

0

2195
2200
2220

( 276 984 )
0
1 528

( 21 688 )
0
749

Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2240
2241
2250
2255
2270
2275

0
0
( 112 553 )
(0)
( 90 173 )
0

0
0
( 93 115 )
(0)
( 3 754 )
0

2290

0

0

2295
2300

( 478 182 )
79 347

( 117 808 )
-5 242

2305

0

0

2350

0

0

2355

( 398 835 )

( 123 050 )

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статті

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
-398 835

0
-123 050

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
2 278 050
Витрати на оплату праці
2505
365 304
Відрахування на соціальні заходи
2510
69 764
Амортизація
2515
545 888
Інші операційні витрати
2520
1 063 866
Разом
2550
4 322 872
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
9 510 655 300
9 510 655 300
-0,041940

За аналогічний
період
попереднього
року
4
2 089 166
317 752
63 579
498 992
1 052 330
4 021 819
За аналогічний
період
попереднього
року
4
9 510 655 300
9 510 655 300
-0,012940

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
2615
-0,041940
-0,012940
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0,00
0,00
Примітки: Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за таку систему внутрiшнього контролю, яку
управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi,
що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
Керівник

Хренов Д.Ю.

Головний бухгалтер

Савченко В.М.

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "САН IнБев
Україна"

Дата

КОДИ
01.01.2018

за ЄДРПОУ

30965655

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2017 рік
Форма №3

Стаття

1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

Код
рядка

2

Код за ДКУД 1801004
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

6 961 384
0
0
0
0
0
0

6 597 998
0
0
0
0
0
0

3025

0

0

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
0
0
0
0
128 835

0
0
0
0
0
99 098

3100
3105
3110
3115
3116

( 4 535 206 )
( 284 619 )
( 72 218 )
( 1 576 296 )
(0)

( 4 067 227 )
( 389 605 )
( 59 176 )
( 1 508 045 )
(0)

3117

(0)

(0)

3118

(0)

(0)

3135
3140
3145

(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 124 443 )
497 437

(0)
( 75 619 )
597 424

3200

0

0

необоротних активів
3205
48 806
11 338
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
3235
0
0
іншої господарської одиниці
Інші надходження
3250
0
0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255
(0)
(0)
необоротних активів
3260
( 575 605 )
( 562 385 )
Виплати за деривативами
3270
(0)
(0)
Витрачання на надання позик
3275
(0)
(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
3280
(0)
(0)
іншої господарської одиниці
Інші платежі
3290
(0)
(0)
3295
-526
799
-551
047
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
0
0
Отримання позик
3305
1 395 000
982 000
Надходження від продажу частки в дочірньому
3310
0
0
підприємстві
Інші надходження
3340
0
0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345
(0)
(0)
Погашення позик
3350
( 1 165 000 )
( 920 000 )
Сплату дивідендів
3355
(0)
(2)
Витрачання на сплату відсотків
3360
(0)
(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
3365
(0)
(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому
3370
(0)
(0)
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
3375
(0)
(0)
дочірніх підприємствах
Інші платежі
3390
( 27 032 )
( 50 245 )
3395
202 968
11 753
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3400
173 606
58 130
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
3405
123 090
65 220
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
-1 125
-260
Залишок коштів на кінець року
3415
295 571
123 090
Примітки: Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за таку систему внутрiшнього контролю, яку
управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi,
що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
Керівник

Хренов Д.Ю.

Головний бухгалтер

Савченко В.М.

Публiчне акцiонерне товариство "САН IнБев Україна"

Підприємство

КОДИ
01.01.2018
30965655

Дата
за ЄДРПОУ

Звіт про власний капітал
За 2017 рік
Форма №4
Код за ДКУД

Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу

2
4000
4005

3
95 107
0

4
121 549
0

5
0
0

6
31 448
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
322 739
0

4010
4090
4095

0
0
95 107

0
0
121 549

0
0
0

0
0
31 448

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
570 843
0

0
0
322 739

0
0
0

0
0
0

0
0
570 843

0

-398 835

0

0

-398 835

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного
4210
0
0
0
0
0
0
0
0
капіталу
Сума чистого прибутку,
4215
0
0
0
0
0
0
0
0
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
4220
0
0
0
0
0
0
0
0
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
4225
0
0
0
0
0
0
0
0
матеріальне заохочення
4240
0
0
0
0
0
0
0
0
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
4245
0
0
0
0
0
0
0
0
капіталу
4260
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
4265
0
0
0
0
0
0
0
0
акцій
Анулювання викуплених
4270
0
0
0
0
0
0
0
0
акцій
Вилучення частки в капіталі
4275
0
0
0
0
0
0
0
0
Зменшення номінальної
4280
0
0
0
0
0
0
0
0
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
4290
0
0
0
0
0
0
0
0
Придбання (продаж)
4291
0
0
0
0
0
0
0
0
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
4295
0
0
0
0
-398 835
0
0
-398 835
Разом змін у капіталі
4300
95 107
121 549
0
31 448
-76 096
0
0
172 008
Залишок на кінець року
Примітки: Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi,
що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
Керівник

Хренов Д.Ю.

Головний бухгалтер

Савченко В.М.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
1 САН ІнБев Україна та її діяльність
ПАТ "САН ІнБев Україна" (далі – Компанія) є правонаступником товариства з обмеженою
відповідальністю з іноземними інвестиціями "САН Інтербрю Україна" (код ЄДРПОУ 30965655). З
моменту державної реєстрації Товариства до нього перейшли усе майно, усі права та обов'язки
товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "САН Інтербрю Україна", яке було
зареєстровано Державним реєстратором Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації
01.06.2000 р., про що зроблено запис № 10681200000002200.
Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "САН Інтербрю Україна" було
реорганізовано шляхом перетворення у Відкрите акціонерне товариство "САН Інтербрю Україна"
19.12.2005.
В 2006 році ВАТ "САН Інтербрю Україна" оголосило про реорганізацію в єдину юридичну особу шляхом
приєднання ВАТ "Миколаївський пивзавод "Янтар" (код ЄДРПОУ 00374605, було зареєстровано
Державним реєстратором виконавчого комітету Миколаївської міської ради 31.10.1995 р., про що було
зроблено запис № 1 522 120 0000 000777), ЗАТ "Чернігівський пивкомбінат "Десна" (код ЄДРПОУ
05517564, було зареєстровано Виконавчим комітетом Чернігівської міської ради 20.06.1994 р. за записом
про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР № 1 064 120 0000 003191) та ЗАТ "Пивзавод
"Рогань" (код ЄДРПОУ 00379896, було зареєстровано виконавчим комітетом Харківської міської ради
20.04.1994 р., про що зроблено запис №1 480 110 0001 020538).
Після реорганізації всі підприємства є безбалансовими відділеннями ВАТ "САН Інтербрю Україна".
Після завершення угоди про об`єднання компаній Іnterbrew і AmBev та створення ІnBev - лідера
світового пивоваріння - ВАТ "САН ІнБев Україна" представляло цю компанію на вітчизняному ринку. В
2010 ВАТ «САН ІнБев Україна» було перейменовано у ПАТ «САН ІнБев Україна».
До складу Компанії входять 6 безбалансових відділень:
- Дніпропетровське (49100, м.Дніпропетровськ, вул.Мандриківська, 276, оф.9),
- Чернігівське (14037, м.Чернігів, вул.Інструментальна, 20),
- Харківське (61172, м. Харків, вул. Роганська, 161),
- Одеське (65028, м.Одеса, вул.Генерала Цвєтаєва, 18),
- Миколаївське (54050, м.Миколаїв, вул. Янтарна, 320),
- Львівське (79019, м.Львів, вул. Городницька, 43).
У власності Компанії знаходяться три заводи: у Миколаєві, Харкові та Чернігові.
Основним видом діяльності Компанії є виробництво та реалізація пива та безалкогольних напоїв.
Основні ринки збуту - ринок пива України, експорт. Збут продукції здійснюється через прямі та непрямі
канали збуту.
Нижче показані основні акціонери Компанії та їхні частки у капіталі Компанії станом на 31 грудня
2017 р.:
Найменування юридичної особи
учасника
ТОВ "АБЕРТОН КОНСАЛТАНТС
ЛІМІТЕД" (ABBERTON CONSULTANTS
LІMІTED)
ТОВ "ДЕВАЙЗ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"
(DEVІZE ІNVESTMENTS LІMІTED)
ЗАТ «Інтербрю Уай.Ен.Ті.Ар Холдінг Б.В.»

