
Титульний	аркуш

27.01.2022
(дата	реєстрації	емітентом
електронного	документа)
27.01.2022
(вихідний	реєстраційний	номер
електронного	документа)

Підтверджую	ідентичність	та	достовірність	інформації,	що	розкрита	відповідно	до	вимог	Положення
про	розкриття	інформації	емітентами	цінних	паперів,	затвердженого	рішенням	Національної	комісії	з
цінних	паперів	та	фондового	ринку	від	03	грудня	2013	року	№	2826,	зареєстрованого	в	Міністерстві
юстиції	України	24	грудня	2013	року	за	№	2180/24712	(із	змінами)
Генеральний	директор 	 	 	 Холловей	Пол	Мартiн	Ессекс

(посада) 	 (підпис) 	
(прізвище	та	ініціали	керівника
або	уповноваженої	особи

емітента)

Проміжна	інформація	емітента	цінних	паперів
за	4-й	квартал	квартал	2021	р.

I.	Загальні	відомості
1.	Повне	найменування
емітента

Приватне	акціонерне	товариство	"Джей	Ті	Інтернешнл	Компані
Україна"

2.	Організаційно-правова
форма

Акціонерне	товариство

3.	Ідентифікаційний	код
юридичної	особи

19345204

4.	Місцезнаходження 04070	місто	Київ	вулиця	Спаська,	будинок	30А
5.	Міжміський	код,	телефон
та	факс

(044)	490-78-00	факс:	(044)	490-78-05

6.	Адреса	електронної
пошти

reception.kyiv@jti.com

7.	Найменування,
ідентифікаційний	код
юридичної	особи,	країна
реєстрації	юридичної	особи
та	номер	свідоцтва	про
включення	до	Реєстру	осіб,
уповноважених	надавати
інформаційні	послуги	на
фондовому	ринку,	особи,	яка
здійснює	оприлюднення
регульованої	інформації	від
імені	учасника	фондового
ринку.

ДУ	"АРIФРУ"
21676262
Україна
DR/00001/APA



8.	Найменування,
ідентифікаційний	код
юридичної	особи,	країна
реєстрації	юридичної	особи
та	номер	свідоцтва	про
включення	до	Реєстру	осіб,
уповноважених	надавати
інформаційні	послуги	на
фондовому	ринку,	особи,	яка
здійснює	подання	звітності
та/або	адміністративних
даних	до	Національної
комісії	з	цінних	паперів	та
фондового	ринку	(у	разі,
якщо	емітент	не	подає
Інформацію	до
Національної	комісії	з
цінних	паперів	та	фондового
ринку	безпосередньо).

ДУ	"АРIФРУ"
21676262
Україна
DR/00002/APA

II.	Дані	про	дату	та	місце	оприлюднення	проміжної	інформації

Проміжну	інформацію
розміщено	на	власному	веб-
сайті	учасника	фондового
ринку

http://jti.pat.ua/emitents/reports 27.01.2022

(URL-адреса	сторінки) (дата)

Зміст

01.	Основні	відомості	про	емітента ☑
02.	Інформація	про	одержані	ліцензії	на	окремі	види	діяльності ☑
03.	Інформація	про	посадових	осіб	емітента ☑
04.	Інформація	про	господарську	та	фінансову	діяльність	емітента ◻
04.1.	інформація	про	зобов’язання	та	забезпечення	емітента ◻
04.2.	інформація	про	обсяги	виробництва	та	реалізації	основних	видів	продукції ◻
04.3.	інформація	про	собівартість	реалізованої	продукції ◻
04.3.	інформація	про	собівартість	реалізованої	продукції ◻
05.	Відомості	про	цінні	папери	емітента ☑
05.1.	інформація	про	випуски	акцій	емітента ☑
05.2.	інформація	про	облігації	емітента ◻
05.3.	інформація	про	інші	цінні	папери,	випущені	емітентом ◻



