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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ  "ФАРМАЦЕВТИЧНА

КОМПАНIЯ "ЗДОРОВ`Я"
2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

31437750
4. Місцезнаходження

61013, Харківська обл., Київський р-н, м. Харкiв, вулиця Шевченка, будинок 22
5. Міжміський код, телефон та факс

(057) 757-85-97, (057) 757-55-37
6. Електронна поштова адреса 

marisha@zt.com.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії 25.04.16

(дата)
2. Річна інформація опублікована у 77,  "Бюлетень. Цiннi папери України" 27.04.16

(номер та найменування офіційного друкованого
видання) (дата)

3. Річна інформація розміщена на власній 
сторінці www.zt.com.ua в мережі Інтернет 27.04.16

(адреса сторінки) (дата)



Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство X
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 
(розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб  емітента:
   1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
   1) інформація про випуски акцій емітента
   2) інформація про облігації емітента X
   3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
   4) інформація про похідні цінні папери
   5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
   1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
   2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
   3) інформація про зобов'язання емітента X
   4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
   5) інформація про собівартість реалізованої продукції
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
   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 X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки:
- Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi, тому що у звiтному
роцi Товариство не приймало участь у створеннi юридичних осiб.

-  Iнформацiя  щодо  посади  корпоративного  секретаря  вiдсутня,  тому  що  посада
корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня.

- Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента вiдсутня, оскiльки
емiтент за  органiзацiйно-правовою формою є Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю,
акцiї не випускались.

- Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента вiдсутня, оскiльки
емiтент за  органiзацiйно-правовою формою є Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю,
акцiї не випускались.

-  Iнформацiя  про  загальнi  збори  акцiонерiв  вiдсутня,  тому  що  емiтент  за   органiзацiйно-
правовою формою є Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю.

-  Iнформацiя  про  дивiденди  вiдсутня,  тому  що  емiтент  (Товариство  з  обмеженою
вiдповiдальнiстю), вiдповiдно до законодавства, не здiйснює виплату дивiдендiв.

- Iнформацiя про випуски акцiй емiтента вiдсутня, тому що Товариство не здiйснювало випуск
акцiй.

-  Iнформацiя про iншi  цiннi  папери,  випущенi  емiтентом вiдсутня,  тому що Товариство не
здiйснювало випуск iнших цiнних паперiв.

- Iнформацiя про похiднi цiннi папери вiдсутня, тому що Товариство не здiйснювало випуск
похiдних цiнних паперiв.

- Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, тому що емiтент за
органiзацiйно-правовою  формою  є  Товариством  з  обмеженою  вiдповiдальнiстю,  акцiї  не
випускались.

- Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, тому що
Товариство не здiйснює види дiяльностi, передбаченi п. 15 Глави 4 Рiшення НКЦПФР №2826
вiд 03.12.13р.



-  Iнформацiя  про  собiвартiсть  реалiзованої  продукцiї  вiдсутня,  тому  що  Товариство  не
здiйснює види дiяльностi, передбаченi п. 15 Глави 4 Рiшення НКЦПФР №2826 вiд 03.12.13р.

-  Iнформацiя  про  забезпечення  випуску  боргових  цiнних  паперiв  вiдсутня,  тому  що
Товариство не здiйснювала випуск боргових цiнних паперiв.

- Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала
протягом звiтного перiоду вiдсутня, тому що у звiтному перiодi така iнформацiя не виникала.

- Iнформацiя про стан корпоративного управлiння вiдсутня, тому що у Товариства вiдсутнi
органи корпоративного управлiння.

- Iнформацiя про випуск iпотечних облiгацiй вiдсутня, оскiльки Товариство не здiйснювало
випуск iпотечних облiгацiй.

-  У зв`язку з вiдсутнiстю iпотечних активiв  та iпотечного покриття,  iнформацiя про склад,
структуру i  розмiр iпотечного покриття  не заповнювалась,  а саме -  iнформацiя про розмiр
iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов`язань за iпотечними
облiгацiями  з  цим  iпотечним  покриттям;  -  iнформацiя  щодо  спiввiдношення  розмiру
iпотечного  покриття  з  розмiром  (сумою)  зобов`язань  за  iпотечними  облiгацiями  з  цим
iпотечним  покриттям  на  кожну  дату  пiсля  змiн  iпотечних  активiв  у  складi  iпотечного
покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду; -iнформацiя про замiни iпотечних активiв у
складi  iпотечного  покриття  або  включення  нових  iпотечних  активiв  до  складу  iпотечного
покриття;  -  вiдомостi  про  структуру  iпотечного  покриття  iпотечних  облiгацiй  за  видами
iпотечних  активiв  та  iнших  активiв  на  кiнець  звiтного  перiоду;  -  вiдомостi  щодо  пiдстав
виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне
покриття за станом на кiнець звiтного року.

-  Iнформацiя  про наявнiсть  прострочених  боржником строкiв  сплати  чергових платежiв  за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками,
якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня, тому що Товариство не здiйснювало
випуск iпотечних облiгацiй.

-  Iнформацiя  про  випуски  iпотечних  сертифiкатiв  вiдсутня,  тому  що  Товариство  не
здiйснювало випуск iпотечних сертифiкатiв.

- Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, тому що Товариство не здiйснювало
випуск iпотечних сертифiкатiв.

-  Оскiльки  Товариство  не  є  емiтентом  сертифiкатiв  ФОН,  наступна  iнформацiя  не
заповнювалася, а саме: - основнi вiдомостi про ФОН; - iнформацiя про випуски сертифiкатiв
ФОН; - iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН; - розрахунок вартостi чистих
активiв ФОН; - правила ФОН.

- Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт) вiдсутнi, тому що Товариство не здiйснювало
приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв.

-  Товариство  не  складає  фiнансову  звiтнiсть  вiдповiдно  до  Мiжнародних  стандартiв
бухгалтерського облiку.



- Товариство протягом звiтнього року не здiйснювало випуск цiльових облiгацiй, виконання
зобов`язань  за  якими  здiйснюється  шляхом  передачi  об`єкта  (частини  об`єкта)  житлового
будiвництва, тому не подає Звiт про стан об`єкта нерухомостi.



ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ  "ФАРМАЦЕВТИЧНА
КОМПАНIЯ "ЗДОРОВ`Я"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А00 №495540
3. Дата проведення державної реєстрації

17.10.01
4. Територія (область)

Харківська обл.
5. Статутний капітал (грн) 

341295337,09
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)

1345
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

21.20 - Виробництво фармацевтичних препаратiв i матерiалiв
 21.10 - Виробництво основних фармацевтичних продуктiв
 46.19 - Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту

10. Органи управління підприємства
Органами управлiння ТОВ "Фармацевтична компанiя "Здоров'я" (далi - Товариство) є: 

Загальнi збори Учасникiв Товариства, Генеральний директор Товариства, Ревiзiйна комiсiя. 
Посадовими особами органiв управлiнняТовариством є: Генеральний Директор, Голова 
Ревiзiйної комiсiї.Виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною 
дiяльнiстю, є Генеральний директор Товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті

Публiчне акцiонерне товариство "УкрСиббанк"
2) МФО банку

351005
3) Поточний рахунок

26001534603700
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті

Публiчне акцiонерне товариство "УкрСиббанк"
5) МФО банку

351005
6) Поточний рахунок

26001534603700

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності
Номер
ліцензії

(дозволу)

Дата
видачі

Державний орган, що видав

Дата
закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

1 2 3 4 5
Виробництво лiкарських засобiв 598066 17.10.13 Державна служба України з



лiкарських засобiв

Опис
Лiцензiя видана на необмежений термiн. Поле "Дата закiнчення дiї 
лiцензiї (дозволу)" не заповнена, тому що лiцензiя видана на 
необмежений термiн дiї.

Оптова торгiвля лiкарськими
засобами

527795 26.02.10 Державна iнспекцiя з
контролю якостi лiкарських

засобiв

Опис
Лiцензiя видана на необмежений термiн. Поле "Дата закiнчення дiї 
лiцензiї (дозволу)" не заповнена, тому що лiцензiя видана на 
необмежений термiн дiї.

