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(дата реєстрації емітентом електронного
документа)

№ 31/2020/07
(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) (далі - Положення).
Директор

Новiков В.В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Проміжна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2020 року
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 юридичної особи: 31437750
4. Місцезнаходження: 61013, Харківська обл., Харкiвська обл., Київський р-н, м. Харкiв,
Шевченка, будинок 22
5. Міжміський код, телефон та факс: (057) 700-98-08, (057) 700-97-20
6. Адреса електронної пошти: marisha@zt.com.ua
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: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури
фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

https://zt.com.ua/pr
okompaniyu/informat
siya-emitenta/

30.07.2020

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
3. Інформація про посадових осіб емітента
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
5. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах
7. Інформація щодо корпоративного секретаря
8. Інформація про вчинення значних правочинів
9. 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 особі
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:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
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
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,

X
X
X
X

X

X

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі 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
X
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором
(аудиторською фірмою)
X
24. Проміжний звіт керівництва
X
25. Твердження щодо проміжної інформації
X
26. Примітки:
- Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, тому що
Товариство не здiйснює види дiяльностi, передбаченi пiдпунктом 6 пункту 1 глави 3 Рiшення
НКЦПФР №2826 вiд 03.12.13р
- Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, тому що Товариство не
здiйснює види дiяльностi, передбаченi пiдпунктом 6 пункту 1 глави 3 Рiшення НКЦПФР
№2826 вiд 03.12.13р.
- 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 щодо корпаративного секретяря вiдсутня, оскiльки посада корпоративного
секретяря в Товариствi непередбачена
- Iнформацiя про вчинення значних правочинiв вiдсутня, так як емiтент за органiзацiйноправовою формою не є акцiонерним товариством.
- Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, вiдсутня
оскiльки емiтент за органiзацiйно-правовою формою не є акцiонерним товариством та
iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю,
та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть, вiдсутня, оскiльки вiдсутнi особи
заiнтересованi у вчиненнi Товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставин,
iснування яких створює заiнтересованiсть.
- Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi
необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження
таких цiнних паперiв та iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть
голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй,
права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi вiдсутня ,
так як Товариство не здiйснювало випуск акцiй та не має будь-яких обмеженнь, щодо обiгу
цiнних паперiв Товариства.
- Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, так як Товариство
не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.

- Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв вiдсутня, так як Товариство не здiйснювало
конвертацiю цiнних паперiв.
- Iнформацiя про замiну управителя; Iнформацiя про керуючого iпотекою; Iнформацiя про
трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв; Iнформацiя про змiни в реєстрi
забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом;
Iнформацiя про iпотечне покриття (iнформацiя про замiну iпотечних активiв у складi
iпотечного покриття; iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з
розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям;
Iнформацiя про спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань
за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля замiн iпотечних
активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулись протягом звiтного перiоду; iнформацiя про
замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв
до складу iпотечного покриття); Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює
обслуговування iпотечних активiв вiдсутнi, оскiльки Товариство не здiйснювало випуск
iпотечних цiнних паперiв.
- Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення
випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) вiдсутня,
оскiльки Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв
- Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового
будiвництва) вiдсутнiй оскiльки Товариство не здiйснювало випуск цiльових облiгацiй
пiдприємства, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта
(частини об'єкта) житлового будiвництва.
- Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського облiку, вiдсутня оскiльки Товариство складає Промiжну фiнансову звiтнiсть
за мiжнародними стандартами

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФАРМАЦЕВТИЧНА
КОМПАНIЯ "ЗДОРОВ`Я"
2. Дата проведення державної реєстрації
17.10.2001
3. Територія (область)
Харківська обл.
4. Статутний капітал (грн)
366295337,09
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)
1644
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
49.49 - Оптова торгiвля фармацевтичними товарами
21.20 - Виробництво фармацевтичних препаратiв i метерiалiв
21.10 - Виробництво основних фармацевтичних продуктiв
9. Органи управління підприємства
Вищий орган управлiння - Загальнi збори Учасникiв, Виконавчий орган - Директор
Товариства, Контролюючий огран - Наглядова Рада Товариства
10. Засновники
Прізвище, ім'я, по батькові, якщо
засновник - фізична особа;
найменування, якщо засновник юридична особа

Місцезнаходження, якщо засновник юридична особа

Ідентифікаційний
код юридичної
особи, якщо
засновник юридична особа

ТОВ "Фармацевтична група "Здоров`я"

61013, м.Харкiвська обл., Київський р-н,
м.Харкiв, вул.Шевченка, буд.22

35533730

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається
загальна кількість фізичних осіб:
0
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПУМБ"
2) МФО банку
334851
3) поточний рахунок
UA193348510000026009962505315
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком в іноземній валюті
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПУМБ"
5) МФО банку
334851
6) поточний рахунок
UA193348510000026009962505315

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Дата
Державний орган, що видав
закінчення
ліцензію
дії ліцензії
1
2
3
4
5
Виробництво лiкарських засобiв
598066
17.10.2013 Державна служба України з
лiкарських засобiв
Лiцензiя видана на необмежений термiн. Поле "Дата закiнчення дiї
Опис
лiцензiї (дозволу)" не заповнена, тому що лiцензiя видана на
необмежений термiн дiї.
Оптова торгiвля лiкарськими
527795
26.02.2010
Державна iнспекцiя з
засобами
контролю якостi лiкарських
засобiв
Лiцензiя видана на необмежений термiн. Поле "Дата закiнчення дiї
Опис
лiцензiї (дозволу)" не заповнена, тому що лiцензiя видана на
необмежений термiн дiї.
Придбання, зберiгання, ввезення
24.12.2015 Державна служба України з 24.12.2020
на територiю України,
контролю за наркотиками
реалiзацiя (вiдпуск), знищення,
використання прекурсорiв
(списку 1 таблицi IV та списку 2
таблицi IV) "Перелiку
наркотичних засобiв,
психотропних речовин i
прекурсорiв
Поле "Номер лiцензiї (дозволу)" не заповнене, тому що лiцензiя
видана без номеру. Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї в 2020 роцi
Опис
Товариством буде прийнято рiшення щодо отримання нової лiцензiї на
цей вид дiяльностi.
Мiжнароднi перевезення
726
28.08.2018 Державна служба України з
вантажiв вантажним
безпеки на транспортi
автомобiлями ( крiм
перевезення небезпечних
вантажiв та небезпечних
вiдходiв)
Лiцензiя видана на необмежений термiн. Поле "Дата закiнчення дiї
Опис
лiцензiї (дозволу)" не заповнена, тому що лiцензiя видана на
необмежений термiн дiї.
Вид діяльності

Номер
ліцензії

Дата
видачі

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
Директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Новiков Володимир Володимирович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1970
5. Освіта
вища фармацевтична
6. Стаж роботи (років)
29

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Фармацевтична компанiя "Здоров`я", 31437750, перший заступник генерального
директора
8. Опис
Змiн у персональному складi посадових осiб у звiтньому перiодi не вiдбувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.