Місцезнаходження

Відсоток акцій які
належать учаснику (від
загальної кількості)

1095, Кіпр, м. Нікосія, вул.
Ламбоусас, 1

2,8478

1095, Кіпр, м. Нікосія, вул.
Лампусас, 1
Нідерланди, м. Бреда,

2,8478
92,6439

"Іnterbrew YNTR Holding B.V."
Інші

вул.Сересстраат 19, 4811 CA
1,66

Юридична адреса Компанії: Україна, 03680, м. Київ, вул. Фізкультури, 30-В.
2 Умови, в яких працює Компанія
В Україні спостерігаються деякі явища, характерні для ринкової економіки, що зароджується, зокрема,
валюта, що не є вільно конвертованою за межами України, обмеження та контроль у валютній сфері,
відносно високі процентні ставки.
За наявності значної частки експорту у структурі економіки, Україна зазнає негативного впливу під час
падіння ринкової кон’юнктури та економічного спаду, що спостерігаються в інших країнах світу. Уряд
України продовжує проводити економічні реформи та вдосконалювати законодавчу, податкову і
нормативну базу. Майбутня стабільність економіки значною мірою залежить від успіху цих реформ та
ефективності вжитих економічних, фінансових і монетарних заходів.
Нещодавня світова фінансова криза негативно вплинула на українську економіку. Фінансова ситуація у
фінансовому та корпоративному секторах України значно погіршилася з середини 2008 року по 2009 рік
включно. З 2010 року в економіці України спостерігалося помірне відновлення економічного зростання,
але у 2013-2017 роках ситуація значно погіршилась. Погіршення економічної та політичної ситуації в
країні супроводжувалося різким зростом обмінного курсу української гривні щодо основних іноземних
валют, а також зниженням рівня ліквідності на міжбанківському ринку, що негативно вплинуло на
фінансовий стан компанії у зв’язку зі значним об’ємом імпортних операцій.
Верховною Радою був прийнятий «Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень у 2016 році» № 3688 від 22.12.2015 р. згідно якого ставка акцизного збору у 2016 р.
збільшилася на 100%, що мало суттєвий вплив на діяльність компанії у 2016 та 2017 р.
Податкове, валютне та митне законодавство в Україні дозволяє різні тлумачення та часто
змінюється.
3 Стандарти, які були випущені, однак ще не вступили в силу.
Наведені нижче стандарти, поправки та інтерпретації до стандартів були випущені, але не вступили в
силу станом на 31 грудня 2017 року:

МСФЗ 15 «Дохід від реалізації по договорах з клієнтами» - набуває чинності для річних
періодів, починаючи з 1 січня 2018 року;

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» - набуває чинності для річних періодів, починаючи з 1
січня 2018 року;

Поправки до МСФЗ 10 та МСФЗ 28 «Продаж або внесок активів в угодах між інвестором
та його асоційованою організацією або спільним підприємством» - Рада з МСФЗ
перенесла дату набуття чинності даних поправок на невизначений термін;

Поправки до МСФЗ 2 «Класифікація та оцінка операцій з виплат на основі акцій» набувають чинності для річних звітних періодів, починаючи з 01 січня 2018р.;

МСФЗ 16 «Оренда» - набуває чинності з 01 січня 2019 року;

МСФЗ 17 «Договори страхування» - набуває чинності з 01 січня 2021 року;

Поправки до МСБО 40 «Переведення інвестийної нерухомості з категорії в категорію» набувають чинності для річних звітних періодів, починаючи з 01 січня 2018р.;

Щорічні вдосконалення МСФЗ, період 2014-2016 рр. – набувають чинності для річних
періодів, починаючи з 1 січня 2018 р.;






Поправки до МСФЗ 4 «Застосуання МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» разом з МСФЗ 4
«Договори страховання» - набувають чинності для річних звітних періодів, починаючи з
01 січня 2018р.;
Роз’яснення КРМФЗ 22 «Операції в іноземній валюті та попередня оплата» - набувають
чинності для річних звітних періодів, починаючи з 01 січня 2018р.;
Роз’яснення КРМФЗ 23 «Невизначенність стосовно правил розрахунку податку на
прибуток» - набувають чинності для річних звітних періодів, починаючи з 01 січня 2019р.

Компанія не очікує, що застосування в майбутніх періодах цих стандартів, поправок та інтерпретацій до
стандартів матиме суттєвий вплив на її фінансову звітність.
4 Основні принципи облікової політики
Основа підготовки інформації. Ця фінансова звітність підготовлена в відповідності з
вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Під терміном Міжнародні
стандарти фінансової звітності надалі в широкому сенсі розуміються стандарти й тлумачення,
які прийняті Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО/IASB):
–

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ/IFRS);

–

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО/IAS);

–
Тлумачення, розробленні Комітетом з Міжнародних стандартів фінансової звітності
(ТКМСФЗ/ IFRIC) або Постійним комітетом з тлумачень (ПКТ/SIC).
Ця фінансова звітність підготовлена за принципом історичної (первісної) вартості, за винятком
фінансових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю плюс витрати, понесені на
здійснення операції.
Нижче наведено основні положення облікової політики, що використовувалися під час
підготовки цієї фінансової звітності. Ці принципи застосовувались послідовно відносно всіх
періодів, поданих у звітності. Підготовка фінансової звітності вимагає застосування певних
бухгалтерських оцінок. Вона також вимагає, щоб при застосуванні облікової політики Компанії її
керівництво застосовувало власні професійні судження. Області, де такі судження є особливо
важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та області, в яких
припущення й розрахунки мають велике значення для підготовки фінансової звітності, описані у
Примітці 4.
Дана фінансова звітність за 2017 рік була затверджена до випуску керівництвом
Компанії 23.02.2018 року.
Валюта подання та функціональна валюта. Валютою подання цієї фінансової звітності та
функціональною валютою є українська гривня.
Перерахунок іноземної валюти. Операції в іноземній валюті відображаються за обмінним
курсом Національного банку України (НБУ), встановленим на дату операції.
Монетарні активи і зобов’язання в іноземній валюті перераховуються у гривні за офіційним обмінним
курсом Національного банку України (НБУ) станом на кінець кожного звітного періоду. Прибутки і
збитки від курсових різниць, що виникають у результаті переоцінки активів та зобов’язань у гривні,
відображаються у складі прибутку чи збитку як фінансові доходи та фінансові витрати.
Основні курси обміну, що застосовувались для переоцінки сум в іноземній валюті, були такими:
31 грудня
2017 р.

31 грудня
2016 р.

Гривня до долару США
Гривня до євро
Гривня до російського рубля

28,067223
33,495424
0,48703

27,190858
28,422604
0,45113

Основні засоби. Основні засоби обліковані за історичною вартістю за мінусом накопиченого
зносу та резерву на знецінення, якщо необхідно. Витрати на ремонт та технічне обслуговування
визнаються витратами по мірі їх виникнення. Витрати на заміну значних компонентів основних
засобів капіталізуються із наступним списанням вартості заміненого компоненту.
Станом на кожну звітну дату керівництво оцінює наявність ознак знецінення основних засобів.
Якщо такі ознаки існують, керівництво розраховує вартість відшкодування, яка дорівнює
справедливій вартості активу за мінусом витрат на продаж або вартості використання, залежно
від того, яка з цих сум більша. Балансова вартість активу зменшується до вартості
відшкодування, а збиток від знецінення визнається у складі собівартості, адміністративних або
інших операційних
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витрат у залежності від призначення активу. Збиток від знецінення об’єктів незавершеного
будівництва визнається у складі інших витрат. Збиток від знецінення, відображений щодо будьякого активу у минулих періодах, сторнується, якщо мала місце зміна в оцінках, що
використовувались для визначення вартості використання активу або його справедливої
вартості за мінусом витрат на продаж.
Прибутки та збитки від вибуття активів визначаються шляхом порівняння суми надходжень із
балансовою вартістю та визнаються у складі прибутку чи збитку.
Амортизація. Амортизація на незавершене будівництво не нараховується. Амортизація інших
об’єктів основних засобів розраховується лінійним методом з метою рівномірного зменшення
первісної до ліквідаційної вартості протягом строку їх експлуатації за наступними нормами:
Строки експлуатації, років
Будівлі та споруди, а також їх компоненти та
інфраструктура
Виробниче обладнання
Тара
Транспортні засоби та меблі
ІТ обладнання
Торгове обладнання

Від 20 до 33
Від 5 до 15
Від 2 до 10
Від 5 до 10
Від 3 до 5
Від 3 до 5

Ліквідаційна вартість активу – це оціночна сума, яку Компанія отримала б у теперішній момент
від продажу цього активу, за мінусом оціночних витрат на продаж, якби стан та строк
експлуатації даного активу відповідав строку експлуатації та стану, які цей актив матиме
наприкінці строку корисного використання. Ліквідаційна вартість активу дорівнює нулю, якщо
Компанія має намір використовувати актив до кінця фізичного строку його експлуатації.
Ліквідаційна вартість активів та строки їх корисного використання переглядаються та, за
необхідності, коригуються на кожну звітну дату. У випадку знецінення основних засобів їхня
балансова вартість зменшується до вартості використання або до справедливої вартості мінус
витрати на продаж, залежно від того, яка з них більша.
Оперативна оренда. У випадках, коли Компанія виступає орендарем в рамках оренди, за якою
всі ризики та вигоди, притаманні володінню активом, не передаються орендодавцем Компанії,