05.4.	інформація	про	похідні	цінні	папери	емітента ◻
06.	Відомості	щодо	участі	емітента	в	юридичних	особах ◻
07.	Інформація	щодо	корпоративного	секретаря ◻
08.	Інформація	про	вчинення	значних	правочинів ◻
09.	Інформація	про	вчинення	правочинів,	щодо	вчинення	яких	є	заінтересованість,	осіб,
заінтересованих	у	вчиненні	товариством	правочинів	із	заінтересованістю,	та	обставини,
існування	яких	створює	заінтересованість

◻

10.	Інформація	про	будь-які	обмеження	щодо	обігу	цінних	паперів	емітента,	в	тому	числі
необхідність	отримання	від	емітента	або	інших	власників	цінних	паперів	згоди	на	відчуження
таких	цінних	паперів	та	інформація	про	загальну	кількість	голосуючих	акцій	та	кількість
голосуючих	акцій,	права	голосу	за	якими	обмежено,	а	також	кількість	голосуючих	акцій,	права
голосу	за	якими	за	результатами	обмеження	таких	прав	передано	іншій	особ

◻

11.	Інформація	про	забезпечення	випуску	боргових	цінних	паперів ◻
12.	Інформація	про	конвертацію	цінних	паперів ◻
13.	Інформація	про	заміну	управителя ◻
14.	Інформація	про	керуючого	іпотекою ◻
15.	Інформація	про	трансформацію	(перетворення)	іпотечних	активів ◻
16.	Інформація	про	зміни	в	реєстрі	забезпечення	іпотечних	сертифікатів	за	кожним
консолідованим	іпотечним	боргом

◻
17.	Інформація	про	іпотечне	покриття ◻
17.1.	інформація	про	заміну	іпотечних	активів	у	складі	іпотечного	покриття ◻
17.2.	інформація	про	розмір	іпотечного	покриття	та	його	співвідношення	з	розміром	(сумою)
зобов’язань	за	іпотечними	облігаціями	з	цим	іпотечним	покриттям

◻
17.3.	інформація	про	співвідношення	розміру	іпотечного	покриття	з	розміром	(сумою)
зобов’язань	за	іпотечними	облігаціями	з	цим	іпотечним	покриттям	на	кожну	дату	після	замін
іпотечних	активів	у	складі	іпотечного	покриття,	які	відбулись	протягом	звітного	періоду

◻

17.4.	інформація	про	заміни	іпотечних	активів	у	складі	іпотечного	покриття	або	включення
нових	іпотечних	активів	до	складу	іпотечного	покриття

◻
18.	Інформація	про	заміну	фінансової	установи,	яка	здійснює	обслуговування	іпотечних	активів ◻
19.	Проміжна	фінансова	звітність	поручителя	(страховика/гаранта),	що	здійснює	забезпечення
випуску	боргових	цінних	паперів	(за	кожним	суб’єктом	забезпечення	окремо)

◻
20.	Звіт	про	стан	об’єкта	нерухомості	(у	разі	емісії	цільових	облігацій	підприємств,	виконання
зобов’язань	за	якими	здійснюється	шляхом	передання	об’єкта	(частини	об’єкта)	житлового
будівництва)

◻

21.	Проміжна	фінансова	звітність	емітента,	складена	за	положеннями	(стандартами)
бухгалтерського	обліку

◻
22.	Проміжна	фінансова	звітність	емітента,	складена	за	міжнародними	стандартами	фінансової
звітності

◻
23.	Висновок	про	огляд	проміжної	фінансової	звітності,	підготовлений	аудитором	(аудиторською



фірмою) ◻
24.	Проміжний	звіт	керівництва ☑
25.	Твердження	щодо	проміжної	інформації ◻
26.	Примітки ◻

III.Основні	відомості	про	емітента

1.	Повне	найменування
Приватне	акціонерне	товариство	"Джей	Ті
Інтернешнл	Компані	Україна"

2.	Дата	проведення	державної	реєстрації 14.03.1995
3.	Територія	(область) м.	Київ
4.	Статутний	капітал	(грн) 10610856.19
5.	Відсоток	акцій	у	статутному	капіталі,	що
належать	державі