1. Посада
Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лелякова Марiя Олександрiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1977
5. Освіта
вища економiчна
6. Стаж роботи (років)
25
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Фармацевтична компанiя "Здоров`я", 31437750, перший заступник головного
бухгалтера
8. Опис
Змiн у персональному складi посадових осiб у звiтньому перiодi не вiдбувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
1. Посада
Голова наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Доровський Олександр Вiкторович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1960
5. Освіта
вища технiчна, вища економiчна та вища фармацевтична
6. Стаж роботи (років)
43
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Фармацевтична компанiя "Здоров`я", 31437750, Генеральний директор
8. Опис
Змiн у персональному складi посадових осiб у звiтньому перiодi не вiдбувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
1. Посада
Член наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Когута Олег Миколайович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1968
5. Освіта
вища технiчна, економiчна
6. Стаж роботи (років)
29
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Фармацевтична компанiя "Здоров`я", 31437750, Заступник генерального директора
з фiнансових питань
8. Опис
Змiн у персональному складi посадових осiб у звiтньому перiодi не вiдбувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
1. Посада
Член наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Доровський Єгор Олександрович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1988
5. Освіта
вища економiчна, фармацевтична
6. Стаж роботи (років)
10
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ
"Дослiдний
завод
"ГНЦЛС",
33338513,
Заступник
директора
з
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
8. Опис
Змiн у персональному складi посадових осiб у звiтньому перiодi не вiдбувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Короткостроковi в iноземнiй валютi
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
Облiгацiї ТОВ "Фармацевтична

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
123847

Відсоток від
користування
коштами
(відсоток річних)
X

25.09.2019

123847

6,5

12.02.2021

X

303273

X

X

X

288800

X

X

07.09.2015

20000

19,5

28.08.2027

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

компанiя "Здоров`я" (Серiя А)
Облiгацiї ТОВ "Фармацевтична
компанiя "Здоров`я" (Серiя В)
Облiгацiї ТОВ "Фармацевтична
компанiя "Здоров`я" (Серiя С)
Облiгацiї ТОВ "Фармацевтична
компанiя "Здоров`я" (Серiя D)
Облiгацiї ТОВ "Фармацевтична
компанiя "Здоров`я" (Серiя Е)
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
-

09.09.2015

30000

19,5

31.08.2027

10.09.2015

50000

19,5

04.09.2027

11.12.2015

100000

19,5

11.09.2027

21.07.2016

88800

19,5

18.09.2027

X

0

X

X

0

0

0

X

0

0

X

X

за векселями (усього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
-

X

14473

X

X

X

0

X

X

0

0

0

X

0

X

Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X

10720

X

X

X

0

X

X

X

X

X
587409
X
X
X
1025249
X
X
Зобов`язань 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 587 409 тис.грн., в
тому числi: довгостроковi зобов`язання 392 613 тис.грн.;
поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи,
послуги 137 270 тис.грн.; поточна кредиторська заборгованiсть
за розрахунками зi страхування 6 476 тис.грн.; поточна
кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi
15 655 тис.грн.; поточна кредиторська заборгованiсть за
одержаними авансами 13 044 тис.грн; поточнi забезпечення 15
897 тис.грн.; iншi поточнi зобов`язання (крiм фiнансової
допомоги на зворотнiй основi) 6 454 тис.грн.

1000

Строк погашення облiгацiй серiї А 28.08.2027 р.

30000

Бездокумента 30000000
рні іменні

19,5

Згiдно
проспекту
емiсiї

1474500

31.08.2027

Процентна ставка у вiдсотковий перiод з 25.08.2015р. по 25.08.2018р. становила 30%; за перiод з 26.08.2018р. по 25.08.2021р. розмiр процентної
ставки становить 19,5%.; 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.

28.07.2015 76/2/201 Нацiональн UA4000190 відсотко
5
а комiсiя з
789
ві
цiнних
паперiв та
фондового
ринку

Опис

Власниками облiгацiй можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Протягом звiтного перiоду факт
лiстингу/делiстингу вiдсутнiй. Облiгацiї серiй А без забезпечення.

Мета емiсiї: придбання прав користування об'єктами iнтелектуальної власностi, сировини для фармацевтичного виробництва, фiнансування
витрат на будiвництво та обладнення виробничих примiщень.

Номер
свідоцт
Дата
ва про
реєстрації
реєстра
випуску
цію
випуску

Облігац
Сума
Загальна
ії
Найменува Міжнародн
Форма
Номіналь
виплаченого
номіналь Процентна
Термін
Кількість
ння
ий
(відсотк
Дата
існування та
на
процентного
на
ставка (у
виплати
у випуску
ові,
органу, що ідентифіка
погашення
форма
вартість
доходу у
вартість відсотках) процентів
(шт.)
зареєструв ційний цільові,
облігацій
випуску
(грн)
звітному
(грн)
номер
дисконт
ав випуск
періоді (грн)
ні)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
28.07.2015 75/2/201 Нацiональн UA4000190 відсотко
1000
20000 Бездокумента 20000000
19,5
Згiдно
983000
28.08.2027
5
а комiсiя з
проспекту
771
ві
рні іменні
цiнних
емiсiї
паперiв та
фондового
ринку
Облiгацiї серiї А розмiщуються публiчно та обертаються вiльно на територiї України протягом всього термiну їх обiгу.

2. Інформація про облігації емітента

VІІ. Відомості про цінні папери емітента

Строк погашення облiгацiй серiї В 31.08.2027 р.

1000

Строк погашення облiгацiй серiї С 04.09.2027 р.

100000

Бездокумента 100000000
рні іменні

19,5

Згiдно
проспекту
емiсiї

4862000

11.09.2027

Процентна ставка у вiдсотковий перiод з 01.09.2015р. до 01.09.2018р. становила 30%; за перiод з 26.08.2018р. по 25.08.2021р. розмiр процентної
ставки становить 19,5%; 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.

Власниками облiгацiй можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Протягом звiтного перiоду факт
лiстингу/делiстингу вiдсутнiй. Облiгацiї серiй С без забезпечення.

28.07.2015 78/2/201 Нацiональн UA4000190 відсотко
5
а комiсiя з
805
ві
цiнних
паперiв та

Опис

04.09.2027

Мета емiсiї: придбання прав користування об'єктами iнтелектуальної власностi, сировини для фармацевтичного виробництва, фiнансування
витрат на будiвництво та обладнення виробничих примiщень.

2431000

Процентна ставка у вiдсотковий перiод з 28.08.2015р. по 28.08.2018р. становила 30%; за перiод з 26.08.2018р. по 25.08.2021р. розмiр процентної
ставки становить 19,5%; 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.

28.07.2015 77/2/201 Нацiональн UA4000190 відсотко
1000
50000 Бездокумента 50000000
19,5
Згiдно
5
а комiсiя з
797
ві
рні іменні
проспекту
цiнних
емiсiї
паперiв та
фондового
ринку
Облiгацiї серiї С розмiщуються публiчно та обертаються вiльно на територiї України протягом всього термiну їх обiгу.