Придбання, зберiгання, ввезення
на територiю України,

реалiзацiя (вiдпуск), знищення,
використання прекурсорiв

(списку 1 таблицi IV та списку 2
таблицi IV) "Перелiку
наркотичних засобiв,

психотропних речовин i
прекурсорiв"

без номеру 24.12.15 Державна служба України з
контролю за наркотиками

24.12.20

Опис
Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї в 2020 роцi Товариством буде 
прийнято рiшення щодо отримання нової лiцензiї на цей вид 
дiяльностi.

15. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового
агентства

Ознака
рейтингового

агентства
(уповноважене,

міжнародне)

Дата визначення
або поновлення

рейтингової оцінки
емітента або

цінних паперів
емітента

Рівень кредитного
рейтингу емітента
або цінних паперів

емітента

1 2 3 4
Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю "Рейтингове агентство
"IВI-Рейтинг"

уповноважене
рейтингове
агентство

Визначення
рейтингової оцінки

цінних паперів
емітента 21.07.15

uaA

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

Найменування юридичної
особи засновника та/або

учасника

Код за ЄДРПОУ
засновника

та/або учасника
Місцезнаходження

Відсоток акцій
(часток, паїв), які

належать
засновнику та/або

учаснику (від
загальної
кількості)

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ФАРМАЦЕВТИЧНА
ГРУПА "ЗДОРОВ`Я"

35533730
61013, Україна, Харківська обл.,

Київський р-н, м. Харкiв, вул.
Шевченка, буд. 22

100

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування
органу, який видав паспорт

Відсоток акцій
(часток, паїв), які

належать
засновнику та/або

учаснику (від



загальної
кількості)

Фiзичнi особи серед
засновникiв та/або учасникiв

Товариства вiдсутнi
д/н   д/н 0

Усього 100

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада

Генеральний директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Доровський Олександр Вiкторович
3)  Паспортні  дані  фізичної  особи  (серія,  номер,  дата  видачі,  орган,  який  видав)  або  код  за
ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н  д/н
4) Рік народження

1960
5) Освіта

вища технiчна, вища економiчна та вища фармацевтична
6) Стаж роботи (років)

39
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "Фармацевтична компанiя "Здоров`я", технiчний директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

03.10.11, обрано на 5 (п`ять) рокiв
9) Опис

Посадова  особа  Товариства  згоди  на  розкриття  паспортних  даних  не  надала.
Повноваження  та  обов`язки  посадової  особи  визначенi  Статутом  Товариства,  iншими
внутрiшнiми  документами  Товариства  та  чинним  законодавством  України.  У  2015  роцi
посадовiй  особi  було  виплачено  винагороду  в  розмiрi  807  тис.грн.,  в  натуральнiй  формi
винагорода не виплачувалась. Змiн  у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не
було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. 
Загальний  стаж  роботи  складає  39  рокiв.  Протягом  останнiх  п`яти  рокiв  займав  посаду
Генерального директора ТОВ "Фармацевтична компанiя "Здоров`я" (обраний згiдно Протоколу
Зборiв Учасникiв ТОВ "Фармацевтична компанiя "Здоров`я" №4 вiд 14.03.2002 року  строком на
5 (п`ять рокiв), переобраний згiдно Протоколу Зборiв Учасникiв ТОВ "Фармацевтична компанiя
"Здоров`я"  вiд  03.10.2006  року  строком  на  5  (п`ять  рокiв),  переобраний  згiдно  Протоколу
позачергових  Загальних  зборiв  Учасникiв  ТОВ  "Фармацевтична  компанiя  "Здоров`я"  вiд
03.10.2011 року строком на 5 (п`ять рокiв)).
Додаткове мiсце роботи - Кафедра промислової фармацiї  та економiки Iнституту пiдвищення
квалiфiкацiї спецiалiстiв фармацiї при НФАУ, мiсцезнаходження: м. Харкiв, пл. Повстання, 17.
Посади, якi займає на додатковому мiсцi роботи - Завiдуючий Кафедрою промислової фармацiї
та економiки Iнституту пiдвищення квалiфiкацiї спецiалiстiв фармацiї при НФАУ (з 01.09.2004
року), Доцент Кафедри промислової фармацiї та економiки Iнституту пiдвищення квалiфiкацiї
спецiалiстiв фармацiї при НФАУ (з 30.05.2004 року).

1) Посада
Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Волобуєва Галина Федорiвна

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

д/н д/н  д/н



4) Рік народження
1960

5) Освіта
вища економiчна

6) Стаж роботи (років)
37

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ "Фармацевтична компанiя "Здоров`я", перший заступник головного бухгалтера

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
28.02.03, обрано без обмеження строку

9) Опис
Посадова  особа  Товариства  згоди  на  розкриття  паспортних  даних  не  надала.

Повноваження та обов`язки посадової особи визначенi внутрiшнiми документами Товариства та
чинним законодавством України.  У 2015 роцi  посадовiй особi  було  виплачено винагороду в
розмiрi 158 тис.грн., в натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiн  у персональному
складi посадових осiб за звiтний перiод не було. 
Непогашеної  судимостi  за  корисливi  то  посадовi  злочини  посадова  особа  емiтента  не  має.
Загальний  стаж  роботи  складає  37  рокiв.  Протягом  останнiх  п`яти  рокiв  займала  посаду
головного бухгалтера ТОВ "Фармацевтична компанiя "Здоров`я".

1) Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
д/н

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

д/н д/н  д/н
4) Рік народження

5) Освіта
д/н

6) Стаж роботи (років)

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
, обрано д/н

9) Опис
Станом на 31.12.2015 р. Голова Ревiзiйної комiсiї Товариства не обирався.

1) Посада
Члени Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
д/н

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

д/н д/н  д/н
4) Рік народження

5) Освіта
д/н

6) Стаж роботи (років)



7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
, обрано д/н

9) Опис
Станом на 31.12.2015 р. Члени Ревiзiйної комiсiї Товариства не обирались.



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 09807750
Місцезнаходження 61001, Україна, Харківська обл., м.

Харкiв, проспект Московський, буд. 60
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності

294543

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ

НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ
ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.10.14
Міжміський код та телефон (044) 230-48-54
Факс (044) 537-50-27
Вид діяльності Професiйної дiяльностi на фондовому

ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними
паперами: андеррайтинг.

Опис ПАТ  "УкрСиббанк"  здiйснює
професiйну  дiяльнiсть  на  фондовому
ринку  -  дiяльнiсть  з  торгiвлi  цiнними
паперами.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ

ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071, Україна, Київська обл.,

Подiльський р-н, м. Київ, вул. Нижнiй
Вал, буд. 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності

Рiшення НКЦПФР №2092

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ

НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ
ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.13
Міжміський код та телефон (044) 591-04-04
Факс (044) 482-52-07
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального

депозитарiю.
Опис ПАТ  "Нацiональний  депозитарiй

України"  здiйснює  дiяльнiсть
вiдповiдно  до  "Правил  Центрального
депозитарiю  цiнних  паперiв",
затверджених  рiшенням  Наглядової
ради  ПАТ  "Нацiональний  депозитарiй
України"  (протокол  вiд  04.09.2013  р.
№4)  та  зареєстрованого  НКЦПФР
(рiшення №2092 вiд 01.10.2013 р.).

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ФIНЕКС-
АУДИТ"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою
відповідальністю



Код за ЄДРПОУ 32237449
Місцезнаходження 61024, Україна, Харківська обл., м.

Харкiв, вул. Чайковська, буд. 5/7/9, к. 2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності

3095

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.12.02
Міжміський код та телефон (057) 720-99-39
Факс (057) 720-99-29
Вид діяльності Аудиторськi послуги.
Опис ТОВ  Аудиторська  фiрма  "ФIНЕКС-

АУДИТ"  надає  послуги  щодо
здiйснення  аудиторської  перевiрки
фiнансової звiтностi Товариства.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

"РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО "IВI-
РЕЙТИНГ"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою
відповідальністю

Код за ЄДРПОУ 33262696
Місцезнаходження 03680, Україна, Київська обл., м. Київ,

вул. Горького, 172, оф. 1014
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності

3

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ

ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ
ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.04.10
Міжміський код та телефон (044) 362-90-84
Факс (044) 521-20-15
Вид діяльності Професiйнi послуги на ринку цiнних

паперiв, спецiалiзується на визначеннi
кредитних рейтингiв емiтентiв та

цiнних паперiв.
Опис ТОВ  "Рейтингове  агентство  "IВI-

Рейтинг"  надає  послуги  з  визначення
кредитного  рейтингу  цiнних  паперiв
Товариства.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА

"ПЕРСПЕКТИВА"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 33718227
Місцезнаходження 01004, Україна, Київська обл., м. Київ,

вул. Льва Толстого, буд. 9 А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності

294782

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ

НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ
ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.04.15
Міжміський код та телефон (044) 537-62-12
Факс (056) 373-95-94



Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому
ринку - дiяльнiсть з органiзiцiї торгiвлi

на фондовому ринку
Опис ПАТ  "Фондова  бiржа  "Перспектива"

здiйснює  професiйну  дiяльнiсть  на
фондовому  ринку  -  дiяльнiсть  з
органiзацiї  торгiвлi  на  фондовому
ринку.