0

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

0

7.	Середня	кількість	працівників	(осіб) 393

8.	Основні	види	діяльності	із	зазначенням
найменування	виду	діяльності	та	коду	за	КВЕД

46.35	Оптова	торгівля	тютюновими	виробами
(основний)	46.17	Діяльність	посередників	у
торгівлі	продуктами	харчування,	напоями	та
тютюновими	виробами	46.39	Неспеціалізована
оптова	торгівля	продуктами	харчування,	напоями
та	тютюновими	виробами

9.	Органи	управління	підприємства

Станом	на	звітну	дату	емітент	є	акціонерним
товариством.	Органами	управління	та	контролю
Товариства	є:	Загальні	збори	акціонерів	(вищий
орган	управління),	Генеральний	директор
(одноосібний	виконавчий	орган,	який	здійснює
управління	поточною	діяльністю	Товариства),
Ревізор	(обирається	для	проведення	перевірки
фінансово-господарської	діяльності	Товариства).

10.	Засновники	(наводиться	перелік	засновників
(учасників)	юридичної	особи,	у	тому	числі
прізвище,	ім’я,	по	батькові,	якщо	засновник	-
фізична	особа;	найменування,	місцезнаходження	та
ідентифікаційний	код	юридичної	особи,	якщо
засновник	-	юридична	особа).	Якщо	кількість
фізичних	осіб	-	засновників	емітента	перевищує
двадцять,	зазначається	загальна	кількість	фізичних
осіб.

Компанія	«Джей
Ті	Інтернешнл
(Кіпр)	Лімітед

вул.	Темістоклі	Дерві,
5,	Еленіон	Білдінг,	2-й
поверх,	1066,	Нікосія,
Кіпр

39562

Компанія	«Джей
Ті	Інтернешнл
Компані
Нідерланди
Бі.Ві»

Фрейландсевег	46,
1216	СН	Хілверсум,
Нідерланди

32027576

11.	Банки,	що	обслуговують	емітента:



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

АКЦІОНЕРНЕ	ТОВАРИСТВО
"СІТІБАНК"

2)	МФО	банку 300584
3)	поточний	рахунок	за	стандартом	IBAN UA903005840000026001200167007
4)	найменування	банку	(філії,	відділення	банку),	який
обслуговує	емітента	за	поточним	рахунком	в	іноземній	валюті

АКЦІОНЕРНЕ	ТОВАРИСТВО
"СІТІБАНК"

5)	МФО	банку 300584
6)	поточний	рахунок	за	стандартом	IBAN UA303005840000026004200167015

IV.	Інформація	про	одержані	ліцензії	на	окремі	види	діяльності

Вид	діяльності Номер	ліцензії Дата	видачі
Орган	державної
влади,	що	видав

ліцензію

Дата	закінчення	дії
ліцензії	(за
наявності)

1 2 3 4 5
Оптова	торгівля
тютюновими
виробами

990211202100014 02.07.2021 Державна	податкова
служба	України 13.08.2026

Опис Товариство	планує	продовжувати	термін	дії	виданої	ліцензії	і	надалі.
	

Інформація	про	посадових	осіб	емітента

Посада* Генеральний	директор
Прізвище,	ім’я,	по
батькові

Холловей	Пол	Мартiн	Ессекс

Рік	народження 1970
Освіта вища
Стаж	роботи
(років)

34

Найменування
підприємства,
ідентифікаційний
код	юридичної
особи	та	посада,
яку	займав.