Опис

Власниками облiгацiй можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Протягом звiтного перiоду факт
лiстингу/делiстингу вiдсутнiй. Облiгацiї серiй В без забезпечення.

Мета емiсiї: придбання прав користування об'єктами iнтелектуальної власностi, сировини для фармацевтичного виробництва, фiнансування
витрат на будiвництво та обладнення виробничих примiщень.

Облiгацiї серiї В розмiщуються публiчно та обертаються вiльно на територiї України протягом всього термiну їх обiгу.

Строк погашення облiгацiй серiї D 11.09.2027 р

Опис

18.09.2027

Строк погашення облiгацiй серiї Е 18.09.2027 р.

Процентна ставка у вiдсотковий перiод з 15.09.2015р. по 15.09.2018р. становила 30% за перiод з 26.08.2018р. по 25.08.2021р. розмiр процентної
ставки становить 19,5%; 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.

Власниками облiгацiй можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Протягом звiтного перiоду факт
лiстингу/делiстингу вiдсутнiй. Облiгацiї серiй Е без забезпечення.

Мета емiсiї: придбання прав користування об'єктами iнтелектуальної власностi, сировини для фармацевтичного виробництва, фiнансування
витрат на будiвництво та обладнення виробничих примiщень.

4317456

Процентна ставка у вiдсотковий перiод з 08.09.2015р. по 08.09.2018р. становила 30%; за перiод з 26.08.2018р. по 25.08.2021р. розмiр процентної
ставки становить 19,5%; 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.

28.07.2015 79/2/201 Нацiональн UA4000190 відсотко
1000
88800 Бездокумента 88800000
19,5
Згiдно
5
а комiсiя з
813
ві
рні іменні
проспекту
цiнних
емiсiї
паперiв та
фондового
ринку
Облiгацiї серiї Е розмiщуються публiчно та обертаються вiльно на територiї України протягом всього термiну їх обiгу.

Опис

Власниками облiгацiй можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Протягом звiтного перiоду факт
лiстингу/делiстингу вiдсутнiй. Облiгацiї серiй D без забезпечення.

Мета емiсiї: придбання прав користування об'єктами iнтелектуальної власностi, сировини для фармацевтичного виробництва, фiнансування
витрат на будiвництво та обладнення виробничих примiщень.

фондового
ринку
Облiгацiї серiї D розмiщуються публiчно та обертаються вiльно на територiї України протягом всього термiну їх обiгу.

VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах
1. Найменування
Zdorovie Europe SIA
2. Організаційно-правова форма
Іноземне підприємство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4020321634
4. Місцезнаходження
Латвiя, Рига, вул. Лiелiрбес,17-А-17
5. Опис
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фармацевтична компанiя "Здоров`я" входить
до скаду учасникiв iноземної компанiї латвiйської юрисдикцiї Zdorovie Europe SIA (єдиний
реєстрацiйний номер 40203216347 в реєстрi пiдприємств Латвiйськой республiки).

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ
"ЗДОРОВ`Я"
Харківська область, Харкiв

Дата

КОДИ
01.04.2020

за ЄДРПОУ

31437750

6310100000
Територія
за КОАТУУ
Організаційно240
Товариство з обмеженою відповідальністю
правова форма
за КОПФГ
господарювання
Виробництво фармацевтичних препаратів і
Вид економічної
21.20
за КВЕД
матеріалів
діяльності
Середня кількість працівників: 1644
Адреса, телефон: 61013 Харкiвська обл., Київський р-н, м. Харкiв, Шевченка, будинок 22, (057) 700-9808
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.03.2020 p.
Форма №1

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

Код
рядка
2

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

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

1 188
2 095
( 907 )
5 108
435 667
695 369
( 259 702 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1 146
2 095
( 949 )
5 217
429 590
699 047
( 269 457 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

53 275

53 275

1035
1040
1045
1050
1060
1065

0
0
3 895
0
0
0

0
0
3 895
0
0
0

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

1090
1095

1 572
500 705

1 980
495 103

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

428 245
269 915
32 289
105 989
20 052
0
0
0

411 696
222 641
58 895
116 637
13 522
0
0
0

1125

597 891

524 341

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

20 626
21 058
0
0
0
125 043
178 803
33 469
0
33 469
1 286
0

29 196
14 810
0
0
0
118 882
178 803
58 361
0
58 361
1 325
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
3 018
1 409 439

0
0
0
0
2 608
1 340 022

1200

0

0

1300

1 910 144

1 835 125
На кінець
звітного
періоду
4
366 295
0
0
0
0
0
0
443 581
(0)

Пасив

Код
рядка

1

2

На початок
звітного
періоду
3

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425

366 295
0
0
0
0
0
0
479 610
(0)

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал

Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
одержаними авансами
розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс

1430
1435
1495

(0)
0
845 905

(0)
0
809 876

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

0
0
0
612 923
13 198
13 198
0
0
0

0
0
0
668 612
12 801
12 801
0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
626 121

0
0
0
0
0
0
0
681 413

1600
1605

143 586
17 743

123 847
14 473

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

0
205 096
14 658
10 879
6 909
15 076
9 918
0
0
0
15 706
0
0
9 426
438 118

0
137 270
10 720
6 979
6 476
15 655
13 044
0
0
0
15 897
0
0
6 454
343 836

1700

0

0

1800
1900

0
1 910 144

0
1 835 125

Керівник

Новiков Володимир Володимирович

Головний бухгалтер

Лелякова Марiя Олександрiвна

Підприємство

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

Дата

КОДИ
01.04.2020

за ЄДРПОУ

31437750

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 1 квартал 2020 року
Форма №2
І. Фінансові результати

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

Код
рядка
2

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

2000

499 169

442 170

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 368 684 )
(0)

( 319 869 )
(0)

2090

130 485

122 301

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
10 032

0
0
0
5 710

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 24 250 )
( 38 303 )
( 24 395 )

( 21 666 )
( 27 584 )
( 11 937 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

53 569

66 824

2195

(0)

(0)

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

2200
2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275

0
0
0
0
( 26 142 )
(0)
( 56 476 )
0

0
0
5 917
0
( 27 546 )
(0)
( 1 051 )
0

2290

0

44 144

2295
2300

( 29 049 )
-6 980

(0)
-8 956

2305

0

0

2350

0

35 188

2355

( 36 029 )

(0)

Код
рядка

За звітний
період

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

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
-36 029

0
35 188

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
230 884
Витрати на оплату праці
2505
80 076
Відрахування на соціальні заходи
2510
15 207
Амортизація
2515
9 849
Інші операційні витрати
2520
77 008
Разом
2550
413 024
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій

Код
рядка

За звітний
період

2
2600

3
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
155 459
60 510
12 187
9 172
72 175
309 503
За аналогічний
період
попереднього
року
4
0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію

2605
2610

0
0,000000

0
0,000000

2615

0,000000

0,000000

2650

0,00

0,00

Керівник

Новiков Володимир Володимирович

Головний бухгалтер

Лелякова Марiя Олександрiвна

Підприємство

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

Дата

КОДИ
01.04.2020

за ЄДРПОУ

31437750

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 1 квартал 2020 року
Форма №3