загальна сума орендних платежів включається до складу прибутку чи збитку за рік рівними
частинами протягом строку оренди. Строк оренди – це строк дії укладеного орендарем договору
про не скасовану оренду активу, а також будь-який подальший строк після закінчення строку дії
договору, протягом якого орендар може, на свій власний розсуд, продовжувати оренду цього
активу, здійснюючи чи не здійснюючи орендні платежі, тоді як у момент початку оренди існує
об’єктивна впевненість у тому, що орендар має намір реалізувати своє право оренди.
Товарно-матеріальні запаси. Товарно-матеріальні запаси обліковуються за первісною
вартістю або чистою вартістю реалізації залежно від того, яка з цих сум менша. Списання
вартості запасів у виробництво переважно здійснюється за нормативним методом. Вартість
готової продукції та незавершеного виробництва включає вартість сировини, прямі витрати на
оплату праці, інші прямі витрати та відповідні виробничі накладні витрати. Чиста вартість
реалізації – це розрахункова ціна реалізації у ході нормального ведення бізнесу за
вирахуванням оціночних витрат на доведення запасів до завершеного стану та витрат на збут.
Компанія здійснює знецінення запасів згідно згідно політики «По резервам та нарахуванням».
Збиток від знецінення визнається у складі собівартості, адміністративних або інших операційних
витрат у залежності від призначення активу.
Дебіторська заборгованість за основною діяльністю та інша дебіторська
заборгованість. Дебіторська заборгованість за основною діяльністю та інша дебіторська
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заборгованість при визнанні обліковується за справедливою вартістю. Резерв на знецінення
дебіторської заборгованості створюється у тому випадку, коли існує об’єктивне свідчення того,
що Компанія не зможе отримати всю суму заборгованості відповідно до її первинних або
переглянутих умов. Суттєві фінансові труднощі дебітора, ймовірність того, що до дебітора
будуть застосовані процедури банкрутства або фінансової реорганізації, а також непогашення
або недотримання строків погашення дебіторської заборгованості свідчать про те, що
дебіторська заборгованість за основною діяльністю є знеціненою. Сума резерву являє собою
різницю між балансовою вартістю активу та поточною вартістю оціночних майбутніх грошових
потоків, дисконтованих за первісною ефективною процентною ставкою. Балансова вартість
активу зменшується за рахунок відповідного резерву, а сума збитку визнається у прибутку чи
збитку у складі загальних та адміністративних витрат. Якщо дебіторська заборгованість за
основною діяльністю є такою, що не може бути повернута, вона списується за рахунок резерву
під дебіторську заборгованість за основною діяльністю. Повернення раніше списаних сум
кредитується у складі прибутку чи збитку за рахунок загальних та адміністративних витрат.
Передоплати видані. Передоплати обліковуються за первісною вартістю мінус резерв на
знецінення. Передоплати відносяться до категорії довгострокових, якщо товари чи послуги, за
які було видано передоплати, будуть отримані через один рік або пізніше, або якщо
передоплати стосуються активу, який при початковому визнанні буде віднесений до категорії
необоротних активів. Передоплати, видані з метою придбання активу, включаються до складу
його балансової вартості після того, як Компанія отримала контроль над цим активом і якщо
існує ймовірність того, що Компанія отримає майбутні економічні вигоди, пов’язані з таким
активом. Інші передоплати списуються на прибуток чи збиток після отримання товарів або
послуг, за які вони були здійснені. Якщо існує свідчення того, що активи, товари чи послуги, за
які була здійснена передоплата, не будуть отримані, балансова вартість передоплати
зменшується належним чином, і відповідний збиток від знецінення визнається у складі прибутку
чи збитку за рік.
Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові
кошти, депозити до запитання в банках, інші короткострокові високоліквідні інвестиції, первісний

термін яких не перевищує трьох місяців. Грошові кошти, використання яких обмежене,
виключаються зі складу грошових коштів та їх еквівалентів. Еквіваленти грошових коштів
обліковуються за амортизованою вартістю із використанням методу ефективної процентної
ставки.
Класифікація фінансових активів. Компанія класифікує свої фінансові активи як грошові
кошти та дебіторську заборгованість. Керівництво Компанії визначає класифікацію фінансових
активів у момент їх початкового визнання.
Дебіторська заборгованість – це непохідний фінансовий актив, що не котируються на
активному ринку, крім тих фінансових активів, які Компанія має намір продати негайно або у
короткій перспективі.
Дебіторська заборгованість виникає тоді, коли Компанія реалізує продукцію безпосередньо
дебітору. Дебіторська заборгованість включається у категорію оборотних активів, крім тієї, строк
погашення якої перевищує 12 місяців після звітної дати. Ці фінансові активи включаються у
категорію необоротних активів. У звіті про фінансовий стан за МСФЗ дебіторська заборгованість
показані у складі дебіторської заборгованості за основною діяльністю та іншої дебіторської
заборгованості.
Класифікація фінансових зобов’язань. Фінансові зобов’язання показані у складі
кредиторської заборгованості за основною діяльністю та іншої кредиторської заборгованості і
позикових коштів.
Початкове визнання фінансових інструментів. Фінансові інструменти спочатку визнаються
за справедливою вартістю плюс витрати, понесені на здійснення операції. Найкращим
підтвердженням справедливої вартості при початковому визнанні є ціна угоди. Прибуток або
збиток при початковому визнанні визнається лише у тому випадку, якщо існує різниця між
справедливою вартістю та ціною угоди, підтвердженням якої можуть бути інші поточні угоди з
тим самим фінансовим інструментом, що спостерігаються на ринку, або методики оцінки, які у
якості базових даних використовують лише дані з відкритих ринків.
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Подальша оцінка фінансових інструментів. Після початкового визнання фінансові
зобов’язання, кредити та дебіторська заборгованість Компанії оцінюються за амортизованою
вартістю. Амортизована вартість розраховується із використання методу ефективної процентної
ставки, а для фінансових активів визначається за вирахуванням збитків від знецінення, якщо
такі є.
Припинення визнання фінансових активів. Компанія припиняє визнання фінансових активів,
коли (а) активи погашені або права на отримання грошових потоків від активів інакше втратили
свою чинність або (б) Компанія передала права на отримання грошових потоків від фінансових
активів або уклала угоду про передачу, і при цьому (i) також передала в основному всі ризики та
вигоди, пов’язані з володінням активами, або (ii) Компанія не передала та не залишила в
основному всі ризики та вигоди володіння, але припинила здійснювати контроль. Контроль
вважається збереженим, якщо контрагент не має практичної можливості повністю продати актив
непов’язаній стороні без внесення додаткових обмежень на перепродаж.
Припинення визнання фінансових зобов’язань. Компанія припиняє визнання фінансових
зобов’язань тоді і тільки тоді, коли зобов’язання Компанії погашені, врегульовані або термін їх дії
закінчився.
Знецінення фінансових активів. Збитки від знецінення визнаються у складі прибутку чи
збитку по мірі їх виникнення у результаті однієї або декількох подій («збиткових подій»), що

відбулись після початкового визнання фінансового активу і чинять вплив на суму або строки
оціночних грошових потоків, які пов’язані з фінансовим активом або групою фінансових активів,
якщо ці збитки можна достовірно оцінити.
Акціонерний капітал. Прості акції класифіковано як капітал. Витрати, безпосередньо пов’язані
з емісією нових акцій, показуються у складі капіталу як зменшення суми надходжень за
вирахуванням податків. Перевищення справедливої вартості внесених у капітал сум над
номінальною вартістю випущених акцій обліковується у складі капіталу як інший вкладений
капітал.
Дивіденди. Дивіденди обліковуються у складі зобов’язань та вираховуються з капіталу у тому
періоді, в якому вони були оголошені та ухвалені. Інформація про будь-які дивіденди, оголошені
після закінчення звітного періоду, але до ухвалення фінансової звітності до випуску,
розкривається у примітках до фінансової звітності.
Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська
заборгованість. Кредиторська заборгованість за основною діяльністю визнається, якщо
контрагент виконав свої зобов’язання за угодою, і обліковується первісно за справедливою
вартістю, а в подальшому, якщо кредиторська заборгованість є довгостроковою за
амортизованою вартістю із використанням методу ефективної процентної ставки.
Аванси отримані. Аванси отримані обліковуються у розмірі початково одержаних сум.
Взаємозалік. Взаємозалік фінансових активів та зобов’язань, з подальшим включенням до звіту
про фінансовий стан лише їхньої чистої суми, може здійснюватися лише у випадку існування
юридично визначеного права взаємозаліку визнаних сум, коли є намір провести розрахунок на
основі чистої суми або одночасно реалізувати актив та розрахуватися за зобов’язаннями.
Резерви зобов’язань та відрахувань. Резерви зобов’язань та відрахувань – це зобов’язання
не фінансового характеру із невизначеним строком або сумою. Резерви відображаються у
фінансовій звітності, коли Компанія має теперішнє юридичне або конструктивне зобов’язання у
результаті минулих подій і коли існує імовірність того, що для погашення такого зобов’язання
потрібне буде відволікання ресурсів, які передбачають економічні вигоди, а суму цього
зобов’язання можна розрахувати з достатнім рівнем точності.
Умовні активи та зобов’язання. Умовний актив не визнається у фінансовій звітності.
Інформація про нього розкривається у випадку ймовірності притоку економічних вигод. Умовні
зобов’язання не визнаються у фінансовій звітності, крім випадків, коли існує ймовірність відтоку
ресурсів для того, щоб розрахуватися по зобов’язаннях, і їх суму можна розрахувати з достатнім
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рівнем точності. Інформація про умовні зобов’язання розкривається у фінансовій звітності, крім
випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів, які передбачають економічні вигоди, є незначною.
Виплати працівникам. Заробітна плата, внески до Фонду соціального страхування, оплачувані
річні відпустки, лікарняні та премії нараховуються у тому році, в якому відповідні послуги
надавались працівниками Компанії.
Виплати працівникам. План із встановленими виплатами. Компанія здійснює виплати на
користь своїх працівників, передбачені галузевою угодою, що дає право на компенсацію при
розірванні трудового договору у зв’язку із скороченням штату або при виході на пенсію.
Зобов’язання за виплатами працівникам розраховуються незалежним актуарієм на дисконтній
основні на підставі актуарних припущень щодо динаміки кількості працюючих, кількості
пенсіонерів, динаміки змін витрат на оплату праці і т.д. Зобов’язання згідно плану із