«JTI	Caucasus	LLC»	(ТОВ	«ДжейТiАй	Кавказ»)	404906731	Директор

Протоколом	 №23	 позачергових	 загальних	 зборів	 акціонерів	 АТ	 "ДЖЕЙ	 ТI
IНТЕРНЕШНЛ	КОМПАНI	УКРАЇНА"	від	22	листопада	2017р.	прийнято	рішення
про	 обрання	 Холловея	 Пола	 Мартіна	 Генеральним	 директором	 Товариства	 з
01.01.2018р.	строком	на	2	(два)	роки.	Протоколом	№	27	позачергових	загальних
зборів	 акціонерів	 АТ	 "ДЖЕЙ	 ТI	 IНТЕРНЕШНЛ	 КОМПАНI	 УКРАЇНА"	 від	 26
листопада	2019	року	прийнято	рішення	про	продовження	строку	дії	повноважень
Холловеея	 Пола	 Мартіна	 Ессекса	 на	 2	 роки,	 з	 01.01.2020	 р.	 по	 31.12.2021	 р.
Протоколом	№34	чергових	Загальних	зборів	акціонерів	Приватного	акціонерного
товариства	 «Джей	 Ті	 Інтернешнл	 Компані	 Україна»	 від	 26	 квітня	 2021	 року
прийнято	 рішення	 про	 продовження	 строку	 дії	 повноважень	 Холловеея	 Пола



Опис

Мартіна	Ессекса	на	2	роки,	починаючи	з	01.01.2022	р.	до	31.12.2023	р.	В	межах
стратегії	 та	 інших	 директивних	 рішень	 Загальних	 зборів	 акціонерів,	 має
повноваження	 здійснювати	 керівництво	 поточною	 діяльністю	 Товариства,
реалізовувати	 рішення,	 що	 прийняті	 Загальними	 Зборами	 Акціонерів	 (ЗЗА),
представляти	Товариство	перед	третіми	особами	у	межах	повноважень,	які	йому
надані	Статутом	та	ЗЗА,	а	також	вести	переговори	щодо	договорів	(контрактів)	та
укладати	 і	 підписувати	 договори	 (контракти)	 на	 власний	 розсуд	 від	 імені
Товариства.	Приймати	 рішення	 з	 питань,	 віднесених	 до	 компетенції	 ЗЗА,	 окрім
питань,	 які	 належать	 до	 виключної	 компетенції	 ЗЗА	 згідно	 із	 Статутом	 та
законодавством	 України	 Інші	 повноваження	 згідно	 зі	 Статутом.	 Винагорода	 в
грошовій	формі	 згідно	штатного	розкладу.	Непогашеної	 судимості	 за	 корисливі
та	посадові	злочини	посадова	особа	емітента	не	має.	Посадова	особа	не	працює
та	не	займає	посад	на	будь-яких	інших	підприємствах.	Посадова	особа	не	надала
згоди	на	розголошення	паспортних	даних.

Посада* Головний	бухгалтер
Прізвище,	ім’я,	по
батькові

Шкiтельова	Наталiя	Анатолiївна

Рік	народження 1981
Освіта вища
Стаж	роботи
(років)

17

Найменування
підприємства,
ідентифікаційний
код	юридичної
особи	та	посада,
яку	займав.

АТ	«Джей	Тi	Iнтернешнл	Компанi	Україна»	19345204	Заступник	головного
бухгалтера

Опис

Рiшення	 про	 призначення	 Головним	 бухгалтером	 АТ	 «Джей	 Тi	 Iнтернешнл
Компанi	 Україна»	 Шкiтельову	 Наталiю	 Анатолiївну	 з	 02.01.2018р.	 прийнято
Директором	 вiддiлу	 персоналу	 АТ	 «Джей	 Тi	 Iнтернешнл	 Компанi	 Україна»
Войтенко	 Оленою	 Володимирiвною	 вiд	 27.12.2017р.	 на	 пiдставi	 заяви
Шкiтельової	Наталiї	Анатолiївни.	Винагорода	в	грошовій	формі	згідно	штатного
розкладу	 Непогашеної	 судимості	 за	 корисливі	 та	 посадові	 злочини	 посадова
особа	 емітента	не	має.	Основні	 обов’язки	Головного	бухгалтера:	 •	Гарантувати,
що	бухгалтерський	процес	відповідає	усім	законодавчим,	регуляторним	вимогам
та	внутрішнім	процедурам	компанії.	 •	Забезпечувати	виконання	усіх	податкових
зобов’язань	 у	 діяльності	 компанії,	 •	 Підраховувати	 податки	 та	 корпоративний
прибуток	і	ПДВ,	готувати	декларації,	звіряти	інші	податкові\грошові	виплати	та
декларації	 •	 Керувати	 бухгалтерським	 персоналом	 •	 Брати	 участь	 у	 розробці
процедур	 та	 потоці	 документів,	 своєчасно	 здійснювати	 відповідний	 контроль	 •
Керувати	 підготовкою	фінансових	 звітів,	 гарантувати	 їх	 відповідність	 вимогам,
встановленим	законами	•	За	вимогою	керівництва	готувати	звіти	•	Контролювати
усі	 податкові\фінансові	 перевірки,	 що	 проводяться	 українськими	 владними
структурами	 •	 Інші	 за	 вимогою	 керівництва	 Посадова	 особа	 не	 працює	 та	 не
займає	посад	на	будь-яких	інших	підприємствах.	Посадова	особа	не	дала	згоди	на