X. Відомості про цінні папери емітента
2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
1) Процентні облігації

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва

про
реєстрацію

випуску

Найменування
органу, що

зареєстрував
випуск

Номінальна
вартість

(грн.)

Кількість
у випуску

(шт.)

Форма
існування
та форма
випуску

Загальна
номінальна

вартість
(грн)

Процентна
ставка за

облігаціями
(у відсотках)

Термін
виплати
проценті

в

Сума
виплачених
процентів
за звітний

період (грн)

Дата
погашення
облігацій

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
28.07.15 75/2/2015 Нацiональна

комiсiя з цiнних
паперiв та

фондового ринку

1 000 20 000 Бездокуме
нтарні
іменні

20 000 000 30 Згiдно
проспекту

емiсiї

1 528 767,12 28.08.27

Опис

Облiгацiї серiї А розмiщуються публiчно та обертаються вiльно на територiї України протягом всього термiну їх обiгу. 
Мета емiсiї:  придбання прав користування об'єктами iнтелектуальної  власностi,  сировини для фармацевтичного виробництва,  фiнансування
витрат на будiвництво та обладнення виробничих примiщень.
Власниками облiгацiй можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України.  Дата фактичного укладання договорiв з
першими власниками  у  процесi  публiчного  розмiщення  облiгацiй  становить  07.09.2015р.,  фактична  дата  закiнчення  укладання  договорiв  з
першими власниками у процесi публiчного розмiщення облiгацiй становить 08.09.2015 року. Облiгацiї серiї А були внесенi до бiржового списку
ПАТ "ФБ "Перспектива" 03.09.2015р. Протягом звiтного перiоду факт лiстингу/делiстингу вiдсутнiй. Облiгацiї серiй А без забезпечення.
Процентна ставка у вiдсотковий перiод з 25.08.2015р. по 25.08.2018р. становить 30%; за перiод з 26.08.2018р. по 25.08.2021р. розмiр процентної
ставки буде  опублiковано не пiзнiше 05.08.2018р.;  за  перiод з  26.08.2021р.  по 25.08.2024р.  розмiр процентної ставки буде  опублiковано не
пiзнiше 05.08.2021р.; за перiод з 26.08.2024р. по 25.08.2027р. розмiр процентної ставки буде опублiковано не пiзнiше 05.08.2024р.

28.07.15 76/2/2015 Нацiональна
комiсiя з цiнних

паперiв та
фондового ринку

1 000 30 000 Бездокуме
нтарні
іменні

30 000 000 30 Згiдно
проспекту

емiсiї

2 293 150,68 31.08.27

Опис

Облiгацiї серiї В розмiщуються публiчно та обертаються вiльно на територiї України протягом всього термiну їх обiгу. 
Мета емiсiї:  придбання прав користування об'єктами iнтелектуальної  власностi,  сировини для фармацевтичного виробництва,  фiнансування
витрат на будiвництво та обладнення виробничих примiщень.
Власниками облiгацiй можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України.  Дата фактичного укладання договорiв з
першими власниками  у  процесi  публiчного  розмiщення  облiгацiй  становить  09.09.2015р.,  фактична  дата  закiнчення  укладання  договорiв  з
першими власниками у процесi публiчного розмiщення облiгацiй становить 10.09.2015 року. Облiгацiї серiї В були внесенi до бiржового списку
ПАТ "ФБ "Перспектива" 03.09.2015р. Протягом звiтного перiоду факт лiстингу/делiстингу вiдсутнiй. Облiгацiї серiй В без забезпечення.
Процентна ставка у вiдсотковий перiод з 28.08.2015р. по 28.08.2018р. становить 30%; за перiод з 29.08.2018р. по 28.08.2021р. розмiр процентної
ставки буде  опублiковано не пiзнiше 08.08.2018р.;  за  перiод з  29.08.2021р.  по 28.08.2024р.  розмiр процентної ставки буде  опублiковано не
пiзнiше 08.08.2021р.; за перiод з 29.08.2024р. по 28.08.2027р. розмiр процентної ставки буде опублiковано не пiзнiше 08.08.2024р.

28.07.15 77/2/2015 Нацiональна
комiсiя з цiнних

1 000 50 000 Бездокуме
нтарні

50 000 000 30 Згiдно
проспекту

3 780 821,92 04.09.27



паперiв та
фондового ринку

іменні емiсiї

Опис

Облiгацiї серiї С розмiщуються публiчно та обертаються вiльно на територiї України протягом всього термiну їх обiгу. 
Мета емiсiї:  придбання прав користування об'єктами iнтелектуальної  власностi,  сировини для фармацевтичного виробництва,  фiнансування
витрат на будiвництво та обладнення виробничих примiщень.
Власниками облiгацiй можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України.  Дата фактичного укладання договорiв з
першими власниками  у  процесi  публiчного  розмiщення  облiгацiй  становить  10.09.2015р.,  фактична  дата  закiнчення  укладання  договорiв  з
першими власниками у процесi публiчного розмiщення облiгацiй становить 29.09.2015 року. Облiгацiї серiї С були внесенi до бiржового списку
ПАТ "ФБ "Перспектива" 03.09.2015р. Протягом звiтного перiоду факт лiстингу/делiстингу вiдсутнiй. Облiгацiї серiй С без забезпечення.
Процентна ставка у вiдсотковий перiод з 01.09.2015р. до 01.09.2018р. становить 30%; за перiод з 02.09.2018р. по 01.09.2021р. розмiр процентної
ставки буде  опублiковано не пiзнiше 12.08.2018р.;  за  перiод з  02.09.2021р.  до 01.09.2024р.  розмiр процентної ставки буде  опублiковано не
пiзнiше 12.08.2021р.; за перiод з 02.09.2024р. до 01.09.2027р. розмiр процентної ставки буде опублiковано не пiзнiше 12.08.2024р.

28.07.15 78/2/2015-Т Нацiональна
комiсiя з цiнних

паперiв та
фондового ринку

1 000 100 000 Бездокуме
нтарні
іменні

100 000 000 30 Згiдно
проспекту

емiсiї

0 11.09.27

Опис

Облiгацiї серiї D розмiщуються публiчно та обертаються вiльно на територiї України протягом всього термiну їх обiгу. 
Мета емiсiї:  придбання прав користування об'єктами iнтелектуальної  власностi,  сировини для фармацевтичного виробництва,  фiнансування
витрат на будiвництво та обладнення виробничих примiщень.
Власниками облiгацiй можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України.  Дата фактичного укладання договорiв з
першими власниками  у  процесi  публiчного  розмiщення  облiгацiй  становить  11.12.2015р.,  фактична  дата  закiнчення  укладання  договорiв  з
першими власниками у процесi публiчного розмiщення облiгацiй становить 25.12.2015 року. Облiгацiї серiї D були внесенi до бiржового списку
ПАТ "ФБ "Перспектива" 03.09.2015р. Протягом звiтного перiоду факт лiстингу/делiстингу вiдсутнiй. Облiгацiї серiй D без забезпечення.
Процентна ставка у вiдсотковий перiод з 08.09.2015р. по 08.09.2018р. становить 30%; за перiод з 09.09.2018р. по 08.09.2021р. розмiр процентної
ставки буде  опублiковано не пiзнiше 19.08.2018р.;  за  перiод з  09.09.2021р.  по 08.09.2024р.  розмiр процентної ставки буде  опублiковано не
пiзнiше 19.08.2021р.; за перiод з 09.09.2024р. по 08.09.2027р. розмiр процентної ставки буде опублiковано не пiзнiше 19.08.2024р.