встановленими виплатами відносяться до складу забезпечень у звіті фінансового стану
Компанії.
Податок на прибуток. У цій фінансовій звітності оподаткування показано відповідно до вимог
законодавства із використанням податкових ставок та законодавчих норм, які діяли або
фактично були введені в дію станом на кінець звітного періоду. Витрати з податку на прибуток
включають поточні податки та відстрочене оподаткування та відображаються у складі прибутку
чи збитку за рік, якщо тільки вони не мають бути відображені в інших сукупних доходах або
безпосередньо у складі капіталу у зв’язку з тим, що вони стосуються операцій, які також
відображені у цьому самому або іншому періоді в інших сукупних доходах або безпосередньо у
складі капіталу.
Поточний податок – це сума, що, як очікується, має бути сплачена податковим органам або
ними відшкодована стосовно оподатковуваного прибутку чи збитків за поточний та попередні
періоди.
Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов’язань відносно
перенесених податкових збитків та тимчасових різниць, що виникають між податковою базою
активів та зобов’язань та їхньою балансовою вартістю для цілей фінансової звітності. Відповідно
до виключення при початковому визнанні, відстрочений податок не визнається для тимчасових
різниць, що виникають при початковому визнанні активу або зобов’язання, яке не впливає на
фінансовий результат або оподатковуваний прибуток у результаті операції, яка не є
об’єднанням компаній. Активи та зобов’язання з відстроченого оподаткування визначаються із
використанням ставок оподаткування, які введені в дію або практично були введені в дію станом
на кінець звітного періоду і які, як очікується, застосовуватимуться у періоді, коли будуть
сторновані тимчасові різниці або зараховані перенесені податкові збитки.
Податок на додану вартість. Податок на додану вартість («ПДВ») стягується за двома
ставками: 20% при продажу на внутрішньому ринку та імпорті товарів, робіт чи послуг та 0% при
експорті товарів та супутніх послуг. Вихідний податок на додану вартість при реалізації підлягає
сплаті податковим органам на дату (а) оплати клієнтами вартості товарів чи послуг або (б)
доставки товарів чи послуг клієнтам, залежно від того, що відбулося раніше. Як правило,
вхідний ПДВ може бути зарахований з ПДВ, що нараховується при реалізації, у момент
отримання податкової накладної з ПДВ. Податкові органи дозволяють здійснювати розрахунки
за ПДВ на основі чистої суми.
Визнання доходів. Доходи обліковуються в сумі отриманої винагороди або коштів, що повинні
бути отримані, за продані товари або надані послуги у ході звичайної діяльності Компанії.
Доходи від реалізації показуються без ПДВ та знижок.
Компанія визнає доходи, якщо їх суму можна визначити з достатнім рівнем точності, існує
ймовірність отримання Компанією майбутніх економічних вигод і дотримано конкретних критеріїв
по кожному напрямку діяльності Компанії. Сума доходу вважається такою, що не підлягає
достовірній оцінці до тих пір, доки не будуть врегульовані всі умовні зобов’язання, пов’язані з
реалізацією. Оцінки доходів Групи базуються на результатах минулих періодів з урахуванням
категорій покупців, видів операцій та специфіки кожної угоди.
Компанія виробляє пиво та безалкогольні напої для її реалізації в Україні та на міжнародних
ринках. Доходи від продажу продукції, незалежно від того, чи вироблені вони Групою або
придбані
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у інших сторін, визнаються у момент передачі ризиків та вигод від володіння товарами.
Зазвичай, це відбувається у момент відвантаження товару. Проте якщо Група погоджується
доставити вантаж у конкретне місце, доходи визнаються у момент передачі вантажу покупцю у

встановленому місці. Група використовує стандартні правила ІНКОТЕРМС 2000, такі як франкозавод (EXW), франко-перевізник (FCA), доставка до кордону (DAF) та поставка без сплати мита
(DDU), які визначають момент переходу ризиків та вигод володіння. Продажі обліковуються на
основі цін, вказаних у специфікаціях до договорів купівлі-продажу.
Визнання витрат. Витрати обліковуються за методом нарахування. Собівартість реалізованої
продукції переважно включає ціну закупки сировини, витрати на персонал, витрати на
амортизацію основних засобів, витрати на електроенергію та інші відповідні витрати.
Фінансові витрати. Фінансові витрати включають процентні витрати за позиковими коштами,
збитки від курсової різниці за позиковими коштами. Всі процентні та інші витрати за позиковими
коштами відносяться на витрати.
Фінансові доходи. Фінансові доходи включають процентний дохід за розміщення вільних коштів
в банках на депозитних рахунках.
5 Основні бухгалтерські оцінки та судження при застосуванні облікової політики
Компанія використовує оцінки та припущення, які впливають на суми, які визнаються у
фінансовій звітності та на балансову вартість активів та зобов’язань протягом наступного
фінансового року. Розрахунки та судження постійно оцінюються та базуються на попередньому
досвіді керівництва та інших факторах, у тому числі на очікуваннях щодо майбутніх подій, які
вважаються обґрунтованими за існуючих обставин. Крім суджень, які передбачають облікові
оцінки, керівництво Компанії також використовує професійні судження при застосуванні
облікової політики. Професійні судження, які чинять найбільш суттєвий вплив на суми, що
відображаються у фінансовій звітності, та оцінки, результатом яких можуть бути значні
коригування балансової вартості активів та зобов’язань протягом наступного фінансового року,
включають:
Податкове законодавство. Податкове, валютне та митне законодавство України продовжує
розвиватись. Суперечливі положення тлумачаться по-різному. Хоча керівництво вважає, що
його тлумачення є доречним та обґрунтованим, не існує жодний гарантій того, що податкові
органи його не оскаржать.
Строки експлуатації основних засобів.
Більшість основних засобів Компанії це – а) будівлі та б) виробниче та інше обладнання
вузькоспеціалізованого характеру. Оцінка строків експлуатації об’єктів основних засобів вимагає
застосування професійних суджень з урахуванням строків експлуатації подібних активів у
минулому. Компанія одержує майбутні економічні вигоди від активів переважно у результаті їх
використання. Однак такі чинники, як технічний та економічний знос та старіння, часто
призводять до скорочення економічних вигод від активів. Керівництво оцінює залишкові строки
експлуатації відповідно до поточного технічного стану активів та оціночного періоду, протягом
якого Компанія, як очікується, отримає вигоди від їх використання. При цьому враховуються такі
основні чинники: (а) передбачуване використання активів; (б) прогнозний знос залежно від
експлуатаційних параметрів та регламенту технічного обслуговування; і (в) технічний або
економічний знос внаслідок зміни ринкових умов.
6 Інформація за сегментами
Керівництво Компанії прийняло рішення здійснювати управлінський облік результатів роботи на підставі
окремих марок напоїв та ємностей продукції.
Оскільки керівництво не оцінює результати роботи Компанії в розрізі операційних сегментів та в розрізі
географічних сегментів, розподіл результатів діяльності по сегментам в даному розділі не наводиться.

7 Нематеріальні активи
У балансовій вартості нематеріальних засобів відбулися такі зміни:

Інтелекту
альна
власність

Права на
поставку

Ліцензії
та ПЗ

Станом на 1 січня 2017 р.
Приріст або збиток за результатами переоцінки
Накопичена амортизація

3 156
(976)

60
(48)

39 776
(36 829)

Нематер
іальні
активи,
не
введені
в експл.
7 925
-

Чиста балансова вартість
За період, який закінчився 31 грудня 2017 р.
Чиста балансова вартість на початку року
Курсові різниці
Приріст вартості за результатами переоцінки
Збиток від знецінення
Збільшення
Зменшення
Списання
Амортизація
Чиста балансова вартість на кінець року

2 180

12

2 947

7 925

13 064

2 180
(122)
2 058

12
(5)
7

2 947
936
(1 698)
2 185

7 925
12 777
(8 315)
12 387

13 064
13 713
(8 315)
(1 825)
16 637

3 156
(1 098)
2 058

60
(53)
7

40 712
(38 527)
2 185

12 387
12 387

56 315
(39 678)
16 637

Станом на 31 грудня 2017 р.
Приріст або збиток за результатами переоцінки
Накопичена амортизація
Чиста балансова вартість

Всього

50 917
(37 853)

Переважна більшість нематеріальних активів, придбаних у 2017 році, складають ліцензії та
програмне забезпечення. Компанія обрала метод оцінки нематеріальних активів за собівартістю з
подальшим нарахуванням амортизації та витрат у зв’язку із знеціненням.