розкриття	паспортних	даних.

Посада* Ревізор
Прізвище,	ім’я,	по
батькові

Бородачова	Олександра	Василівна

Рік	народження 1977
Освіта вища
Стаж	роботи
(років)

24

Найменування
підприємства,
ідентифікаційний
код	юридичної
особи	та	посада,
яку	займав.

ЗАТ	«Джей	Ті	Інтернешнл	Компані	Україна»	19345204	Менеджер	з	питань
податків	та	казначейства

Опис

Протоколом	 №17	 чергових	 загальних	 зборів	 акціонерів	 АТ	 "ДЖЕЙ	 ТI
IНТЕРНЕШНЛ	 КОМПАНI	 УКРАЇНА"	 від	 15	 квітня	 2015р.	 прийнято	 рішення
про	 переобрання	 Бородачової	 Олександри	 Василівни	 на	 посаду	 ревізора
Товариства	з	15.04.2015р.	строком	на	5	років.	Переобрано	на	посаду	ревізора	АТ
«Джей	 Ті	 Інтернешнл	 Компані	 Україна»	 рішенням	 Чергових	 Загальних	 зборів
акціонерів	 товариства	 від	 24.04.2020	 року	 строком	 на	 5	 років	 починаючи	 з
24.04.2020	 р.	 Повноваження	 та	 обов'язки	 посадової	 особи:	 -	 У	 межах	 та	 у
випадках,	 передбачених	 чинним	 законодавством	 України,	 Статутом,	 та
рішеннями	 Загальних	 зборів	 акціонерів	 Товариства,	 здійснювати	 контроль	 та
перевірку	 за	 фінансово-господарською	 діяльністю	 Товариства,	 зокрема,	 для
внутрішніх	 аудиторських	 перевірок	 Товариства	 та	 виконання	 інших	 обов’язків,
що	 вимагаються	 чинним	 законодавством	 України.	 -	 За	 підсумками	 перевірки
фінансово-господарської	діяльності	товариства	та	результатами	фінансового	року
готує	 висновок.	 -	 Проводити	 спеціальні	 перевірки	 фінансово-господарської
діяльності	 товариства	 у	 передбачених	 законодавством	 та	 Статутом	 випадках.	 -
Вносити	пропозиції	до	порядку	денного	Загальних	зборів	та	вимагати	скликання
позачергових	Загальних	зборів	Винагорода	в	грошовій	та	в	натуральній	формах
посадовій	особі	емітента	не	виплачувалась.	Непогашеної	судимості	за	корисливі
та	 посадові	 злочини	 посадова	 особа	 емітента	 не	 має.	 Займає	 посаду	 за
сумісництвом	 в	 АТ	 «Джей	 Ті	 Інтернешнл	 Україна»	 (Кременчук)	 -	 Фінансовий
директор,	 з	 16.03.2016	 по	 сьогодні.	Посадова	 особа	 не	 дала	 згоди	 на	 розкриття
паспортних	 даних.	 Непогашеної	 судимості	 за	 корисливі	 та	 посадові	 злочини
посадова	особа	емітента	не	має.