28.07.15 79/2/2015-Т Нацiональна
комiсiя з цiнних

паперiв та
фондового ринку

1 000 100 000 Бездокуме
нтарні
іменні

100 000 000 30 Згiдно
проспекту

емiсiї

0 18.09.27

Опис Облiгацiї серiї Е розмiщуються публiчно та обертаються вiльно на територiї України протягом всього термiну їх обiгу. 
Мета емiсiї:  придбання прав користування об'єктами iнтелектуальної  власностi,  сировини для фармацевтичного виробництва,  фiнансування
витрат на будiвництво та обладнення виробничих примiщень.
Власниками облiгацiй можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Укладання договорiв з першими власниками
не вiдбувалось.  Дата початку укладення  договорiв з  першими власниками згiдно проспекту емiсiї  15.09.2015 р.,  дата закiнчення укладання
договорiв  з  першими власниками  14.09.2016  р.  Облiгацiї  серiї  Е  були  внесенi  до  бiржового  списку ПАТ "ФБ "Перспектива"  03.09.2015р.
Протягом звiтного перiоду факт лiстингу/делiстингу вiдсутнiй. Облiгацiї серiй Е без забезпечення.
Процентна ставка у вiдсотковий перiод з 15.09.2015р. по 15.09.2018р. становить 30%;  за перiод з 16.09.2018р. по 15.09.2021р. розмiр процентної



ставки буде опублiковано не пiзнiше 26.08.2018р.;  за перiод з 16.09.2021р. по 15.09.2024р. розмiр процентної ставки буде опублiковано не
пiзнiше 26.08.2021р.; за перiод з 16.09.2024р. по 15.09.2027р. розмiр процентної ставки буде опублiковано не пiзнiше 26.08.2024р.

28.07.15 80/2/2015-Т Нацiональна
комiсiя з цiнних

паперiв та
фондового ринку

1 000 100 000 Бездокуме
нтарні
іменні

100 000 000 30 Згiдно
проспекту

емiсiї

0 28.09.27

Опис

Облiгацiї серiї F розмiщуються публiчно та обертаються вiльно на територiї України протягом всього термiну їх обiгу. 
Мета емiсiї:  придбання прав користування об'єктами iнтелектуальної  власностi,  сировини для фармацевтичного виробництва,  фiнансування
витрат на будiвництво та обладнення виробничих примiщень.
Власниками облiгацiй можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Укладання договорiв з першими власниками
не вiдбувалось.  Дата початку укладення  договорiв з  першими власниками згiдно проспекту емiсiї  25.09.2015 р.,  дата закiнчення укладання
договорiв  з  першими власниками  24.09.2016р.  Облiгацiї  серiї   F  були  внесенi  до  бiржового  списку  ПАТ "ФБ "Перспектива"  03.09.2015р.
Протягом звiтного перiоду факт лiстингу/делiстингу вiдсутнiй. Облiгацiї серiй F без забезпечення.
Процентна ставка у вiдсотковий перiод з 25.09.2015р. по 25.09.2018р. становить 30%; за перiод з 26.09.2018р. по 25.09.2021р. розмiр процентної
ставки буде  опублiковано не пiзнiше 05.09.2018р.;  за  перiод з  26.09.2021р.  по 25.09.2024р.  розмiр процентної ставки буде  опублiковано не
пiзнiше 05.09.2021р.; за перiод з 26.09.2024р. по 25.09.2027р. розмiр процентної ставки буде опублiковано не пiзнiше 05.09.2024р.

2) Дисконтні облігації

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва

про
реєстрацію

випуску

Найменування органу, що
зареєстрував випуск

Номінальна
вартість

(грн)

Кількість
у випуску

(шт.)

Форма
існування та

форма випуску

Загальна
номінальна

вартість
(грн)

Дата
погашення
облігацій

1 2 3 4 5 6 7 8
д/н д/н 0 0 0

Опис Товариство у звiтному перiодi дисконтнi облiгацiї не випускало. 
3) Цільові (безпроцентні) облігації

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва

про
реєстрацію

випуску

Найменування органу,
що зареєстрував

випуск

Номінальна
вартість

(грн)

Кількість
у випуску

(шт.)

Форма
існування та

форма
випуску

Загальна
номінальна

вартість
(грн)

Найменування товару
(послуги), під який
здійснено випуск

Дата
погашення
облігацій

1 2 3 4 5 6 7 8 9
д/н д/н 0 0 0

Опис Товариство у звiтному перiодi цiльовi (безпроцентнi облiгацiї не випускало.



XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
17 жовтня 2001 року на загальних зборах учасникiв було прийнято рiшення про створення ТОВ
"Фармацевтична  компанiя  "Здоров`я".  Вiдповiднi  змiни  до  Єдиного  Державного  Реєстру
Пiдприємств та Органiзацiй (ЄДРПОУ) було внесено Виконавчим комiтетом Харкiвської мiської
ради "17" жовтня 2001 року, номер запису в ЄДР - 1 480 120 0000 006614.
За  весь  час  iснування  Товариства  злиття,  подiлу,  приєднання,  перетворення  та  видiлу  не
вiдбувалось.

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
Органiзацiйна  структура  Товариства  побудована  у  вiдповiдностi  до  напрямкiв  господарської
дiяльностi i складається з вiддiлiв та секторiв, якi пiдпорядковуються директорам вiдповiдного
напрямку (комерцiйний, технiчний, виробничий, фiнансовий та iншi). Керiвником Товариства є
Генеральний  директор.  До  органiзацiйної  структури  Товариства  входять  чотири  цехи:
ампульний цех, цех готових лiкарських засоб, фiтохiмiчний цех, цех готових лiкарських форм.
Також Товариство має вiдокремлений цех м`яких желатинових капсул, який розташований за
адресою: Київська обл., м. Бориспiль, вул. Шевченка, 100.
Товариство  має  Московське  представництво  ТОВ  "Фармацевтична  компанiя  "Здоров`я"  в
Росiйськiй  Федерацiї.  Юридична  адреса  представництва:  Росiйська  Федерацiя,  м.  Москва,
проспект Миру, б. 13. Iдентифiкацiйний номер - 9909374049.
Роль та цiль дiяльностi представництва: забезпечувати виконання комерцiйних та iнших угод,
сприяти експортно-iмпортним операцiям.
Товариство не має дочiрнiх пiдприємств та фiлiй.

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  1345  осiб.  Середня
чисельнiсть  позаштатних  працiвникiв  та  осiб,  якi  працюють  за  сумiсництвом  49  осiб.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 25 осiб.
Фонд оплати працi 105 129 тис.грн. Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення
або зменшення вiдносно попереднього року: фонд оплати працi у 2015 роцi збiльшився вiдносно
2014 року на  22 621 тис.грн.  Кадрова програма  емiтента,  спрямована  на  забезпечення  рiвня
квалiфiкацiї  працiвникiв  операцiйним  потребам  емiтента:  в  звiтному  перiодi  працiвники
Товариства  проходили  курси  пiдвищення  квалiфiкацiї  згiдно  графiку,  встановленому  на
пiдприємствi.

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
Товариство 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
Товариство  не  проводило  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
Товариству пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб в звiтному перiодi не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Органiзацiя та ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi здiйснюється
Товариством  вiдповiдно  до  облiкової  полiтики  пiдприємства,  складеної  згiдно  вимог
Податкового кодексу України, Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть
в  Українi",  Нацiональних  стандартiв  бухгалтерського  облiку.  Облiковою  полiтикою
пiдприємства  передбачено  прямолiнiйний  метод  нарахування  амортизацiї.  Оцiнка  запасiв  на
останню дату звiтного перiоду здiйснюється  по методу середньозваженої  вартостi.  Фiнансовi
iнвестицiї оцiнюються та вiдображаються в бухгалтерському облiку по собiвартостi.