8 Основні засоби

Станом на 1 січня
2017 р.
Приріст або збиток
за результатами
переоцінки
Накопичена
амортизація
Чиста балансова
вартість
За період, який
закінчився 31 грудня
2017 р.
Чиста балансова
вартість на початку
року
Збиток від
знецінення
Збільшення
Зменшення
Списання
Амортизація
Чиста балансова
вартість на кінець
року
Станом на 31 грудня
2017 р.
Приріст або збиток
за результатами
переоцінки
Накопичена
амортизація
Чиста балансова
вартість

Будівлі
та
споруди
а також
їх
компон
енти та
інфраст
руктура

Виробниче
обладнанн
я

798 952

(1 528)
(426
100)

Капітальн
і
інвести
ІТ
ції та
обладн
незавер
ання
шене
будівни
цтво

Тара

Трансп
ортні
засоби
та
меблі

2 574 444

474 769

73 195

1 174
286

46 539

326 024

5 468 209

(6 364)

(4 290)

(125)

(15
630)

(183)

(16
102)

(44 222)

(269 490)

(47
571)

(828
910)

(29
288)

-

(3 497 591)

(1 896
232)

Торгове
обладна
ння

Всього

371 323

671 848

200 990

25 499

329 746

17 069

309 921

1 926 396

371 323

671 848

200 990

25 499

329 746

17 069

309 921

1 926 396

21 588

193 117

206 357

12 027

(88 337)
657 280

(11 547)
(3 723)

(1 263)
203 678
(51
638)
(679)

(87 074)
418

(2)
(50)
(47
166)

(99 093)
(113 447)

(90 297)

(480)
(34)
(8
287)

(5 223)
-

(232 758)

20 095
(5
(25 082)
121)
(108 378)
(583)
(5
(59 138)
541)

-

(443 187)

345 693

616 937

214 749

34 349

389 547

20 295

218 042

1 839 612

820 488

2 752 291

547 666

87 586

1 325
647

58 052

321 219

5 912 949

(1 528)
(473
266)

(6 364)
(2 128
990)

(4 290)

(16
893)
(919
207)

(183)
(37
575)

(103
176)

(132 559)

(328 628)

(125)
(53
112)

345 694

616 937

214 748

34 349

389 547

20 294

(218
043)

(3 940 778)
1 839 612

Основні засоби оцінюються за собівартістю з подальшим нарахуванням амортизації та витрат у
зв’язку із знеціненням. До складу будівель та споруд включаються виробничі та інші будівлі та
споруди, а також інфраструктура (дороги та місця для транспорту), легкі конструкції; до складу
виробничого обладнання входить варочне обладнання, лінії розливу, обладнання лабораторій,
циліндрично-конічні танкери та інше; до складу тари відноситься пляшки, дерев’яні піддони та
палети, кеги та ящики; до складу торгового обладнання відносяться стенди, дошки, вивіски та
інше обладнання, пов’язане з продажем пива.
Всі основні засоби, які знаходяться на балансі Компанії, є її власністю. Компанія не має основних засобів у
фінансовому лізингу.

9

Товарно-матеріальні запаси

Сировина
Знецінення сировини
Пакувальні матеріали
Знецінення пакувальних матеріалів
Солод та ячмінь
Запасні частини
Знецінення запасних частин
Витратні матеріали
Знецінення витратних матеріалів
Передплата за запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Знецінення готової продукції
Товари

31.12.2016

31.12.2017

24 335
(200)
36 680
6 334
31 955
(3 521)
29 604
(23 028)
23 785
60 242
(356)
7 100
192 929

37 830
75 200
(193)
9 885
43 164
(5 028)
26 904
(19 840)
17 946
53 128
(1 708)
9 350
246 638

Станом на 31 грудня 2017 року товарно-матеріальні запаси показані з урахуванням резерву на
застарілі запаси у сумі 26 769 тисяч гривень (на 31 грудня 2016 року – 27 105 тисяч гривень).
10 Дебіторська заборгованість за основною діяльністю та інша дебіторська
заборгованість
31.12.2016

31.12.2017

Торгова дебіторська заборгованість сторонніх осіб
Дебіторська заборгованість від структур пов'язаних з фірмою
Знецінення дебіторської заборгованості
Дебіторська заборгованість з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за іншими податками
Дебіторська заборгованість за виданими авансами (за
маркетингові, транспортні послуги, вивезення та утилізація
відходів та інші послуги від постачальнків)
Знецінення дебіторської заборгованості за виданими авансами
Дебіторська заборгованість від основної діяльності

101 991
11 556
50 239
-

186 436
8 139
45 901
-

65 000

30 643

(475)
228 311

(676)
270 443

Дебіторська заборгованість пов'язаних осіб
Дебіторська заборгованість сторонніх осіб за залогову тару
Інша поточна дебіторська заборгованість

20 712
20 712

23 837
23 837

Станом на 31 грудня 2017 року Компанія не має дебіторської заборгованості з простроченим
терміном сплати. З метою уникнення фінансових ризиків Компанія використовує політику
реалізації продукції за передоплатою.
Аналіз кредитної якості фінансової дебіторської заборгованості за основною діяльністю та іншої
дебіторської заборгованості наведено далі:

10 Дебіторська заборгованість за основною діяльністю та інша дебіторська
заборгованість (продовження)
Справедлива вартість дебіторскої заборгованості від основної діяльності та іншої дебіторської
заборгованості:

Дебіторська заборгованість від сторонніх структур, не
пов'язаних з Компанією
Дебіторська заборгованість від структур, пов'язаних з
Компанією

31.12.2016

31.12.2017

216 755

262 304

32 268
249 023

31 976
294 280

Дебіторська заборгованість з основної діяльності від структур, не пов'язаних з Компанією , яка
входить до знеціненої дебіторської заборгованості:

1 - 6 місяців
більше 6 місяців

31.12.2016

31.12.2017

(475)

(201)
(475)
(676)

(475)

Дебіторська заборгованість з основної діяльності від структур, не пов'язаних з Компанією , яка
не входить до знеціненої дебіторської заборгованості:

до 1 місяця
1 - 6 місяців
більше 6 місяців

31.12.2016

31.12.2017

166 325
191
50 239

216 187
216
45 901

216 755

262 304

Заборгованість з основної діяльності за мінусом резерву від знецінення у розмірі 262 304 тис.
грн. (2016 р.: 216 755 тис. грн.) на 100% представлена в національній валюті (2016 р.: 100%).
11 Грошові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошти у касі
Грошові кошти на поточних банківських рахунках
Короткострокові банківськи депозити

31.12.2016

31.12.2017

1
61 089
62 000
123 090

52 571
243 000
295 571

12 Акціонерний капітал

N
п/п

1

2

Дата

Зміст

Залишок
на
01.01.2017
початок
року
Залишок
на
31.12.2017
кінець
року

Власні
Акції Тимчасовий
Випущені
акції,
Емісія
в
зважений
акції
викуплені
обігу коефіцієнт
товариством

-

-

-

9 510
655
300

-

-

-

9 510
655
300

Середньорічна кількість простих акцій в обігу

Середньозважена
кількість
простих акцій,
що знаходяться в
обігу (гр. 6 х гр.
7)

1,0

9 510 655 300

1,0

9 510 655 300
9 510 655 300

Впродовж 2017 змін в структурі та кількості простих акцій, що знаходяться в обігу, не
відбувалось.
13 Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська
заборгованість

Торгова кредиторська заборгованість сторонніх осіб
Кредиторська заборгованість від структур, пов'язаних з
Компанією
Кредиторська заборгованість за солод та ячмінь
Кредиторська заборгованість із заробітної плати та
соціальному забезпеченню
Кредиторська заборгованість за податками
Аванси, отримані від дистриб'юторів щодо програм
лояльності, промоакцій та ін.
Аванси, отримані від дистриб'юторів щодо пива та упаковки
без депозитної системи
Кредиторська заборгованість за девідендами
Кредиторська заборгованість від основної діяльності
Кредиторська заборгованість за процентами по банківським
кредитам
Кредиторська заборгованість за заставну тару
Резерви за судовими позовами
Короткострокові кредити банків
Поточні забезпечення з резерву невикористаних відпусток,
бонусів
Інші поточні зобов'язання

31.12.2016

31.12.2017

1 017 178

1 114 194

253 672
95 854

484 175
117 290

9 481
100 295

13 922
141 064

16 270

3 905

13 194
735
1 506 679

62 196
735
1 937 481

4 892
158 594
1 641
455 000

7 075
165 789
963
685 000

42 090
662 217

44 998
903 825

Нижче наведена торгова кредиторська заборгованість за основною діяльністю сторонніх осіб за
терміном з дати появи:

до 1 місяця
від 1 до 3 місяців
від 3 до 6 місяців
від 6 місяців до 1 року
більше 1 року

31.12.2016

31.12.2017

1 070 302
40 439
1 552
549
190
1 113 032

1 203 484
26 519
1 174
284
23
1 231 484

14 Поточні кредити банків

Найменування
кредитора
ПАТ "ІНГ Банк
Україна"
ПАТ
"УкрСиббанк"
ПАТ
"УкрСиббанк"
ПАТ
"УкрСиббанк"
ПАТ
"УкрСиббанк"

Сума кредиту
згідно
контракту

Валюта
кредита

Сумма
кредиту, яка
залишилася
до сплати (в
тис. грн.)