*Якщо	інформація	розкривається	стосовно	членів	наглядової	ради,	додатково	зазначається,	чи	є
посадова	особа	акціонером,	представником	акціонера,	представником	групи	акціонерів,	незалежним
директором.

VII.	Відомості	про	цінні	папери	емітента

Інформація	про	випуски	акцій	емітента
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Інформація	про	внутрішні	та	зовнішні	ринки,	на	яких	здійснюється	торгівля	цінними
паперами	емітента:	не	здійснюється.	Інформація	щодо	факту	включення/виключення
цінних	паперів	емітента	до/з	біржового	реєстру:	акції	до/з	біржового	реєстру	не
включались/виключались.	Торгівля	цінними	паперами	емітента	здійснюється	поза	бiржею.
Мета	емісії:	з	метою	формування	(збільшення)	статутного	капіталу	акціонерного
товариства.	Інформація	про	спосіб,	в	який	здійснювалась	пропозиція:	без	пропозиції
(підвищення	номінальної	вартості	акцій	за	рахунок	спрямування	до	статутного	капіталу
додаткового	капіталу	у	частині	емісійного	доходу	(його	частини)).

Інформація	про	загальну	кількість	голосуючих	акцій	та	кількість	голосуючих
акцій,	права	голосу	за	якими	обмежено,	а	також	кількість	голосуючих	акцій,

права	голосу	за	якими	за	результатами	обмеження	таких	прав	передано	іншій
особі
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Проміжний	звіт	керівництва

У	 2021	 році	 АТ	 «Джей	 Ті	 Інтернешнл	 Компані	 Україна»	 (далі	 –	 Товариство)	 переживало	 значне
зниження	 обсягу	 продажів	 у	 зв’язку	 з	 падінням	 тютюнового	 ринку	 традиційних	 сигарет	 та
зосереджується	на	гнучкому	ціноутворенні	для	отримання	річного	доходу	від	реалізації	на	рівні	2020
року.	АТ	«Джей	Ті	Інтернешнл	Компані	Україна»	зберігає	свою	частку	на	тютюновому	ринку	України
на	 рівні	 24%	 та	 навіть	 демонструє	 її	 збільшення,	 незважаючи	 на	 важке	 операційне	 середовище	 у
якому	набирає	 обертів	 рівень	 нелегальної	 торгівлі	 тютюновими	 виробами,	 який	 у	 2021	 році	 сягнув
16,9%	 за	 даними	 товариства	 з	 обмеженою	 відповідальністю	 «КАНТАР	 УКРАЇНА».	 Товариство
фокусується	 на	 зміцненні	 та	 розвитку	 своїх	 основних	 брендів	 –	 Sobranie,	 Winston,	 Camel	 та	 LD,
надаючи	 перевагу	 продукції	 з	 новими	 продуктовими	 характеристиками.	 Завдяки	 вдалому	 веденню
бізнесу	2021	року	АТ	«Джей	Ті	Інтернешнл	Компані	Україна»	виплатило	дивіденди	своїм	акціонерам
у	 розмірі	 близько	 70,3	 млн.	 дол	 США.	 Товариство	 продовжує	 розширяти	 свою	 присутність	 у