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 
Основними видами продукцiї,  що виробляє Товариство, за рахунок продажу яких Товариство
отримало бiльше 10 вiдсоткiв доходу є: лiкарськi засоби у формi таблеток (обсяг виробництва  у
натуральному виразi - 45 999 тис.уп., обсяг виробництва  у грошовому виразi - 485 559 тис.грн.,
сума  виручки  -  538  473  тис.грн.),  лiкарськi  засоби  у  формi  ампул  (обсяг  виробництва   у
натуральному виразi  -  80 046 тис.ампул  ,  обсяг виробництва  у грошовому виразi  -  226 916
тис.грн., сума виручки - 234 393 тис.грн.), лiкарськi засоби у формi капсул (обсяг виробництва  у
натуральному виразi - 8 537 тис.уп., обсяг виробництва  у грошовому виразi - 140 478 тис.грн.,
сума  виручки  -  140  119  тис.грн.).  Загалом  Товариство  виготовляє  бiльше  350  найменувань
лiкарських  засобiв  усiх  фармакотерапевтичних  груп,  продаж бiльшостi  з  яких   залежать  вiд
сезонних змiн - сезонних захворювань.
Сума виручки вiд реалiзацiї  продукцiї  (товарiв,  робiт,  послуг)  у 2015 роцi  склала 1 386 492
тис.грн.,  в т.ч.  загальна сума експорту склала 129 594 тис.грн. Частка експорту в загальному
обсязi продажiв складає 9,3%. Експорт продукцiї товариство здiйснює в такi країни як: Грузiя,
Молдова, Казахстан, Россiя, Узбекистан, Азербайджан, Бiлорусь та iншi. 
Основним ринком збуту продукцiї є Україна. Канали збуту та методи продажу - оптова торгiвля



через дистриб`юторiв фармацевтичного ринку. Основнi клiєнти Товариства: ТОВ "БаДМ", ПАТ
"Кристал",  Спiльне  українсько-естонське  пiдприємство  у  формi  ТОВ "Оптiма-Фарм,ЛТД"  та
iншi. 
Фармацевтична  галузь  характеризується  жорстким  державним  регулюванням  та  контролем,
високим  рiвнем  конкуренцiї,  зростанням  цiн  на  сировину  та  матерiали.  Темпи  зростання
українського  фармацевтичного  ринку  за  останнi  5  рокiв  дорiвнювали  10-20%.  Товариство
входить  до  п`ятiрки  найбiльших  вiтчизняних  виробникiв  лiкарських  засобiв  в  Українi.
Особливостями продукцiї Товариства є: обов`язкова державна реєстрацiя лiкарських засобiв в
МОЗ України;  контроль якостi  сировини та матерiалiв,  що використовуються в виробництвi;
контроль якостi продукцiї на всiх стадiях виробничого процесу. 
Перспектiвнi плани розвитку Товариства - утримувати частку на ринку,  пiдтримувати високу
якiсть продукцiї, модернiзацiя виробництва, розширення ринкiв збуту.
Сировина закупається як у вiтчизняних постачальникiв так i за кордоном. У зв`язку iз ростом
курсу iноземної  валюти,  цiни на сировину та матерiали постiйно зростають.  Товариство має
трьох постачальникiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання.
Товариство  здiйснює  дiяльнiсть  в  фармацевтичнiй  галузi  України,  яка  характеризується
необхiднiстю постiйно впроваджувати новi технологiї для пiдвищення якостi лiкарських засобiв.
Товариство не здiйснює свою дiяльнiсть нi в яких країнах, окрiм України.

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 
Основними придбаннями активiв Товариства складають капiталовкладення в основнi засоби. За
останнi п`ять рокiв Товариством було придбано основних засобiв на суму 359 243 тис.грн., в
тому числi за 2015 рiк - 127 149 тис.грн. За останнi п`ять рокiв у Товариства вибуло основних
засобiв на суму 91 308 тис.грн., в тому числi за 2015 рiк - 12 573 тис.грн. Товариство постiйно
здiйснює модернiзацю та розширення виробництва, значнi iнвестицiї та придбання Товариством
не заплановано.

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  Протягом  звiтного  року  мiж  Товариством  та  власником  iстотної  участi
Товариства - ТОВ "Фармацевтична група "Здоров`я" (код ЄДРПОУ 35533730) було укладено
наступнi правочини:
1) Договiр на передання виключних майнових прав iнтелектуальної власностi вiд 30.06.2015р.,
сторони правочину:  продавець -  ТОВ "Фармацевтична компанiя  "Здоров`я",  покупець  -  ТОВ
"Фармацевтична група "Здоров`я", сума договору 268,80 тис.грн., пiдстава укладення: передача
виключних  майнових  прав  iнтелектуальної  власностi,  для  визначення  суми  правочину
застосовувався затратний метод цiноутворення.
2) Договiр на передання виключних майнових прав iнтелектуальної власностi вiд 30.06.2015р.,
сторони правочину:  продавець -  ТОВ "Фармацевтична компанiя  "Здоров`я",  покупець  -  ТОВ
"Фармацевтична група "Здоров`я", сума договору 237,60 тис. грн., пiдстава укладення: передача
виключних  майнових  прав  iнтелектуальної  власностi,   для  визначення  суми  правочину
застосовувався затратний метод цiноутворення.
3) Договiр на передання виключних майнових прав iнтелектуальної власностi вiд 31.05.2015р.,



сторони правочину:  продавець -  ТОВ "Фармацевтична компанiя  "Здоров`я",  покупець  -  ТОВ
"Фармацевтична група "Здоров`я", сума договору 248,40 тис.грн., пiдстава укладення: передача
виключних  майнових  прав  iнтелектуальної  власностi,  для  визначення  суми  правочину
застосовувався затратний метод цiноутворення.
4) Договiр на передання виключних майнових прав iнтелектуальної власностi вiд 31.12.2015р.,
сторони правочину:  продавець -  ТОВ "Фармацевтична компанiя  "Здоров`я",  покупець  -  ТОВ
"Фармацевтична група "Здоров`я", сума договору 150,60 тис.грн., пiдстава укладення: передача
виключних  майнових  прав  iнтелектуальної  власностi,  для  визначення  суми  правочину
застосовувався затратний метод цiноутворення.

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
Термiн  та  умови  користування  основними  засобами  на  пiдприємствi  визначенi  в  облiковiй
полiтицi i обумовлюються очiкуваним термiном використання основних засобiв з урахуванням
їх потужностi або продуктивностi; передбаченим фiзичним та моральним зносом; правовими або
iншими подiбними обмеженнями термiну використання та iншими фарторами. Первiсна вартiсть
основних засобiв: 808400 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв: 49,64%. Сума нарахованого
зносу: 401224 тис.грн.
Iнформацiя про значнi правочини щодо основних засобiв: в заставi за договорами фiнансового
лiзингу  перебувають  транспортнi  засоби  загальною  вартiстю  5881  тис.грн.,  в  заставi  за
договорами застави рухомого майна перебуває виробниче обладнення загальною вартiстю 26742
тис.грн.,  в  заставi  за  договорами iпотеки перебувають нежитловi  будiвлi  загальною вартiстю
14789 тис.грн.
Виробничi потужностi дозволяють виготовляти в рiк 97 млн. ампул, 3,8 млн. карпул, 1,35 млрд.
таблеток, 30 млн. пакетiв порошкiв, 36 млн. упаковок капсул, 6 млн. балонiв аерозолiв/флаконiв
спреїв, 5,8 млн. одиниць готової продукцiї м`яких лiкарських форм (мазi, креми, гелi), 8,1 млн.
одиниць готової продукцiї рiдких лiкарських форм (сиропи, каплi та iнше). 
Спосiб  утримання  активiв:  об`єкти  основних  засобiв  використовуються  за  цiльовим
призначенням,  проводиться поточний та капiтальний ремонт будiвель i споруд.  В Товариствi
дотримується  належний  режим  експлуатацiї  i  зберiгання  обладнення,  проводиться  його
поточний та капiтальний ремонт. Мiсцезнаходження основних засобiв Товариства: м. Харкiв,
вул.  Шевченка,  22.  На  даний  час  Товариство  не  має  проекту  капiтального  будiвництва.
Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв Товариства вiдсутнi.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Проблеми,  якi  впливають  на  дiяльнiсть  Товариства,  є  наступнi:  нестабiльнiсть  нормативно-
правового  поля;  пiдвищення  податкового  тиску;  зростання  цiн  на  сировану  та  енергоносiї;
зростання курсу iноземної валюти, що здорожує послуги реєстрацiї лiкарських засобiв в iнших
країнах (для експорту продукцiї), придбання сировини, обладнення з-за кордону та iнше.