Стаття

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

Код
рядка

2

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

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

608 494
0
0
785
0
4 548
34

311 780
30 026
30 000
645
0
24 334
9 084

3025

608

460

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
4 197
0
58
0
29

0
7 535
0
0
0
92

3100
3105
3110
3115
3116

( 227 865 )
( 56 500 )
( 14 915 )
( 26 183 )
( 10 879 )

( 156 382 )
( 42 970 )
( 11 469 )
( 11 525 )
( 236 )

3117

(0)

(0)

3118

(0)

(0)

3135
3140
3145

( 193 485 )
( 34 )
( 782 )

( 103 479 )
(0)
( 865 )

3150

( 11 107 )

( 7 339 )

3155
3190
3195

(0)
( 1 738 )
86 144

(0)
( 1 989 )
47 938

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

3200
3205

0
4 470

0
0

3215
3220
3225
3230

0
0
0
16 995

0
0
0
8 600

3235

0

0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275

(0)
( 1 244 )
(0)
( 14 821 )

(0)
( 1 743 )
(0)
( 31 617 )

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
5 400

(0)
-24 760

3300
3305

0
120 897

0
95 534

3310

0

0

3340

0

3 910

3345
3350
3355
3360
3365

(0)
( 160 535 )
(0)
( 28 421 )
(0)

(0)
( 95 534 )
(0)
( 29 073 )
( 424 )

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)
-68 059
23 485
33 469
1 407
58 361

(0)
-25 587
-2 409
25 570
13
23 174

Керівник

Новiков Володимир Володимирович

Головний бухгалтер

Лелякова Марiя Олександрiвна

3
366 295
0
0
0
366 295
0
0
0
0
0
0

0
0

Код рядка

2
4000
4005

4010
4090
4095

4100

4110

4111

4112

4113
4114

4116
4200

Стаття

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

Зареєстр
ований
капітал

Підприємство

0
0

0
0

0

0

0

0

0
0
0

4
0
0

Капітал у
дооцінках

0
0

0
0

0

0

0

0

0
0
0

5
0
0

Додаткови
й капітал

0
0

0
0

0

0

0

0

0
0
0

6
0
0

Резервний
капітал

За 1 квартал 2020 року
Форма №4

Звіт про власний капітал

0
0

0
0

0

0

0

-36 029

-249
0
479 610

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
479 859
0

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

0
0

0
0

0

0

0

0

0
0
0

8
0
0

Неоплачений
капітал

0
0

0
0

0

0

0

0

0
0
0

9
0
0

Вилучений
капітал

0
0

0
0

0

0

0

-36 029

-249
0
845 905

10
846 154
0

Всього

1801005

31437750

Код за ДКУД

за ЄДРПОУ

Дата

КОДИ
01.04.2020

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
366 295

4220

4225

4240

4245

4260

4265

4270

4275
4280

4290
4291

4295
4300

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Лелякова Марiя Олександрiвна

0

4215

0

Головний бухгалтер

0

4210

0

Новiков Володимир Володимирович

0

4205

Керівник

Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Сума чистого прибутку,
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
матеріальне заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
акцій
Анулювання викуплених
акцій
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж)
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року
0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-36 029
443 581

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-36 029
809 876

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності

ФIНАНСОВА ЗВIТНIСТЬ

Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Фармацевтична компанiя "Здоров'я"

за 1-й квартал 2020 року

Заява про вiдповiдальнiсть керiвництва
за пiдготовку та затвердження фiнансової звiтностi за 1-й квартал 2020 року

Нижче зроблена заява повинна розглядатись разом з описом вiдповiдальностi аудитора, яка
наведена в представленому далi аудиторському звiтi, зроблена з метою розмежування
вiдповiдальностi аудитора та керiвництва щодо фiнансової звiтностi Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Фармацевтична компанiя "Здоров'я"" (надалi - Товариство).
Керiвництво Товариства вiдповiдає за пiдготовку фiнансової звiтностi, яка достовiрно
вiдображає в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства станом на 31 березня 2020
року, а також фiнансовi результати його дiяльностi, рух грошових коштiв та змiни капiталу за 1й квартал 2020 рiк вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi - МСФЗ).
При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариства керiвництво несе вiдповiдальнiсть за:
-

вибiр належних принципiв бухгалтерського облiку та їх послiдовне застосування;

-

застосування обгрунтованих оцiнок та припущень;

констатацiю дотримання Товариством вимог МСФЗ та розкриття всiх суттях вiдступiв вiд
вимог МСФЗ у примiтках до фiнансових звiтiв; а також
пiдготовку фiнансової звiтностi, виходячи iз припущення, що Товариство буде
продовжувати свою дiяльнiсть в осяжному майбутньому, за виключенням випадкiв коли таке
припущення є неправомiрним.
Керiвництво також несе вiдповiдальнiсть за:
-

розробку, впровадження та забезпечення ефективної системи внутрiшнього контролю;

пiдтримання системи бухгалтерського облiку, яка дозволяє у будь-який момент
пiдготувати з достатнiм рiвнем точностi iнформацiї про фiнансовий стан Товариства, а також
його фiнансовi результати та рух грошових коштiв, що забезпечує вiдповiднiсть фiнансової
звiтностi вимогам МСФЗ;
-

забезпечення вiдповiдностi бухгалтерського облiку вимогам законодавства;

вживання заходiв в межах своєї компетентностi для забезпечення схоронностi активiв
Товариства;

-

запобiгання та виявлення не доброчесних дiй та iнших зловживань.

Фiнансова звiтнiсть Товариства за 1-й квартал 2020 року, яка представлена на сторiнках 3-39,
була затверджена 29 квiтня 2020 року та вiд iменi керiвництва її пiдписали:

______________

_______________

Новiков В. В.

Лелякова М. О.

Директор

Головний бухгалтер

Звiт про фiнансовий стан
Актив

(тисяч гривень)
Примiтки

На 31.03.2020

На 31.12.19

I.Необоротнi активи
Нематерiальнi активи

2.5.1, 2.5.2, 3.2

1146

1188

первiсна вартiсть

2.5.1, 2.5.2, 3.2

2095

2095

Накопичена амортизацiя

2.5.1, 2.5.2, 3.2

949

907

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 2.5.2, 3.2

5217

5108

Основнi засоби
435667

2.5.1, 2.5.2, 3.3

429590

первiсна вартiсть
695369

2.5.1, 2.5.2, 3.3

699047

знос

2.5.1, 2.5.2, 3.3

269457

259702

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї:
Якi облiковуються за методом
участi в капiталi iнших пiдприємств
Вiдстроченi податковi активи
Iншi необоротнi активи
Усього за роздiлом I