Відсоткова
ставка
margin

UAH

85 000 000

14,90%

05.03.2018

UAH

210 000 000

12,00%

02.02.2018

UAH

40 000 000

12,00%

02.02.2018

UAH

260 000 000

12,00%

02.02.2018

UAH

90 000 000

13,00%

05.03.2018

Термін сплати

335 000
000
600 000
000
600 000
000
600 000
000
600 000
000

685 000 000
15 Відстрочений податок на прибуток

Відстрочені податкові активи:
термін реалізації від 12 місяців
термін реалізації до 12 місяців
Відстрочені податкові зобов'язання:
термін реалізації від 12 місяців
термін реалізації до 12 місяців
Відстрочені податкові активи (зобов'язання)/нетто

2016

2017

239 144
239 144

301 505
301 505

(19 017)
(576)
(19 593)
219 551

(2 607)
(2 607)
298 898

Зміни відстрочених податкових активів/зобов'язань у продовж року (нетто):

Початок року
Відображення у звіті про фінансові результати

2016

2017

224 793
(5 242)

219 551
79 347

Кінець року

219 551

298 898

Відстрочені податки, проаналізовані за видами тимчасових різниць
Відмінності між українськими правилами оподаткування та МСФЗ призводять до виникнення
певних тимчасових різниць між балансовою вартістю активів та зобов’язань для цілей
фінансового звітування та їхньою податковою базою. Згідно положень Податкового кодексу, у
період з 1 січня 2017 до 31 грудня 2017 року була дійсною ставка оподаткування 18%; у період з
1 січня 2018 року і далі дійсною буде ставка оподаткування 18%.

Балансова
вартість
за МСФЗ

Податко
ва база

Різниця
МСФЗ
та
податко
вої бази

Пості
йна
різниц
я

Тимчасов
а різниця

Подат
кова
ставка

Тимчасова
різниця x
Податкова
ставка

Увій
шли
до
склад
у
капіт
алу

увійшли до
складу
Звіту про
фінансові
результати

Актив
Необоротні
активи

2 155 345

2 161
012

1 406 821
214 749

1 420
984
214 749

14 162
-

-

14 162
-

0,18
0,18

2 549
-

-

2 549
-

218 042

223 897

5 855

-

5 855

0,18

1 054

-

1 054

16 637

2 156

(14 481)

-

(14 481)

0,18

(2 607)

-

(2 607)

32

155

123

-

123

0,18

22

-

22

166

174

8

-

8

0,18

1

-

1

298 898

298 898

-

-

-

0,18

-

-

-

Оборотні активи

867 299

894 744

Запаси
Дебіторська
заборгованість з
податку на
прибуток
Торгова
дебіторська
заборгованість
Дебіторська
заборгованість з
інших податків

246 638

273 406

26 768

-

26 768

0,18

4 818

-

4 818

45 901

45 901

-

-

-

0,18

-

-

-

194 575

194 575

-

-

-

0,18

-

-

-

30 810

30 810

-

-

-

0,18

-

-

-

Майнові основні
засоби
Тара
Капітальні
вкладення в
основні засоби
Інші
нематеріальні
активи
Інші фінансові
інвестиції
Довгострокова
дебіторська
заборгованість
Відстрочені
податкові
активи

Інша
дебіторська
заборгованість
Дебіторська
заборгованість
за заставну тару
Грошові кошти
та їх еквіваленти

29 967

30 644

677

-

677

0,18

122

-

122

23 837

23 837

-

-

-

0,18

-

-

-

295 571

295 571

-

-

-

0,18

-

-

-

Всього активів

3 022 644

3 055
756

Всього капітал

172 008

172 008

Забезпечення
майбутніх
витрат і
платежів

9 329

9 329

Довгострокові
зобов'язання

9 329

9 329

-

-

-

0,18

-

-

-

2 841 307

2 522
375

685 000

685 000

-

-

0,18

-

-

-

1 715 659

1 401
607

314 052

1 627

312 425

0,18

56 237

-

56 237

13 922

13 922

-

-

-

0,18

-

-

-

44 998

44 998

-

-

-

0,18

-

-

-

141 064

141 064

-

-

-

0,18

-

-

-

7 075

7 075

-

-

-

0,18

-

-

-

165 789

165 789

-

-

-

0,18

-

-

-

66 101

62 184

3 917

-

3 917

0,18

705

-

705

Зобов'язання

Поточні
зобов'язання
Займи
Кредиторська
заборгованість
за товари,
роботи, послуги
Поточні
зобов'язання з
оплати праці
Поточні
забезпечення з
резерву
відпусток
Поточні
зобов'язання за
розрахунками з
бюджетом
Кредиторська
заборгованість
за процентами
банків по
банківським
кредитам
Кредиторська
заборгованість
за заставну тару
Інша
кредиторська
заборгованість

Поточні
зобов'язання за
розрахунками з
учасниками
Резерви за
судовими
позовами
Всього
зобов'язань
Всього пасивів
Податковий
кредит (податок
зі збитку у
податковому
обліку)
Відстрочені
податкові
активи на
31.12.2017

735

735

-

-

-

0,18

-

-

-

963

2 522
375
2 694
384

963

-

963

0,18

173

-

173

2 850 635
3 022 644

63 075

235 823

298 898

16 Резерви
Нижче наведені зміни в складі резервів підприємства, які відбулися у 2017 році.
До складу резервів входить резерв сумнівної дебіторської заборгованості а також резерви, які
нараховуються за судовими позовами, якщо вірогідність програшу справи більше 50% за
оцінкою юридичного департаменту.
Сумнівна дебіторська заборгованість.
Компанія відобразила резерв сумнівної дебіторської
заборгованості за основною діяльністю, оскільки керівництво Компанії має сумнів в можливості
отримання в майбутньому всієї суми заборгованості відповідно до її первинних або переглянутих умов.
Судові позови. Даний резерв визнається в випадку, якщо вірогідність програшу справи за оцінкою
юридичного департаменту Компанії більше 50%. Терміни вибуття пов’язаних з даним резервом
економічних вигід оцінити неможливо.
Знецінення запасів Компанія на регулярній основні проводить тестування знецінення запасів та визнає
витрати від знецінення запасів

Станом на 1 січня 2017 р.
Дані із звіту про фінансові
результати:
Визнання резервів
Реверсування використаних
резервів
Станом на 31 грудня 2017 р.
Структура загальної величини

Знецінення
запасів

Сумнівна
дебіторська
заборгованість

Судові
позови

Всього

(27 106)

(483)

(1 641)

(29 230)

(26 769)

(676)

(357)

(27 802)

27 106
(26 769)

491
(668)

1 035
(963)

28 632
(28 400)

резервів:
Довгострокові
Короткострокові

(26 769)
(26 769)

(8)
(660)
(668)

(963)
(963)

(971)
(27 429)
(28 400)

17 Забезпечення виплат персоналу (пенсійний план)

Валюта

Грн.

Обмінний курс долара - 2016
Обмінний курс долара - 31 грудня 2016
Обмінний курс долара - 2017
Обмінний курс долара - 31 грудня 2017
Обмінний курс долара - 2018

25,4091
27,1909
26,5014
28,0681
28,0681

Припущення - 31 грудня 2016
Облікова ставка
Підвищення зарплати
Рівень інфляції
Підвищення пенсій
Відхилення медичної ставки - початкова
Відхилення медичної ставки - кінцева
Відхилення медичної ставки - річна

10,00%
6,50%
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п

Таблиці смертності
Баланс - 31 грудня 2016
Пенсійні зобов'язання - фінансовані плани
Ринкова вартість активів
Статус фондування- фінансовані плани
Пенсійні зобов'язання - не фінансовані плани
Статус фондування
Невизнані суми
Максимальний актив
Чисті активи / (зобов'язання)
2016 Пенсійні витрати
Сервісні витрати
Адміністративні витрати
Особливі події
Вартість робочої сили

ПВ(90) з 2-річним
зниженням пенсійного віку

0
0
0
-4 500
-4 500
0
0
-4 500

133

133

Чисті Процентні витрати
Процентні витрати
Очікуваний дохід від активів (за дисконтованою ставкою)
Процентні витрати за надлишок коштів на рахунку
Фінансові витрати

255
255

Пенсійні витрати

388

2016 Рух грошових коштів
Внески працівників 2016

255

0

Внески працівників до пенсійного плану 2016
Виплати допомоги, яка виплачується безпосередньо до
нефінансованих планів 2016
Виплати допомоги з фонду 2016
Припущення - 31 грудня 2017
Облікова ставка
Підвищення зарплати
Рівень інфляції
Підвищення пенсій
Відхилення медичної ставка - початкова
Відхилення медичної ставка - кінцева
Відхилення медичної ставка - річна

Таблиці смертності
Баланс - 31 грудня 2017
Пенсійні зобов'язання - фінансовані плани
Ринкова вартість активів
Статус фондування- фінансовані плани
Пенсійні зобов'язання - не фінансовані плани
Статус фондування
Невизнані суми
Максимальний актив
Чисті активи / (зобов'язання)
2017 Пенсійні витрати
Сервісні витрати
Адміністративні витрати
Особливі події
Вартість робочої сили

0
191
0

9,00%
6,50%
н/п
н/п
н/п
н/п
н/п

ПВ(90) з 2-річним
зниженням пенсійного віку

0
0
0
-5 389
-5 389
0
0
-5 389

198

198

Чисті Процентні витрати
Процентні витрати
Очікуваний дохід від активів (за дисконтованою ставкою)
Процентні витрати за надлишок коштів на рахунку
Фінансові витрати

388
388
0
0
388

Пенсійні витрати

586

2017 Рух грошових коштів
Внески працівників 2017
Внески працівників до пенсійного плану 2017
Виплати допомоги, яка виплачується безпосередньо до
нефінансованих планів 2017
Виплати допомоги з фонду 2017

242
0

Зміна статусу фондування 2017
Статус фондування на 31 грудня 2016
Внески роботодавців до пенсійних планів
Виплати допомоги, яка виплачується безпосередньо до