найбільших	торгівельних	мережах	України.	Вірогідні	перспективи	подальшого	розвитку	Товариства.
Відповідно	до	стратегії	Товариства	пріоритети	компанії	на	2022	рік	такі:	1.	Ми	продовжимо	органічне
зростання,	зосередившись	на	ціноутворенні,	щоб	компенсувати	вплив	від	зниження	обсягів	продажів.
Така	 стратегія	 разом	 із	 передбачуваною	 податковою	 політикою	 допоможе	 максимізувати	 нашу
прибутковість.	 2.	Ми	продовжимо	 зміцнювати	 наш	портфель	 традиційних	 сигарет,	фокусуючись	 на
флагманських	брендах	та	 зростаючих	сегментах.	3.	Ми	уважно	пріоритезуватимемо	 інвестиції,	щоб
стримати	 зростання	 витрат	 на	 операційні	 процеси.	 При	 цьому	 АТ	 «Джей	 Ті	 Інтернешнл	 Компані
Україна»	продовжить	фокусуватися	на	своїх	працівниках,	оскільки	вони	–	основа	всього,	що	робить
Товариство.	 АТ	 «Джей	 Ті	 Інтернешнл	 Компані	 Україна»	 й	 надалі	 поліпшуватиме	 організаційний
дизайн,	 щоб	 забезпечити	 наявність	 необхідних	 ресурсів	 там,	 де	 вони	 потрібні	 задля	 підтримки
зростання.	Товариство	продовжить	розвивати	та	посилювати	процес	управління	талантами	відповідно
до	 корпоративних	 цінностей	 «Прагнення	 до	 перемоги»,	 «Краще	 разом»,	 «Відданість	 якості»,	 «Ми
діємо	правильно»	та	у	межах	напряму	«Розмаїття	та	Інклюзивність»,	щоб	усі	працівники	отримували
переваги	від	багатогранності	своїх	талантів,	ідей	та	досвіду.	Як	частина	великої	міжнародної	компанії,
у	 своїй	 роботі	 ми	 вірні	 найвищим	 стандартам	 відкритості,	 дотримання	 законів	 та	 готовності	 до
конструктивного	 діалогу.	 Власним	 прикладом	 ми	 хочемо	 продемонструвати,	 що	 діяти	 етично	 та
відповідально	 є	 ключовим	 для	 забезпечення	 сталого	 успіху.	 Опис	 основних	 характеристик	 систем
внутрішнього	 контролю	 і	 управління	 ризиками.	 Спеціального	 документу,	 яким	 би	 описувалися
характеристики	систем	внутрішнього	контролю	та	управління	ризиками	в	Товаристві	не	створено	та
не	затверджено.	Проте	при	здійсненні	внутрішнього	контролю	використовуються	різні	методи,	вони
включають	 в	 себе	 такі	 елементи,	 як:	 -	 бухгалтерський	 фінансовий	 облік	 (інвентаризація	 і
документація,	 рахунки	 і	 подвійний	 запис);	 -	 J-SOX	 контролі	 (запровадження	 систем	 внутрішнього
контролю,	 у	 відповідності	 до	 вимог	 J-	 SOX);	 -	 бухгалтерський	 управлінський	 облік	 (розподіл
обов'язків,	 нормування	 витрат);	 -	 аудит,	 контроль,	 ревізія	(перевірка	 документів,	 перевірка	 вірності
арифметичних	 розрахунків,	 перевірка	 дотримання	 правил	 обліку	 окремих	 господарських	 операцій,
інвентаризація,	усне	опитування	персоналу,	підтвердження	і	простежування).	Всі	перераховані	вище
методи	 становлять	 єдину	 систему	 і	 використовуються	 в	 цілях	 управління	 Товариством.	 Метою
управління	 ризиками	 є	 їхня	 мінімізація	 або	 мінімізація	 їхніх	 наслідків.	 Наражання	 на	 фінансові
ризики	 виникає	 в	 процесі	 звичайної	 діяльності	 Товариства.	 Основні	 фінансові	 інструменти
підприємства,	 які	 несуть	 в	 собі	 фінансові	 ризики,	 включають	 грошові	 кошти,	 дебіторську	 та
кредиторську	 заборгованість	 та	 піддаються	 наступним	 фінансовим	 ризикам:	 -	 ризик	 втрати
ліквідності,	коли	Товариство	може	не	виконати	своїх	зобов’язань	з	причини	недостатності	(дефіциту)
обігових	 коштів.	 Товариство	 періодично	 проводить	 моніторинг	 показників	 ліквідності	 та	 вживає
заходів	 для	 запобігання	 зниження	 встановленого	 рівня.	 Товариство	 має	 доступ	 до	 фінансування	 у
достатньому	обсязі	у	зв’язку	наявністю	договорів	фінансування	с	АТ	"РАЙФФАЙЗЕН	БАНК	АВАЛЬ"
у	 сумі	 25	 000	 000,00	 (двадцять	 п’ять	 мільйонів)	 євро	 та	 з	 материнської	 компанією	 «Джей	 Ті
Інтернешнл	Холдінг	Бі.	Ві.»	(JT	International	Holding	B.V.)	у	сумі	30	000	000,00	(тридцять	мільйонів)
доларів	 США.	 Товариство	 здійснює	 контроль	 ліквідності	 шляхом	 планування	 та	 прогнозування
грошових	 потоків.	 Товариство	 аналізує	 терміни	 платежів,	 які	 пов’язані	 з	 дебіторською	 та
кредиторською	заборгованістю	та	іншими	фінансовими	активами,	а	також	з	операційною	діяльністю;
-	 кредитний	 ризик,	 коли	 Товариство	 може	 зазнати	 збитків	 у	 разі	 невиконання	 зобов’язань
контрагентами	 (дебіторами).	 Товариство	 схильне	 до	 кредитного	 ризику,	 який	 виражається	 як	 ризик
того,	 що	 контрагент	 -	 дебітор	 не	 буде	 здатний	 в	 повному	 обсязі	 і	 в	 певний	 час	 погасити	 свої
зобов'язання.	 Кредитний	 контроль	 функціонує	 на	 Товаристві	 у	 відповідності	 з	 внутрішньою
процедурою.	Управління	кредитним	ризиком	здійснюється,	в	основному,	 за	допомогою	регулярного
аналізу	 дебіторської	 заборгованості,	 а	 також	 оцінки	 фінансової	 надійності	 контрагента	 та	 його