2.5.6, 3.19

2.5.6

53275
3895

2.5.1, 3.3

53275
3895

1980
495103

157
500705

II Оборотнi активи
Запаси

2.5.5, 3.6

Дебiторська заборгованiсть

411696
2.5.6, 3.8

428245
524341

597891

за розрахунками
за виданими авансами
з бюджетом

2.5.6, 3.8
2.5.6,3.8

29196

20626

14810

21058

Iнша поточна дебiторська
Заборгованiсть

2.5.6, 3.8

118882

125043

Поточнi фiнансовi iнвестицiї
178803

2.5.6, 3.8

178803

Грошi та їх еквiваленти

2.5.7, 3.9

58361

Витрати майбутнiх перiодiв
Iншi оборотнi активи

2.5.7, 3.9

1325

2.5.6, 3.8

1286
2608

Усього за роздiлом II
1409439
Баланс

33469

3018

1340022

1835125

1910144

I. Власний капiтал
Статутний капiтал

2.5.8, 3.10

Нерозподiлений прибуток
479610

2.5.13, 3.10, 3.17

366295

366295

443581

(непокритий збиток)
Усього за роздiлом I

809876

845905

612923

11. Довгостроковi зобов'язання
i забезпечення
Iншi довгостроковi зобов'язання

2.5.6, 3.12

668612

Довгостроковi забезпечення

2.5.9, 3.14

12801

13198

Усього за роздiлом II
626121

681413

III. Поточнi зобов'язання
i забезпечення
Короткостроковi кредити банкiв
Векселi виданi

2.5.6, 2,5.10, 3.13

2.5.6, 2,5.10, 3.13

123847

14473

143586
17743

Поточна заборгованiсть за
довгостроковими зобов'язаннями 2.5.6, 2.5.10, 3.14

137270

205096

Торгова кредиторська
Заборгованiсть

2.5.6, 2.5.10, 3.14

10720

14658

Розрахунки з бюджетом

2.5.6, 2.5.10, 3.14

6979

10879

Розрахунками зi страхування

2.5.6, 2.5.10, 3.14

6476

6909

Розрахунками з оплати працi

2.5.11, 3.15

15655

15076

Поточна кредиторська заборгованiсть 2.5.6, 2.5.10, 3.14 13044

9918

за одержаними авансами
Поточнi забезпечення
Iншi поточнi зобов'язання

2.5.9, 3.11
2.5.10, 3.14

Усього за роздiлом III
438118
Баланс

15897

15706

6454

9426
343836

1835125

1910144

Затверджено та пiдписано вiд iменi керiвництва 29 квiтня 2020 року

Директор
Головний бухгалтер

Звiт про сукупний дохiд

Новiков В. В.
Лелякова М. О.

(тисяч гривень)
Стаття
р.

Примiтки

За 1 кв. 2020 р.

За 1 кв. 2019

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї
(товарiв, робiт, послуг)
442170

2.5.15, 3.20

499169

2.5.16, 3.21

368684

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї
(товарiв, робiт, послуг)
316869
Валовий:
Прибуток

130485

122301

Iншi операцiйнi доходи

2.5.15, 3.20

10032

5710

Адмiнiстративнi витрати

2.5.16, 3.21

24250

21666

Витрати на збут

2.5.16, 3.21

38303

27584

Iншi операцiйнi витрати

2.5.16, 3.21

24395

11937

Фiнансовий результат
вiд операцiйної дiяльностi:
прибуток (збиток)
Iншi доходи

53569
2.5.15, 3.20

66824

-

5917

Фiнансовi витрати

3.21

26142

27546

Iншi витрати

3.21

56476

1051

Фiнансовий результат до оподаткування:
Прибуток (збиток)
Витрати (дохiд) з податку на прибуток

(29049)
6980

44144
8956

Фiнансовий результат за квартал:
Прибуток (збиток)

(36029)

35188

Затверджено та пiдписано вiд iменi керiвництва 29 квiтня 2020 року
Директор

Новiков В. В.

Головний бухгалтер

Лелякова М. О.

Звiт про рух грошових коштiв

(тисяч гривень)
Стаття
р.

Примiтки

За 1 кв. 2020 р.

За 1 кв. 2019

I. Рух коштiв у результатi
операцiйної дiяльностi
Надходження вiд:
Реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
311780

3.8, 3.2

608494

Повернення податкiв i зборiв

3.8

Цiльове фiнансування

3.8

Надходження авансiв

3.8, 3.2

4548

24334

Вiд повернення авансiв

3.21, 3.6

34

9084

за поточними рахунками

3.20, 3.9

608

460

Надходження вiд операцiйної оренди

3.20, 3.8

4197

7535

Надходження вiд страхових премiй

3.20, 3.14

30026
785

645

Установ банкiв вiдсоткiв

Iншi надходження

3.20

58

29

92

Витрачання на оплату
Товарiв (робiт, послуг)

3.21

(227865)

(156382)

Працiвникам

3.15

(56500)

(11469)

Вiдрахування на соцiальнi

3.15, 3.21

(14915)

(11469)

заходи
Зобов'язань з податкiв i зборiв
(11525)

3.14

Авансiв
(103479)

3.21, 3.6

Повернення авансiв

3.21

Витрачання на оплату цiльових внескiв

(26183)

(193485)

(34)
3.21

(782)

(865)

Витрачання на зобов'язання за
страховими контрактами

3.21, 3.14

Iншi витрачання

(11107)

3.21

(7339)

(1738)

(1989)

86144

47938

Чистий рух коштiв вiд
операцiйної дiяльностi
II. Рух коштiв у результатi
iнвестицiйної дiяльностi
Надходження вiд реалiзацiї
необоротних активiв

3.20,3.3, 3.2

4470

Надходження вiд погашення позик

3.8

16995

8600

Витрачання на придбання
необоротних активiв
Витрачання на надання позик
(31617)

3.21, 3.2, 3.3 (1244)
3.12,3.14

(1743)
(14821)

Чистий рух коштiв вiд
iнвестицiйної дiяльностi
III. Рух коштiв в результатi
фiнансової дiяльностi

5400

24760

Отримання позик

3.8

120897

Iншi надходження

3.14

Погашення позик

3.21, 3.9

95534
3910

(160535)

Витрачання на сплату вiдсоткiв
(29073)

3.21, 3.9

Витрачання на фiнансову оренду

3.14

(28421)

(424)

Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi
(25587)
Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод

(95534)

(68059)

23485

(2409)

Залишок коштiв на початок року

33469

25570

Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв

1407

13

Залишок коштiв на кiнець року

58361

23174

Затверджено та пiдписано вiд iменi керiвництва 29 квiтня 2020 року

Директор

Новiков В. В.

Головний бухгалтер

Лелякова М. О.

Звiт про змiни у капiталi

(тисяч гривень)
Стаття

Статутний капiтал,
Примiтка 2.3, 3.10

Нерозподiле-ний
Прибуток
(непокритий збиток)

Всього

Примiтка 2.3, 3.21)
Залишок на 01 сiчня 2019 року
709813

341295

368518

Чистий прибуток (збиток) за 2019 рiк
112337

112337

Iнший сукупний дохiд

(996)

Залишок на 31 грудня 2019 року
846154

366295

Коригування виправлень

479859

(249)

Скоригований залишок на
01 сiчня 2020 року
845905

366295

479610

Чистий прибуток (збиток) за 1 кв. 2020 року
(36029)

(36029)

Залишок на 31 березня 2020 року
809876

433581

366295

Затверджено та пiдписано вiд iменi керiвництва 29 квiтня 2020 року

Директор

Головний бухгалтер

Новiков В. В.