-4 500
0
242

0
0

нефінансованих планів
Адміністративні витрати
Сервісні витрати
Відсоткові витрати
EROA
Прибуток/(Збиток) від активів
Придбання/Відчудження
Особливі події (ОАО, секвестри/розрахунки)
Пересування
Отримані прибуток/(збиток) від зобов'язань
Припущення прибутку/(збитку) від зобов'язань у зв'язку зі
зміною облікової ставки
Припущення прибутку/(збитку) від зобов'язань у зв'язку з
підвищенням зарплати
Припущення прибутку/(збитку) від зобов'язань у зв'язку з
інфляцією
Припущення прибутку/(збитку) від зобов'язань у зв'язку зі
смертністю
Припущення прибутку/(збитку) від зобов'язань у зв'язку зі
зміною інших припущень
Валютний ефект прибуток/(збиток)
Статус фондування на 31 грудня 2017
Зміни в чистих активах (зобов'язаннях) 2017
Чисті активи/(зобов'язання) на 31 грудня 2016
Внески роботодавців до пенсійних планів
Виплати допомоги, яка виплачується безпосередньо до
нефінансованих планів
Адміністративні витрати
Сервісні витрати
Відсоткові витрати
EROA
Прибуток/(Збиток) від активів
Придбання/Відчудження
Особливі події (ОАО, секвестри/розрахунки)
Пересування
Амортизація невизнаної вартості минулих послуг
Отримані прибуток/(збиток) від зобов'язань
Припущення прибутку/(збитку)
Зміни в максимальних активах
Валютний ефект прибуток/(збиток)
Чисті активи/(зобов'язання) на 31 грудня 2017

0
-198
-388
0
0
0
0
0
-372
-173
0
0
0
0
0
-5 389

-4 500
0
242
0
-198
-388
0
0
0
0
0
0
-372
-173
0
0
-5 389

Пенсійні витрати 2018
Сервісні витрати
Адміністративні витрати
Особливі події
Витрати з праці

220
0
0
220

Чисті відсоткові витрати
Витрати з відсотків
Очикуваний дохід з активів (при ставці дисконтування)
Процентні витрати за надлишок коштів на рахунку
Фінансові витрати

410
410
0
0
410

Пенсійні витрати

630

2017 Рух грошових коштів
Внески працівників 2017
Внески працівників до пенсійного плану 2017
Виплати допомоги, яка виплачується безпосередньо до
нефінансованих планів 2017
Виплати допомоги з фонду 2017

0
0
2 115
0

3,9

План Тривалості

17 Забезпечення виплат персоналу (пенсійний план) (продовження)
Загальні коментарі
Курси валют на 2016 рік, 31 грудня 2016 року, 2017 рік і 31 грудня 2017 року - як це
передбачено Anheuser-Busch InBev. Курси валют на 2018 рік передбачається такий же, як і на 31
грудня 2017 року.
Фінансові припущення по балансу на 31 грудня 2017 рік і витратах 2018 року - це показники
бюджету, запропоновані місцевим актуарієм, які були схвалені Anheuser-Busch InBev та які
базуються на ринкових даних станом на 31.12.2017 року.
План тривалості відображає недавно завершену звітну оцінку 2017 року, фактичні грошові
потоки 2017 року і очікувані грошові потоки 2018 року були надані місцевим актуарієм.
У розрахунок не були включені дані для особливих подій, оскільки ми не знаємо про такі події,
які сталися протягом 2017 року.
Специфічні коментарі
Ми припустили, що працівники, які перебувають у звичайному пенсійному віці, негайно
скористаються своїми пільгами у наступному році. Як наслідок, виплати по наданню допомоги у
2018 році дозволяються багатьом працівникам пенсійного віку, які ще не вийшли на пенсію.
Витрати від зобов'язань очікуються на рівні нижчому, ніж це було визначено раніше. Це
пов'язано зі зниженням кількості працівників передпенсійного віку.
18 Інші операційні доходи

Інші доходи з претензій
Реверсування використаних резервів
Доходи від продажу основних засобів
Безоплатно отримані матеріальні цінності
Коригування нарахованих бонусів
Списання кредиторської заборгованості

2017

2016

2
33 673
619
2 293
7
36 594

555
142
7 137
126
14 049
84
22 093

Вище наведена структура інших операційних доходів Компанії у 2017 та 2016 роках.
19 Інші операційні витрати
2017

2016

Видатки, пов'язані з продажем основних засобів
Пені та штрафи
Зміна ціни запасів
Списання дебіторської заборгованості
Визнання резервів
Знецінення основних засобів і незавершеного
будівництва

8 685
3
29
571
301

10 549
102
651
194
612

9 589

7 125
19 233

Переважна більшість інших операційних витрат пов’язана з реалізацією основних засобів.
20 Витрати за видами
Собівартість
Витрати на сировину
Витрати на пакувальні матеріали
Енергетичні витрати (паливо, електроенергія)
Витрати на запчастини до основних засобів
Інші матеріальні витрати
Змінні логістичні витрати
Внутрішньогруповий марк-ап
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Інші витрати
Роялті
Амортизація та знецінення основних засобів і
нематеріальних активів

2017
795 367
936 418
212 744
74 514
4 150
29 789
118 156
109 111
21 367
386 080
117 359

2016
802 458
871 244
189 332
3 304
5 221
17 408
106 266
93 685
20 073
267 573
140 388

374 056
3 179 112

331 922
2 848 874

Адміністративні витрати
Витрати з податків та обов'язкових платежів
Витрати на відрядження
Консультаційні послуги
Аудит
Інші корпоративні та адміністративні витрати
Сервісні послуги внутрігрупи
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Послуги зв'язку
Амортизація та знецінення основних засобів і
нематеріальних активів

2017
24 848
12 543
3 823
1 051
31 430
124 032
128 494
22 912
33 576

2016
30 092
21 414
85
6 595
42 052
113 073
111 429
21 448
13 228

24 465
407 173

20 677
380 093

Витрати на збут
Матеріали, пов'язані з рекламою
Інші маркетингові послуги
Змінні логістичні витрати
Постійні логістичні витрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Інші комерційні послуги

2017
106 911
87 266
355 632
15 883
127 728
25 485
279 330

2016
114 679
123 687
294 791
17 389
112 638
22 058
261 512

Амортизація основних засобів та нематеріальних активів,

150 265

147 893

а також знецінення основних засобів
1 148 500

1 094 647

21 Інші фінансові доходи

Процентні доходи по депозитам
Інші фінансові доходи нетто

2017
1 528
1 528

2016
749
749

Інших фінансових доходів, крім процентів за депозитами, Компанія не має.
22 Фінансові витрати

Відсоткові витрати по позикових коштах

2017
64 081

2016
68 064

Фінансові витрати - збиток від курсових різниць

48 044

24 532

Інші фінансові витрати
Фінансові витрати нетто

428
112 553

519
93 115

23 Інші витрати

Знецінення об’єктів незавершеного будівництва
Інші витрати
Інші витрати нетто

2017
87 074
3 099
90 173

2016
3 754
3 754

24 Податок на прибуток

Поточні податкові нарахування
Відстрочені податки (прим. 15)

Прибуток брутто
За ставкою податку на прибуток, яка встановлена
законодавством України - 18%
Витрати, які не зменшують податкову базу
Коригування вхідного сальдо
Коригування податку минулих звітних періодів
Витрати з податку на прибуток за рік

2017

2016

79 347
79 347

(5 242)
(5 242)

2017

2016

(478 182)

(117 808)

86 073

21 205

(1 627)

(1 287)

-

(26 424)

(5 099)

1 264

79 347

(5 242)

25 Умовні та інші зобов’язання
Судові процедури. В ході нормального ведення бізнесу Компанія час від часу одержує
претензії. Виходячи з власної оцінки, керівництво вважає, що Компанія не зазнає суттєвих
збитків у результаті цих претензій.
Податкове законодавство. Податкове, валютне та митне законодавство України може
тлумачитися по-різному й часто змінюється. Відповідні органи можуть не погодитися з тлумаченням
цього законодавства керівництвом Компанії у зв’язку з діяльністю Компанії та операціями в рамках
цієї діяльності.
Податкові органи України можуть займати більш агресивну позицію у своєму тлумаченні
законодавства та проведенні податкових перевірок, застосовуючи досить складний підхід. Ці
фактори у поєднанні із зусиллями податкових органів, спрямованими на збільшення податкових
надходжень у відповідь на зростання бюджетного тиску, можуть призвести до зростання рівня та
частоти податкових перевірок. Зокрема, існує вірогідність того, що операції та діяльність, які
раніше
25 Умовні та інші зобов’язання (продовження)
не оскаржувались, можуть бути оскаржені у майбутньому. У результаті можуть бути нараховані
додаткові суттєві суми податків, штрафів та пені.
Податкові органи можуть перевіряти податкові питання у фінансових періодах протягом трьох
календарних років після їх закінчення. За певних обставин перевірка може стосуватися довших
періодів.
Питання, пов’язані з охороною довкілля. Система заходів із дотримання природоохоронного
законодавства в Україні знаходиться на етапі розвитку, і позиція органів влади щодо його виконання
постійно переглядається. У випадку виникнення зобов’язань, вони визнаються у фінансовій звітності
у тому періоді, в якому вони виникли. Потенційні зобов’язання, які можуть виникнути внаслідок зміни
чинних норм та законодавства, а також судових процесів, не піддаються оцінці, проте можуть мати
суттєвий вплив. За існуючого порядку, який забезпечує дотримання вимог чинного законодавства,
керівництво вважає, що суттєвих зобов’язань внаслідок забруднення навколишнього середовища
не існує.
26 Забалансові зобов’язання
На кінець 2017 року Компанія має наступні забалансові (контрактні) зобов’язання:
Між 1 Між 2 Між 3
Менше
та 2
та 3
та 5
Більше
Всього 1 року роками роками роками 5 років
Забалансові зобов'язання з капітальних витрат
Сума зобов'язань з придбання основних засобів
Сума зобов'язань з придбання нематеріальних активів