здатності	 сплатити	 заборгованість.	 При	 цьому,	 Товариство	 укладає	 угоди	 виключно	 з	 відомими	 та
фінансово	 стабільними	 сторонами	 та	 використовує	 банківські	 гарантії	 для	 мінімізації	 ризиків.
Дебіторська	 заборгованість	 регулярно	 перевіряється	 на	 існування	 ознак	 безнадійності	 та	 за
необхідності	 створюються	 резерви;	 -	 валютний	 ризик,	 це	 ризик	 Товариства,	 що	 виникає	 через
коливання	курсів	іноземних	валют.	Товариство	регулярно	відслідковує	ситуацію	на	міжбанківському
ринку	України	 для	 запобігання	 надмірному	 збільшенню	 ризику	 та	 планує	 грошові	 потоки	 з	 метою
уникнення	 виникнення	 довгострокових	 валютних	 заборгованостей;	 -	 ризик	 процентної	 ставки,	 що
обумовлює	 неочікуване	 збільшення	 вартості	 фінансових	 запозичень:	 Всі	 фінансові	 інструменти
схильні	до	ринкового	ризику	-	ризику	того,	що	майбутні	ринкові	умови	можуть	знецінити	інструмент.
Ринковий	ризик	обумовлює	виникнення	цінового	ризику,	 так	як	 зміни	цін	на	ринку	можуть	 істотно
вплинути	 на	 активи	 та	 зобов'язання	 Товариства.	 Ці	 зміни	 можуть	 бути	 викликані	 факторами,
характерними	 для	 окремого	 інструменту	 або	 факторами,	 які	 впливають	 на	 всі	 показники.	 Крім
зазначених	 вище,	 суттєвий	 вплив	 на	 діяльність	 Товариства	 можуть	 мати	 такі	 зовнішні	 ризики,	 як:
нестабільність,	 суперечливість	 законодавства;	 непередбачені	 дії	 державних	 органів;	 нестабільність
економічної	 (фінансової,	 податкової,	 зовнішньоекономічної	 і	 ін.)	 політики;	 непередбачена	 зміна
кон'юнктури	 внутрішнього	 і	 зовнішнього	 ринку;	 непередбачені	 дії	 конкурентів.	 Служби	 з
внутрішнього	 контролю	 та	 управління	 ризиками	 не	 створено.	 Менеджмент	 приймає	 рішення	 з
мінімізації	ризиків,	спираючись	на	власні	знання	та	досвід,	та	застосовуючи	наявні	ресурси.