Лелякова М. О.

Примiтки до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад облiкової полiтики, товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю
"Фармацевтична компанiя "Здоров'я" за 1 квартал 2020 року

1. Загальна iнформацiя

ТОВ "Фармацевтична компанiя "Здоров'я" веде свою iсторiю з початку двадцятого
столiття, коли в 1907 роцi Акцiонерним товариством "Галеника", органiзованим групою
харкiвських пiдприємцiв - аптекарiв, була вiдкрита "Перша фабрика хiмiко-фармацевтичних
препаратiв "Галеника".
На фабрицi, що виготовляє в невеликих кiлькостях настоянки, мазi, пластирi та пресованi
таблетки, з рiчним оборотом 69 тис. карбованцiв, працювало 25 осiб. Продукцiя фабрики
розподiлялася в 11 аптек Харкiвської губернiї.
У 1920 роцi фабрика була нацiоналiзована у ведення губсовнархоза.
З 1921 року вона стала називатися Другою Українською Радянською Хiмiкофармацевтичною фабрикою, а з 1930 року - "Здоров'я трудящим". До початку Великої
Вiтчизняної вiйни номенклатура виробiв склала 139 найменувань, рiчний обсяг готової
продукцiї - 10,5 млн. Карбованцiв.
У жовтнi 1941 року фармацевтична фабрика "Здоров'я трудящим" разом з 58
спiвробiтниками була евакуйована в Середню Азiю i лише в 1944 роцi фабрика реевакуйована
до Харкова.
За перiод з 1968 по 1989 рiк були впровадженi у виробництво 40 нових препаратiв.
З 1991 року завод працює в умовах оренди i називається Фармацевтична фiрма
"Здоров'я". З 1997 року пiдприємство стає Вiдкритим Акцiонерним Товариством
"Фармацевтична фiрма "Здоров'я", а в 2002 - Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Фармацевтична компанiя "Здоров'я".
Згiдно редакцiї Статуту Товариства, зареєстрованого 24.12.2019 за реєстрацiйним
номером 148000661472 затвердженого рiшенням загальних зборiв Єдиного учасника Товариства
вiд 23.12.2019 р., розмiр статутного капiталу складає 366,3 тис. грн. Сплачено в повному обсязi.

Мiсцезнаходження Товариства: 61013, мiсто Харкiв, вулиця Шевченка, буд 22.

Дiяльнiсть Компанiї включає наступнi види дiяльностi, а саме:
Код КВЕД 21.20 Виробництво фармацевтичних препаратiв i матерiалiв (основний);
Код КВЕД 21.10 Виробництво основних фармацевтичних продуктiв;
Код КВЕД 46.19 Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту;
Код КВЕД 46.46 Оптова торгiвля фармацевтичними товарами;
Код КВЕД 46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля;
Код КВЕД 47.73 Роздрiбна торгiвля фармацевтичними товарами в спецiалiзованих магазинах
ТОВ "Фармацевтичнка компанiя "Здоров'я" виготовляє бiльше 330 препаратiв в таких
формах як: таблетки, ампули, карпули, капсули, гелi, мазi, креми, аерозолi, спреї, сиропи,
розчини, супозиторiї, порошки, краплi, лiофiлiзат, м'якi капсули, настоянки.

Має такi лiцензiї та дозволи:
- Лiцензiя з виробництва лiкарських засобiв Серiя АВ № 598066 вiд 17.10.13 р.(безстрокова);
- Лiцензiя з оптової торгiвлi лiкарськими засобами Серiя АВ № 527795 вiд 26.02.10 р.
(безстрокова);
- 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, номер рiшення про прийняття 111 вiд 24.12.2015,
дата закiнчення 24.12.2020
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй у Товариствi не створювалось. Товариство очолює директор.
Органи управлiння, якi є у Товариства це:
загальнi збори учасникiв - вищий орган управлiння;
директор - виконавчий орган;
наглядова рада - контролюючий орган.

2. Облiкова полiтика

2.1. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi

Наведена Фiнансова звiтнiсть є звiтнiстю загального призначення. Вiдповiдно до ч. 2 ст.
12 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" Товариство
зобов'язано складати фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами
фiнансової звiтностi (МСФЗ). Датою переходу по складанню звiтностi є 01.01.2018 р. Дана
фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена у вiдповiдностi з принципом облiку по фактичним
витратам, за виключенням тих фiнансових iнструментiв, що оцiнюються по справедливiй
вартостi, змiни якої вiдображаються у складi прибутку або збитку за перiод, i активiв, наявних
для продажу, що вiдображаються по справедливiй вартостi.
Товариство використовує ряд оцiнок i припущень по вiдношенню до представлення
активiв i зобов'язань i розкриття умовних активiв i зобов'язань при пiдготовцi фiнансової
звiтностi у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд
вказаних оцiнок.
Припущення та зробленi на їх основi розрахунковi оцiнки постiйно аналiзуються на
предмет необхiдностi їх змiни. Змiни в розрахункових оцiнках визнаються в тому звiтному
перiодi, коли цi оцiнки були переглянутi, i в усiх наступних перiодах, яких стосуються вказанi
змiни.
Фiнансова звiтнiсть представлена в гривнях, всi данi фiнансової звiтностi округленi з
точнiстю до цiлих тисяч гривень.
Основою фiнансової звiтностi за 1 квартал 2020 року, є бухгалтерська полiтика, що
базується на вимогах Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), що офiцiйно
оприлюдненi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.
Згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" (ст.
12-11) Товариством при пiдготовцi фiнансової звiтностi було використано Мiжнароднi
стандарти фiнансової звiтностi. Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi не встановлено
типовi форми фiнансових звiтiв. Але, Товариство пiд час складання, враховуючи, що
нацiональним законодавством України встановленi форми фiнансової звiтностi за МСФЗ,
Товариство використовувало форми фiнансової звiтностi, передбаченi Нацiональним
положенням(стандартом) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi",
затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. (далi НП(С)БО1).

2.2. Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi

Згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi"
датою переходу на МСФЗ Товариство приймає 1 сiчня 2018 року. Пiдприємство здiйснило
переоцiнку деяких основних засобiв (будiвля та устаткування) за справедливою вартiстю на дату
переходу (01.01.2018) та використовує цю справедливу вартiсть як доцiльну собiвартiсть

основних засобiв на цю дату. У подальшому згiдно з обраною облiковою полiтикою основнi
засобi оцiнюються за первiсною вартiстю.
2.3. Судження та оцiнки

Дана фiнансова звiтнiсть за 1 квартал 2020 року складена на основi припущення про
безперервнiсть дiяльностi. Товариство не має намiрiв лiквiдувати чи припиняти дiяльнiсть та
оцiнює здатнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi незважаючи
на негативний результат отриманiй за 1й квартал 2020 р. у розмiрi 36029 тис. грн. Цей показник
є достатнiм для безперервного продовження дiяльностi у 2-му кварталi 2020 року
Порiг суттєвостi визначається для достатнього розподiлення даних звiтностi, яка не
здатна впливати на рiшення користувачiв фiнансової звiтностi. Суттєвою iнформацiєю
визнається iнформацiя, вiдсутнiсть якої в фiнансовому звiтi та примiтках до нього може
вплинути на рiшення користувачiв.
Товариство не повинно в пояснювальних примiтках до фiнансової звiтностi надавати
iнформацiю, розкриття якої вимагає МСФЗ, якщо дана iнформацiя є несуттєвою.