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
В 2015 роцi Товариством сплачено штрафних санкцiй (штраф, пеня, неустойка) в суммi 35,24
тис.грн.



Опис  обраної  політики  щодо  фінансування  діяльності  емітента,  достатність  робочого
капіталу  для  поточних  потреб,  можливі  шляхи  покращення  ліквідності  за  оцінками
фахівців емітента
Фiнансування  дiяльностi  Товариства  здiйснюється  за  рахунок  прибутку  пiдприємства,  без
залучення  кредитних  коштiв,  що  зумовлене  достатнiстю  робочого  капiталу  для  поточних
потреб. Можливими шляхами покращення лiквiдностi Товариства є зменшення рiвня запасiв та
дебiторської заборгованостi.

Вартість  укладених,  але  ще  не  виконаних  договорів  (контрактів)  на  кінець  звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
На кiнець перiоду Товариство не має укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на
суттєву вартiсть.

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)
Товариство  планує  найближчим  часом  розвивати  та  нарощувати  виробництво,  пiдвищувати
доходи, утримувати частку на ринку в умовах жорсткої конкуренцiї.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
В  2007  роцi  в  Товариствi  було  створено  вiддiл  з  фармацевтичної  розробки  та  аналiтичних
дослiджень, обов`язками  якого є розробка нових якiсних препаратiв та процесiв виробництва
власними  силами.  В  арсеналi  вiддiлу  висококвалiфiкованi  спецiалiсти  -  хiмiки,  iнженери-
дослiдники.  Лабораторiї  вiддiлу  забезпеченi  сучасним  аналiтичним  та  лабораторним
обладнанням,  яке дозволяє здiйснювати розробку нових фармацевтичних продуктiв у виглядi
твердих  дозованих  лiкарських  форм,  м'яких  лiкарських  засобiв,  стерильних  та  нестерильних
рiдких  лiкарських  засобiв,  фiтохiмiчних  субстанцiй  та  iнших  лiкарських  форм.  На  базi
лабораторiй  Товариства  проводяться  фармако-технологiчнi,  фiзико-хiмiчнi  дослiдження,
розробка та валiдацiя аналiтичних методик та iншi дослiдження. Аналiтична лабораторiя вiддiлу
атестована в Державнiй службi України з лiкарських засобiв. В 2015 роцi Товариство витратило
на iнновацiї 4 229 тис.грн.

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
Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв
активiв  Товариства,  стороною  в  яких  виступає  Товариство  або  посадовi  особи  Товариства,
вiдсутнi.

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
Iншої  iнформацiї,  яка  може  бути  iстотною  для  оцiнки  iнвестором  фiнансового  стану  та
результатiв дiяльностi, Товариство не має.



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

Найменування основних
засобів

Власні основні засоби
(тис. грн)

Орендовані основні
засоби (тис. грн)

Основні засоби,
всього (тис. грн)

на початок
періоду

на
кінець

періоду

на початок
періоду

на
кінець

періоду

на початок
періоду

на
кінець

періоду
1. Виробничого призначення: 219 065 390 946 0 4 131 219 065 395 077
  будівлі та споруди 137 067 268 811 0 0 137 067 268 811
  машини та обладнання 70 650 100 324 0 0 70 650 100 324
  транспортні засоби 7 899 17 435 0 4 131 7 899 21 566
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
  інші 3 449 4 376 0 0 3 449 4 376
2. Невиробничого 
призначення:

1 406 12 099 0 0 1 406 12 099

  будівлі та споруди 226 6 934 0 0 226 6 934
  машини та обладнання 266 338 0 0 266 338
  транспортні засоби 166 319 0 0 166 319
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
  інвестиційна нерухомість 604 4 412 0 0 604 4 412
  інші 144 96 0 0 144 96
Усього 220 471 403 045 0 4 131 220 471 407 176

Опис

Термiн  та  умови  користування  основними  засобами  (за  основними
групами):  Термiн  та  умови  користування  основними  засобами  на
пiдприємствi  визначенi  в  облiковiй  полiтицi  i  обумовлюються
очiкуваним термiном використання основних засобiв з урахуванням їх
потужностi або продуктивностi; передбаченим фiзичним та моральним
зносом;  правовими  або  iншими  подiбними  обмеженнями  термiну
використання  та  iншими  фарторами.  Первiсна  вартiсть  основних
засобiв:  808400  тис.грн.  Ступiнь  зносу  основних  засобiв:  49,64%,
ступiнь  використання  основних  засобiв:  100%.  Сума  нарахованого
зносу: 401224 тис.грн.
Iнформацiя  про  всi  обмеження  на  використання  майна  емiтента:  в
заставi  за  договорами  фiнансового  лiзингу  перебувають  транспортнi
засоби  загальною  вартiстю  5881  тис.грн.,  в  заставi  за  договорами
застави  рухомого  майна  перебуває  виробниче  обладнення  загальною
вартiстю 26742 тис.грн., в заставi за договорами iпотеки перебувають
нежитловi будiвлi загальною вартiстю 14789 тис.грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів 
(тис.грн)

780 703 614 950

Статутний капітал (тис.грн) 341 295 341 295
Скоригований статутний капітал 
(тис.грн)

341 295 336 445

Опис Використана  методика  розрахунку  вартостi  чистих  активiв  емiтента  за  попереднiй  та
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.,  №485  (з  урахуванням  змiн
показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i
статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 439408 тис.грн. Рiзниця мiж
розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець
звiтного перiоду становить 439408 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих
активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 273655 тис.грн.



Рiзниця  мiж  розрахунковою  вартiстю  чистих  активiв  та  скоригованим  статутним
капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 278505 тис.грн.

Висновок Вартiсть чистих активiв Товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого).
Вимоги п. 4 ст. 144 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов’язань
Дата

виникнення

Непогашена
частина

боргу (тис.
грн)

Відсоток за
користування

коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
д/н 0 0
Зобов’язання за цінними паперами X 205 713 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним 
випуском):

X 200 000 X X

Облiгацiї ТОВ "Фармацевтична 
компанiя "Здоров'я" (Серiя А)

07.09.15 20 000 30 28.08.27

Облiгацiї ТОВ "Фармацевтична 
компанiя "Здоров'я" (Серiя В)

09.09.15 30 000 30 31.08.27

Облiгацiї ТОВ "Фармацевтична 
компанiя "Здоров'я" (Серiя С)

10.09.15 50 000 30 04.09.27

Облiгацiї ТОВ "Фармацевтична 
компанiя "Здоров'я" (Серiя D)

11.12.15 100 000 30 11.09.27

за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском):

X 0 X X

д/н 0 0
за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском):

X 0 X X

д/н 0 0 30.12.99
за векселями (всього) X 5 713 X X
за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними 
паперами) (за кожним видом):

X 0 X X

д/н 0 0
за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним 
видом):

X 0 X X

д/н 0 X

Податкові зобов'язання X 25 473 X X
Фінансова допомога на зворотній 
основі

X 3 600 X X

Інші зобов'язання X 410 527 X X
Усього зобов'язань X 645 313 X X
Опис Зобов`язання  за  кредитами  банку,  за  iпотечними  цiнними

паперами,  за  сертифiкатами  ФОН,  за  iншими  цiнними
паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами), за
фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права Товариство не
має.
Iншi  зобов`язання  Товариства  складають  410527  тис.грн.,  в
тому  числi:  довгостроковi  зобов`язання  3729  тис.грн.;
довгостроковi  забезпечення  6847  тис.грн;  поточна
кредиторська  заборгованiсть  за  товари,  роботи,  послуги



380690  тис.грн.;  поточна  кредиторська  заборгованiсть  за
розрахунками  зi  страхування  3473  тис.грн.;  поточна
кредиторська заборгованiсть за  розрахунками з оплати працi
7024  тис.грн.;  поточна  кредиторська  заборгованiсть  за
одержаними  авансами  1  тис.грн.;  iншi  поточнi  зобов`язання
(крiм фiнансової допомоги на зворотнiй основi) 8763 тис.грн.



XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 
аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
АУДИТОРСЬКА ФIРМА

"ФIНЕКС-АУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 
облікової картки* платника податків - 
фізичної особи)

32237449

Місцезнаходження аудиторської фірми, 
аудитора

61024, Україна, Харкiвська
обл., м. Харкiв, вул.