3 560
4

3 560
4

-

-

-

-

60 232

-

-

-

-

10 035
325

9 358

-

-

-

Забалансові зобов'язання з закупок у відношенні до:
Сировини
Пакувальних матеріалів
Інших матеріалів та послуг

60
232
10
035
334

661

303

27 Транзакції зі структурами, пов’язаними з Компанією
Кредито
рська
Дебітор Короткос
заборго
ська
трокові
ваність
заборго зобов'яза
за
ваність
ння
девіден
дами
Структури,
пов'язані з
Компанією
Локальне
керівництво та
пов'язаний з
ним персонал
Колишні
працівники
компанії
Інші акціонери
(фізичні особи)

Продаж
послуг

Покупка
товарів

Заробітна
плата та
Виплати
Покупка короткостроко згідно
ві виплати
пенсійног
послуг
співробітника о плану
м

31 734

484 175

-

86 169

359 509

124 032

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

191

-

-

735

-

-

-

-

-

Структури, пов'язані з Компанією

Доходи з роялті
11 505

-

-

-

13 397

Витрати з роялті
92 176

Вище наведений перелік структур, пов’язаних з Компанією, за групами, а також підсумок
операцій, проведених з ними у 2017 році за видами.
28 Управління фінансовими ризиками
Функція управління ризиками в Компанії здійснюється стосовно фінансових ризиків, а також
операційних та юридичних ризиків. Фінансові ризики складаються з ринкового ризику (який
включає валютний ризик, ризик процентної ставки та інший ціновий ризик), кредитного ризику та
ризику ліквідності. Основними цілями управління фінансовими ризиками є визначення лімітів
ризику й нагляд за тим, щоб ці ліміти не перевищувалися. Управління операційними та
юридичними ризиками має на меті забезпечення належного функціонування внутрішніх
процедур та політики, що спрямовані на мінімізацію цих ризиків.
Компанія не реалізує відокремлено політику управління фінансовими ризиками, оскільки ці
заходи здійснюються материнською компанією на глобальному рівні.
31 грудня 2017 р.

31 грудня 2016 р.

Інша дебіторська заборгованість (Примітка 10)
Грошові кошти та їх еквіваленти (Примітка 11)

23 837
295 571

20 712
123 090

Загальна максимальна сума, яка зазнає кредитного
ризику

319 408

143 802

Вплив можливих взаємозаліків активів та зобов’язань з метою зниження потенційного
кредитного ризику є незначним. Компанія не управляє кредитним ризиком шляхом отримання
застави та за допомогою інших засобів покриття кредитного ризику.

Валютний ризик. Компанія працює із зарубіжними покупцями та постачальниками, у зв’язку з
чим наражається на валютний ризик внаслідок застосування різних валют, в яких здійснюються
операції, переважно у Євро. Валютний ризик виникає тоді, коли майбутні комерційні операції
або визнані активи чи зобов’язання деноміновані в іншій валюті, ніж гривня.
Ризик процентної ставки. Доходи та грошові потоки від операційної діяльності Компанії, в основному,
не залежать від змін ринкових процентних ставок. Ризик зміни процентної ставки, на який наражається
компанія, пов’язаний в основному з позиковими коштами (Примітка 14), оскільки депозитні кошти
компанії у 2017 році мають незначні розміри.
Ризик ліквідності. Ризик ліквідності – це ризик того, що підприємство зіткнеться з труднощами
при виконанні зобов’язань, пов’язаних з фінансовими зобов’язаннями. Компанія
щодня
стикається з цим ризиком у зв’язку з вимогами щодо використання її вільних грошових коштів.
Управління ризиком ліквідності входить до обов’язків Правління Компанії.
Компанія прагне утримувати стабільну базу фінансування, яка складається з позикових коштів,
кредиторської заборгованості з основної діяльності та іншої кредиторської заборгованості.
Компанія інвестує кошти у диверсифіковані портфелі ліквідних активів для того, щоб мати
можливість оперативно та безперешкодно виконати непередбачувані вимоги щодо ліквідності.
Ліквідний портфель Компанії складається з грошових коштів та їх еквівалентів. За оцінкою
керівництва ліквідний портфель Компанії може бути реалізований за грошові кошти протягом
дня, щоб задовольнити непередбачені потреби у ліквідності.
Обачність при управлінні ризиком ліквідності передбачає наявність достатньої суми грошових
коштів та наявність фінансування для виконання зобов’язань при настанні їх строку.
Підтримання поточної ліквідності Компанії здійснюється шляхом контролю сум дебіторської та
кредиторської
заборгованості,
витрат
інвестиційного
характеру
та
використання
короткострокового фінансування.
У поданій нижче таблиці показані зобов’язання Компанії станом на 31 грудня 2017 та 2016 років
за визначеними в угодах строками погашення, що залишилися.

28 Управління фінансовими ризиками (продовження)
Нижче в таблиці поданий аналіз фінансових зобов’язань за строками погашення станом на
31 грудня 2017 року:

Зобов’язання
Позикові кошти (Примітка 14)
Фінансова кредиторська
заборгованість сторонніх осіб
за основною діяльністю
(Примітка 13)
Всього майбутніх платежів, у
тому числі майбутніх виплат
основної суми та процентів

До
запитання
та до
1 місяця

1-3 місяці

3-6
місяців

6-12
місяців

Понад
1 рік

Всього

-

685 000

-

-

-

685 000

1 203 484

26 519

1174

284

23

1 231 484

1 203 484

711 519

1 174

284

23

1 916 484

Нижче в таблиці поданий аналіз фінансових зобов’язань за строками погашення станом на 31 грудня
2016 року:

До запитання
та до 1 місяця
Зобов’язання
Позикові кошти (Примітка 14)

1-3
3-6
6-12 Понад
місяці місяців місяців 1 рік

Всього

-

455 000

-

-

-

455 000

Фінансова кредиторська
заборгованість сторонніх осіб за
основною діяльністю (Примітка
13)

1 070 302

40 439

1 552

549

190

1 113 032

Всього майбутніх платежів, у
тому числі майбутніх виплат
основної суми та процентів

1 070 302

495 439

1 552

549

190

1 568 032

29 Управління капіталом
Мета Компанії при управлінні капіталом полягає у забезпеченні подальшої роботи як
безперервно діючого підприємства, щоб приносити прибуток акціонерам та вигоди іншим
зацікавленим сторонам, а також підтримувати оптимальну структуру капіталу для зменшення
його вартості.
Українським законодавством встановлені такі вимоги до капіталу акціонерних товариств:
-

акціонерний капітал на дату реєстрації підприємства повинен становити не менше 1 250
мінімальних заробітних плат;
якщо вартість чистих активів підприємства на кінець другого або кожного подальшого
фінансового року буде меншою, ніж акціонерний капітал, підприємство має зменшити свій
акціонерний капітал та внести відповідні зміни до свого Статуту. Якщо вартість чистих
активів стане меншою, ніж мінімальний дозволений розмір акціонерного капіталу, це
підприємство підлягає ліквідації.

Компанія дотримувалась зазначених вище вимог до капіталу протягом поданих у звітності
періодів і на думку керівництва зможе виконувати вказані норми законодавства у майбутньому.
30 Справедлива вартість фінансових інструментів
Оцінка справедливої вартості. Фінансовими інструментами Компанії є дебіторська та
кредиторська заборгованості, які відображаються первісно у звітності за справедливою
вартістю. Дебіторська заборгованість відображається з урахуванням резерву сумнівних боргів,
сума якого визначається Компанією згідно обраної облікової політики. Величина кредиторської
заборгованості не дисконтується тому що кредиторської заборгованості з терміном прострочки
понад рік немає.
30 Справедлива вартість фінансових інструментів (продовження)
Оцінка Фінансових активів і зобов’язань, облікованих за амортизованою вартістю.
Станом на звітні дати Компанія не має фінансових активів та зобов’язань, відображених за
амортизованою вартістю.

31 Подання фінансових інструментів за категоріями оцінки
Усі фінансові активи відносяться до категорії «кредиторська та дебіторська заборгованість» та
обліковуються первісно за справедливою вартістю.
32 Події після закінчення звітного періоду
Anheuser-Busch InBev SÁ/NV та Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.Ç обговорюють умови створення
спільного бізнесу між ABI та AE в Росії та Україні, що здійснюватиметься через новостворену компанію
AB INBEV EFES B.V. Жодного зобов’язуючого документу між ABI та AE ще
не було підписано і дату завершення запланованої транзакції ще не визначено остаточно. Поряд з цим,
прийнято рішення про придбання Компанією в 2018 році активів ПрАТ «Ефес Україна» у вигляді
холодильного обладнання, вартість якого на даний момент остаточно не визначена.