Резерв сумнiвних боргiв

Товариство постiйно оцiнює суми дебiторської заборгованостi на предмет зменшення
корисностi, вiд прострочення платежiв. При оцiнцi збиткiв вiд зменшення корисностi
Товариство використовує своє судження, коли партнери з дебiторською заборгованiстю
зазнають фiнансовi труднощi з погашенням боргу. Також Товариство пильно спостерiгає та
оцiнює ймовiрнi змiни грошових надходжень в майбутньому, що призведе до зменшення
зобов'язань позичальниками. Таким чином, Товариство при коригуваннi дебiторської
заборгованостi використовує своє судження для вiдображення поточних зобов'язань боржникiв.

2.4. Функцiональна валюта, валюта фiнансової звiтностi та операцiї в iноземнiй валютi

Функцiональною валютою Товариства є нацiональна валюта України, українська гривня.
Українська гривня використовується для вiдображення економiчної сутностi бiльшостi операцiй,
що проводяться пiдприємством. Також, українська гривня, є валютою представлення фiнансової
звiтностi за Мiжнародними стандартами. Операцiї в iноземнiй валютi переводяться у
функцiональну валюту Товариства. Для цього застосовується офiцiйний курс Нацiонального
банку України, що дiяв на дату здiйснення операцiй, вираженi в iноземнiй валютi станом на
звiтну дату, грошовi активи i зобов'язання також переводяться в функцiональну валюту iз
застосуванням офiцiйного курсу Нацiонального банку України, що дiяв на звiтну дату.

2.5 Перерахунок iноземної валюти
Монетарнi активи та зобов'язання перераховуються у функцiональну валюту Компанiї за
офiцiйним обмiнним курсом Нацiонального банку України (НБУ) станом на кiнець вiдповiдного
звiтного перiоду. Прибутки i збитки вiд курсових рiзниць, що виникають у результатi
розрахункiв по операцiях i перерахунку монетарних активiв i зобов'язань у функцiональну
валюту Компанiї за офiцiйними обмiнними курсами НБУ на кiнець кварталу, вiдображаються у
складi прибутку чи збитку за квартал як прибутки мiнус збитки вiд переоцiнки iноземної
валюти. Перерахунок за курсами на кiнець кварталу не застосовується до немонетарних статей,
якi оцiнюються за первiсною вартiстю.
Станом на 31 березня 2019 року i 31 березня 2020 року основнi курси обмiну, що
застосовувалися для перерахунку сум в iноземнiй валютi, були такими:
31 березня 2019 р.,

31 березня 2020,

грн.
1 долар США
1євро

27,248765
30,567665

грн.
28,0615
30,9617

Курсовi рiзницi, що виникають при здiйсненнi розрахункiв за монетарними статтями або
при перерахунку монетарних статей за курсами, що вiдрiзняються вiд курсiв, за якими вони
перераховувалися при первiсному визнаннi протягом звiтного перiоду або у попереднiх звiтних
перiодах, пiдлягають визнанню у складi прибуткiв чи збиткiв того перiоду, в якому такi рiзницi
виникли, крiм тих курсових рiзниць, якi визнаються у складi iншого сукупного доходу.
Курсовi рiзницi, якi виникають при переоцiнцi монетарних статей (крiм грошових коштiв
та їх еквiвалентiв) в iноземнiй валютi на кiнець звiтного перiоду, вiдносяться до нереалiзованих
курсових рiзниць. В момент погашення цих монетарних статей (сплати чи отримання грошових
коштiв), всi ранiше акумульованi нереалiзованi курсовi рiзницi, якi виникли з моменту
первинного визнання монетарної статтi до моменту погашення, визнаються реалiзованими
курсовими рiзницями. Курсовi рiзницi, якi виникають при переоцiнцi грошових коштiв та їх
еквiвалентiв в iноземнiй валютi, завжди вiдносяться до реалiзованих курсових рiзниць.
Курсовi рiзницi, якi виникають при переоцiнцi монетарних статей, якi вiдносяться до
iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi, включаються до неоперацiйних курсових рiзниць. До
таких статей вiдносяться заборгованостi за кредитними договорами, депозити з контрактним
термiном погашення бiльше трьох мiсяцiв, кредиторська (дебiторська) заборгованiсть за основнi
засоби та нематерiальнi активи, кредити наданi працiвникам, тощо.
Курсовi рiзницi, якi виникають при переоцiнцi монетарних статей, за виключенням тих,
якi вiдносяться до iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi, включаються до операцiйних
курсових рiзниць.
Змiни у фiнансовiй звiтностi пiсля її випуску. Будь-якi змiни цiєї фiнансової звiтностi
пiсля її випуску вимагають затвердження керiвництвом Компанiї, яке ухвалило цю фiнансову
звiтнiсть до випуску.

2.5. Основнi принципи облiкової полiтики

Основнi положення облiкової полiтики по об'єктах бухгалтерського облiку, що
застосовувалися при пiдготовцi даної фiнансової звiтностi.
2.5.1. Основнi засоби
Класифiкацiя основних засобiв
Для цiлей облiку Товариством видiлено наступнi групи основних засобiв:
Групи
Будiвлi та споруди;
Машини та обладнання;
Транспортнi засоби;
Iнструменти, прилади та iнвентар;
Iншi основнi засоби;
Бiблiотечнi фонди;
МНМА.
Оцiнка та визнання основних засобiв
Об'єкт основних засобiв повинен визнаватися як актив тодi, коли: з великою часткою
ймовiрностi можна стверджувати, що Товариство отримає пов'язанi з активом майбутнi
економiчнi вигоди та вартiсть активу для компанiї може бути надiйно оцiнена. Основнi засоби
вiдображаються в звiтностi, починаючи з дати введення активу в експлуатацiю.
Оцiнка основних засобiв пiсля визнання.
Товариство для оцiнки вартостi основних засобiв застосовує модель собiвартостi.
Об'єкти основних засобiв вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за фактичними витратами за
вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення. У разi, якщо об'єкт основних
засобiв складається з декiлькох компонентiв, що мають рiзний строк корисного використання,
такi компоненти вiдображаються як окремi об'єкти основних засобiв. Собiвартiсть об'єкта
основних засобiв складається з: - цiни його придбання, включаючи митнi платежi та iншi
витрати, що пов'язанi з доставкою активу до мiсця розташування та приведення його в стан,
необхiдний для експлуатацiї; попередньої оцiнки витрат на перемiщення, демонтаж об'єкта та
вiдновлення територiї, на якiй вiн розташований.
Витрати