Чайковська, буд. 5/7/9, к. 2
Номер та дата видачі свідоцтва про 
включення до Реєстру аудиторських фірм та 
аудиторів, виданого Аудиторською палатою 
України

3095, 26.12.02

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

Реєстраційний номер 48, серія
П,  номер 000048, дата видачі

12.03.13, строк дії 27.09.17

Текст аудиторського висновку (звіту)
Цей Аудиторський висновок (Звiт незалежного аудитора) адресується: 
Учасникам ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ "ЗДОРОВ'Я"; Керiвництву ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ 
"ЗДОРОВ'Я"; Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.
Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторською фiрмою "ФIНЕКС-
АУДИТ" (надалi за текстом - Аудитор) був проведений аудит рiчної фiнансової 
звiтностi за 2015 рiк, що додається, ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ "ЗДОРОВ'Я" (надалi 
за текстом - ТОВ ФК "ЗДОРОВ'Я") у складi: Баланс (Звiт про фiнансовий стан) 
(форма № 1) станом на 31.12.2015 року; Звiт про фiнансовi результати (Звiт про 
сукупний дохiд) (форма № 2); Звiт про рух грошових коштiв (за прямим 
методом) (форма № 3); Звiт про власний капiтал (форма № 4); Примiтки до фi-
нансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2015 рiк (надалi за текстом - 
Фiнансова звiтнiсть за 2015 рiк). Фiнансова звiтнiсть за 2015 рiк ТОВ ФК 
"ЗДОРОВ'Я" складена за концептуальною ос-новою загального призначення, а 
саме - за Нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку 
(надалi - НП(С)БО)
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу товариства за фiнансову звiтнiсть. 
Управлiнський персонал ТОВ ФК "ЗДОРОВ'Я" несе вiдповiдальнiсть за 
складання Фi-нансової звiтностi за 2015 рiк у вiдповiдностi до НП(С)БО, а також 



за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним 
для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить 
суттєвих викривлень внаслiдок шахрайс-тва або помилки.
Вiдповiдальнiсть Аудитора. Вiдповiдальнiстю Аудитора є висловлення думки на 
пiдставi проведеного аудиту Фi-нансової звiтностi за 2015 рiк ТОВ ФК 
"ЗДОРОВ'Я". Аудиторська перевiрка проведена згiдно Мiжнародних стандартiв 
контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впев-неностi та супутнiх 
послуг. Цi стандарти вимагають вiд Аудитора дотримання вiдповiдних етичних 
норм, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання 
достатньої впевненос-тi, що Фiнансова звiтнiсть за 2015 рiк не мiстить суттєвих 
викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур, якi направленi на 
отримання до-статнiх аудиторських доказiв стосовно сум та iнформацiї, яка 
мiститься у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур базується на судженнях 
аудитора, включаючи оцiнку ризику суттєвого викривлення фiнансової звiтностi 
внаслiдок шахрайства або помилки.  Вико-нуючи оцiнку цих ризикiв, Аудитором
було розглянуто заходи внутрiшнього контролю ТОВ ФК "ЗДОРОВ'Я" щодо 
пiдготовки та складання  Фiнансової звiтностi за 2015 рiк з метою розробки 
аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення 
думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю ТОВ ФК "ЗДОРОВ'Я". Аудит 
також включав оцiнку вiдповiдностi використання окремих положень облiкової 
полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом,
та оцi-нку загального подання Фiнансової звiтностi за 2015 рiк. 
Розмiр суттєвостi стосовно встановлених вiдхилень показникiв був визначений 
вiдповi-дно до професiйної думки Аудитора у розмiрi не бiльше 5% вiд пiдсумку 
вiдповiдно всiх активiв, всiх зобов'язань i власного капiталу. Аудитор вважає, що
отриманi достатнi та належнi аудиторськi докази для висловлення думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки. Пiд час проведення аудиту 
iснували певнi обмеження обсягу перевiрки, зокрема Аудитор не спостерiгав за 
iнвентаризацiєю, оскiльки ця дата передувала датi укладання договору на 
проведення аудиту. Але, на думку Аудитора, зазначенi обмеження не призведуть
до суттєвого перекручування Фiнансової звiтностi за 2015 рiк i не зроблять 
значного впливу на фiнансовий стан ТОВ ФК "ЗДОРОВ'Я".
Умовно-позитивна думка. На думку Аудитора, за винятком можливого впливу 
питань, про якi йдеться у па-раграфi "Пiдстава для висловлення умовно 
позитивної думки", Фiнансова звiт-нiсть за 2015 рiк ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ 
"ЗДОРОВ'Я" вiдображає достовiрно, в усiх суттє-вих аспектах, фiнансовий стан 
товариства станом на 31 грудня 2015 р., фiнансовi результати його дiяльностi та 
рух грошових коштiв за 2015 рiк, вiдповiдно до Нацiональними положеннями 
(стандартами) бухгалтерського облiку.
Додатки: Фiнансова звiтнiсть за 2015 рiк ТОВ ФК "ЗДОРОВ'Я".
Цей Аудиторський висновок (Звiт незалежного аудитора) складений i 



пiдписаний 18 квiтня 2016 року у мiстi Харковi, Україна.
Аудитор _____________ Серiк О.Л. Директор Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "ФIНЕКС-АУДИТ" _______________ 
Крiмерман Л.О. 
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 3095, 
видане за рiшенням Аудиторської Палати України № 118 вiд 26.12.2002 р., дiю 
подовжено до 27.09. 2017 р. Свiдоцтво про  внесення  до реєстру аудиторських 
фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учас-никiв 
ринку цiнних паперiв, Свiдоцтво № 48, серiя та номер П 000048, внесено за 
рiшенням НКЦПФР вiд 12.03.2013 р. (дiйсне до 27.09.2017 р.). Сертифiкат 
аудитора Серiка Олексiя Леонiдовича серiя А № 007087, виданий рiшенням 
Аудиторської Палати України № 274 вiд 19.07.2013 р., термiн чинностi до 
19.07.2018 р. Сертифiкат аудитора Крiмерман Лади Олександрiвни серiя А № 
006274, виданий рiшенням Аудиторської Палати України № 176/10 вiд 
26.04.2007 р., термiн чинностi подовжено до 26.04.2017 р.



КОДИ
Дата 01.01.16

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ 
"ЗДОРОВ`Я"

за ЄДРПОУ 31437750

Територія Харківська область, Харкiв за КОАТУУ 6310100000
Організаційно-
правова форма 
господарювання

Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ 240

Вид економічної 
діяльності

Виробництво фармацевтичних препаратів і 
матеріалів

за КВЕД 21.20

Середня кількість працівників: 1394
Адреса, телефон: 61013 м. Харкiв, вулиця Шевченка, будинок 22, (057) 757-85-97
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.15 p.
Форма №1

Код за ДКУД 1801001

Актив
Код

рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

1 2 3 4
    I. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 281 218
    первісна вартість 1001 687 687
    накопичена амортизація 1002 ( 406 ) ( 469 )
Незавершені капітальні інвестиції 1005 69 281 36 510
Основні засоби 1010 219 867 402 764
    первісна вартість 1011 448 274 788 689
    знос 1012 ( 228 407 ) ( 385 925 )
Інвестиційна нерухомість 1015 604 4 412
    первісна вартість 1016 1 207 19 711
    знос 1017 ( 603 ) ( 15 299 )
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
    первісна вартість 1021 0 0
    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств

1030 0 0

    інші фінансові інвестиції 1035 0 99 750
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 8 0
Відстрочені податкові активи 1045 4 549 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних 
фондах

1065 0 0

Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 294 590 543 654



    II. Оборотні активи
Запаси 1100 247 493 409 595
Виробничі запаси 1101 126 035 204 571
Незавершене виробництво 1102 39 044 59 157
Готова продукція 1103 79 440 135 671
Товари 1104 2 974 10 196
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги

1125 202 384 285 702

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
    за виданими авансами 1130 55 300 37 975
    з бюджетом 1135 16 585 57 401
    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 23 167
    з нарахованих доходів 1140 0 0
    із внутрішніх розрахунків 1145 5 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 25 419 55 290
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 9 170 35 783
Готівка 1166 0 0
Рахунки в банках 1167 9 170 35 783
Витрати майбутніх періодів 1170 9 050 561
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0
    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
    резервах незароблених премій 1183 0 0
    інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 237 55
Усього за розділом II 1195 565 643 882 362
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття

1200 0 0

Баланс 1300 860 233 1 426 016

Пасив
Код

рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

1 2 3 4
    I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 341 295 341 295
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 49 643 141 177
Додатковий капітал 1410 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 8 301 11 640
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 220 561 286 591
Неоплачений капітал 1425 ( 4 850 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 614 950 780 703
    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 0 203 729
Довгострокові забезпечення 1520 8 089 6 847
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
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 8 089 210 576
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 5 290 5 713
Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
    товари, роботи, послуги 1615 154 126 380 690
    розрахунками з бюджетом 1620 5 046 25 473
    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
    розрахунками зі страхування 1625 15 157 3 473
    розрахунками з оплати праці 1630 4 271 7 024
    одержаними авансами 1635 3 617 1
    розрахунками з учасниками 1640 0 0
    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
    страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 49 687 12 363
Усього за розділом IІІ 1695 237 194 434 737
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700 0 0

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 860 233 1 426 016

Примітки: д/н

Керівник Доровський Олександр Вiкторович

Головний бухгалтер Волобуєва Галина Федорiвна



КОДИ
Дата 01.01.16

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ 
"ЗДОРОВ`Я"

за ЄДРПОУ 31437750

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)

за 2015 рік
Форма №2

І. Фінансові результати
Код за ДКУД 1801003

Стаття
Код

рядка
За звітний

період

За аналогічний
період

попереднього
року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)

2000 1 301 574 805 257

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій

2014 0 0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 987 664 ) ( 546 805 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
    прибуток

2090 313 910 258 452

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 
зобов’язань

2105 0 0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 79 950 31 432
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2121 0 0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2122 0 0

Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування

2123 0 0

Адміністративні витрати 2130 ( 81 382 ) ( 56 314 )
Витрати на збут 2150 ( 45 532 ) ( 38 476 )
Інші операційні витрати 2180 ( 130 489 ) ( 79 191 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2181 0 0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2182 0 0

Фінансовий результат від операційної діяльності:
    прибуток

2190 136 457 115 903

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0



Інші доходи 2240 24 12
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 13 568 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 27 622 ) ( 18 715 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток

2290 95 291 97 200

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -28 531 -21 536
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування

2305 0 0

Чистий фінансовий результат:
    прибуток

2350 66 760 75 664

    збиток 2355 ( 0 )  ( 0 )
II. Сукупний дохід

Стаття
Код

рядка
За звітний

період

За аналогічний
період

попереднього
року

1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 91 534 1 397
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств

2415 0 0

Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 91 534 1 397
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом

2455 ( 0 ) ( 0 )

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 91 534 1 397
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 158 294 77 061

III. Елементи операційних витрат

Назва статті
Код

рядка
За звітний

період

За аналогічний
період

попереднього
року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 930 607 469 821
Витрати на оплату праці 2505 156 746 87 474
Відрахування на соціальні заходи 2510 39 062 30 257
Амортизація 2515 36 207 25 707
Інші операційні витрати 2520 83 791 75 576
Разом 2550 1 246 413 688 835

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті
Код

рядка
За звітний

період

За аналогічний
період

попереднього
року

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 0,000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

2615 0,000000 0,000000



Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00
Примітки: д/н

Керівник Доровський Олександр Вiкторович

Головний бухгалтер Волобуєва Галина Федорiвна



КОДИ
Дата 01.01.16

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ 
"ЗДОРОВ`Я"

за ЄДРПОУ 31437750

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2015 рік
Форма №3

Код за ДКУД

1801004

Стаття
Код

рядка
За звітний

період
За аналогічний

період
попереднього

року
1 2 3 4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 1 279 073 825 868
Повернення податків і зборів 3005 0 5
 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 2 136 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 46 147 18 349
Надходження від повернення авансів 3020 941 215
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках

3025 1 317 407

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 13 093 626
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 371 026 1 544
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 420 519 ) ( 221 766 )
Праці 3105 ( 85 098 ) ( 66 376 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 41 583 ) ( 33 137 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 45 330 ) ( 39 804 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 23 215 ) ( 22 786 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 
вартість

3117 ( 0 ) ( 1 761 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 
зборів

3118 ( 22 115 ) ( 15 257 )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 685 570 ) ( 384 386 )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 394 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами

3150 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 163 919 ) ( 10 562 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 271 320 90 983
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
    фінансових інвестицій 3200 0 0



    необоротних активів 3205 3 921 4 334
Надходження від отриманих:
    відсотків 3215 0 0
    дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 71 145 1 803
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці

3235 0 0

Інші надходження 3250 65 1 039
Витрачання  на придбання:
    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 )
    необоротних активів 3260 ( 51 524 ) ( 84 626 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 99 881 ) ( 10 477 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці

3280 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3290 ( 122 255 ) ( 16 285 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -198 529 -104 212
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300 4 850 35 150
Отримання позик 3305 18 300 117 250
Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві

3310 0 0

Інші надходження 3340 0 0
Витрачання  на:
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 60 997 ) ( 132 054 )
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 7 738 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві

3370 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах

3375 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3390 ( 857 ) ( 3 694 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -46 442 16 652
Чистий рух коштів за звітний період 3400 26 349 3 423
Залишок коштів на початок року 3405 9 170 4 487
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 264 1 260
Залишок коштів на кінець року 3415 35 783 9 170

Примітки: д/н

Керівник Доровський Олександр Вiкторович

Головний бухгалтер Волобуєва Галина Федорiвна



КОДИ
Дата 01.01.16

Підприємство
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФАРМАЦЕВТИЧНА 
КОМПАНIЯ "ЗДОРОВ`Я"

за ЄДРПОУ 31437750

Звіт про власний капітал
За 2015 рік
Форма №4

Код за ДКУД 1801005

Стаття Код рядка
Зареєстр
ований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

Нерозподіл
ений

прибуток
(непокрити
й збиток)

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 341 295 49 643 0 8 301 233 563 -4 850 0 627 952
Коригування:
Зміна облікової політики

4005 0 0 0 0 0 0 0 0

Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 -13 000 0 0 -13 000
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на 
початок року 

4095 341 295 49 643 0 8 301 220 563 -4 850 0 614 952

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 

4100 0 0 0 0 66 760 0 0 66 760

Інший сукупний дохід за 
звітний період 

4110 0 91 534 0 0 2 607 0 0 94 141

Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів 

4111 0 91 534 0 0 2 607 0 0 94 141

Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0

Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного 
доходу асоційованих і 
спільних підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0

Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0



зареєстрованого капіталу  
Відрахування до резервного 
капіталу 

4210 0 0 0 3 339 -3 339 0 0 0

Сума чистого прибутку, 
належна до бюджету 
відповідно до законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних 
(цільових) фондів 

4220 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого прибутку на 
матеріальне заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0

Внески учасників: 
Внески до капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0

Погашення заборгованості з 
капіталу 

4245 0 0 0 0 0 4 850 0 4 850

Вилучення капіталу: 
Викуп акцій  

4260 0 0 0 0 0 0 0 0

Перепродаж викуплених 
акцій 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0

Анулювання викуплених 
акцій 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної 
вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) 
неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом змін у капіталі  4295 0 91 534 0 3 339 66 028 4 850 0 165 751
Залишок на кінець року 4300 341 295 141 177 0 11 640 286 591 0 0 780 703

Примітки: Рядок звiту про власний капiтал 4095 стовпчик 7 не дорiвнює рядку балансу 1420 стовпчик 3 на 2 тис.грн. у зв`язку з тим, що звiт подається в
тисячах гривень i показники було округлено за арифметичними правилами. Вiдповiдно, i рядок звiту про власний капiтал 4095 стовпчик 10 не дорiвнює
рядку балансу 1495 стовпчик 3 на 2 тис.грн.  у  зв`язку з  тим,  що звiт  подається в  тисячах гривень i  показники було  округлено  за  арифметичними
правилами.

Керівник Доровський Олександр Вiкторович

Головний бухгалтер Волобуєва Галина Федорiвна