пов'язанi

з

замiною

елементiв

(вузлiв)

основних

засобiв,

облiковуються

(капiталiзуються) в його вартостi у тому випадку, якщо iснує ймовiрнiсть, що майбутня
економiчна вигода вiд використання даного компонента основних засобiв буде надходити
Товариству, та розмiр таких витрат може бути достовiрно оцiнено. Балансова вартiсть
замiненого компонента списується. Витрати, пов'язанi з поточним обслуговуванням основних
засобiв, вiдносяться на фiнансовий результат у тому перiодi, коли вони були понесенi.
Амортизацiя основних засобiв
Амортизацiя нараховується за методом рiвномiрного нарахування зносу протягом
передбачуваного строку їх корисного використання i вiдображається у складi прибутку або
збитку. Амортизацiя нараховується з дати придбання об'єкта, а для об'єктiв основних засобiв,
зведених господарським способом - з моменту завершення будiвництва об'єкта або з дати
готовностi до експлуатацiї. За земельними дiлянкам амортизацiя не нараховується.
Припинення визнання балансової вартостi об'єкта основних засобiв вiдбувається: пiсля вибуття,
або коли припиняється очiкування майбутнiх економiчних вигод вiд його використання або
вибуття. Щорiчно балансова вартiсть основаних засобiв перевiряється на предмет знецiнення.
Для цього балансова вартiсть об'єкта основних засобiв порiвнюється з його справедливою
вартiстю, яка являє собою найбiльшу величину з чистої продажної цiни i цiнностi вiд його
використання. Якщо балансова вартiсть виявляється вище справедливої вартостi (тобто
виконуються умови знецiнення), то об'єкт основних засобiв вiдображається за справедливою
вартiстю, а сума рiзницi мiж балансовою та справедливою вартiстю вiдображається як збиток вiд
знецiнення у звiтному перiодi у складi iнших операцiйних витрат. На кожну дату Товариство
оцiнює наявнiсть будь-яких ознак, що вказують на можливе знецiнення активу. У разi виявлення
будь - якої такої ознаки Товариство проводить розрахунок суми очiкуваного вiдшкодування
активу.
2.5.2. Нематерiальнi активи
Нематерiальний актив визнається активом за умови, що актив є iдентифiкованим, тобто
його можна вiдокремити або вiддiлити вiд суб'єкта господарювання i продати, передати,
лiцензувати, або обмiняти. Подальша оцiнка нематерiальних активiв визнається, якщо є
ймовiрнiсть того, що майбутнi економiчнi вигоди, якi вiдносяться до активу, надходитимуть до
суб'єкта господарювання; собiвартiсть активу можна достовiрно оцiнити.
Товариством видiленi наступнi групи нематерiальних активiв:
Права користування майном
Права на комерцiйнi позначення
Права на об'єкти промислової власностi
Авторське право та сумiжнi права
Iншi нематерiальнi активи
Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується за методом рiвномiрного нарахування
зносу протягом передбаченого строку їх використання i вiдображається у складi прибутку або
збитку. Перiод i метод амортизацiї нематерiального активу з визначеним строком корисної
експлуатацiї переглядається на кiнець кожного фiнансового року. Якщо очiкуваний строк

корисної експлуатацiї активу вiдрiзняється вiд попереднiх оцiнок, перiод амортизацiї
змiнюється на новий.
2.5.3. Оренда
Класифiкацiя орендованих активiв для цiлей облiку Товариством видiляються наступнi
орендованi активи: - фiнансова оренда та операцiйна оренда.
Непередбаченi оренднi платежi вiдображаються як витрати в тих перiодах, у яких вони понесенi.
2.5.4. Iнвестицiйна нерухомiсть
Iнвестицiйна нерухомiсть - це нерухомiсть (земля чи будiвля, або частина будiвлi, або їх
поєднання), утримана (власником або орендарем згiдно з угодою про фiнансову оренду) з метою
отримання орендних платежiв або збiльшення вартостi капiталу чи досягнення обох цiлей, а не
для використання у виробництвi чи постачаннi товарiв, при наданнi послуг чи для
адмiнiстративних цiлей; продажу у звичайному ходi дiяльностi. Iнвестицiйна нерухомiсть
визнається як актив тодi, коли: є ймовiрнiсть того, що Товариство отримає майбутнi економiчнi
вигоди, якi пов'язанi з цiєю iнвестицiйною нерухомiстю; собiвартiсть iнвестицiйної нерухомостi
можна достовiрно оцiнити. У Товариства не має активiв, якi вiдповiдали б критерiям визнання
iнвестицiйної нерухомостi.
2.5.5. Запаси
Для цiлей облiку Товариством видiляються наступнi групи запасiв:
сировина та витратнi матерiали;
незавершене виробництво;
- об'єкти для цiлей продажу або перепродажу у ходi звичайної господарської дiяльностi.
Запаси в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi визнаються активом, якщо вони:
- призначенi для продажу в ходi нормальної дiяльностi;
- знаходяться в процесi виробництва для такого продажу.
Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi
витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсця знаходження.
При реалiзацiї балансова вартiсть запасiв визнається витратами перiоду, в якому визнається
вiдповiдний дохiд. Сума будь-якого часткового списання запасiв до їх чистої вартостi реалiзацiї
та всi втрати запасiв визнаються витратами перiоду, в якому вiдбувається часткове списання або
збиток.
2.5.6. Фiнансовi активи та дебiторська заборгованiсть.
Фiнансовi iнструменти - основнi термiни оцiнки
Справедлива вартiсть - це цiна, яка була б отримана вiд продажу активу або сплачена за

зобов'язанням при звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Найкращим
пiдтвердженням справедливої вартостi є цiна на активному ринку. Активний ринок - це такий
ринок, на якому операцiї щодо активiв i зобов'язань мають мiсце iз достатньою частотою та в
достатнiх обсягах для того, щоб забезпечити iнформацiю щодо цiноутворення на поточнiй
основi.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, що торгуються на активному ринку,
вимiрюється як добуток цiни котирування на ринку за окремим активом або зобов'язанням та
кiлькостi фiнансових iнструментiв, що утримується органiзацiєю. Цей принцип дотримується,
навiть якщо звичайний денний обсяг торгiв на ринку не є достатнiм, щоб абсорбувати кiлькiсть
iнструментiв, що утримується Компанiєю, i якщо заява на розмiщення усiєї позицiї в межах
однiєї транзакцiї може вплинути на цiну котирування.
Методи оцiнки, такi як модель дисконтування грошових потокiв, а також моделi,
основанi на даних аналогiчних операцiй, що здiйснюються на ринкових умовах, або на
результатах аналiзу фiнансових даних об'єкта iнвестицiй, використовуються для визначення
справедливої вартостi окремих фiнансових iнструментiв, для яких ринкова iнформацiя про цiну
угод вiдсутня. Оцiнки справедливої вартостi аналiзуються за рiвнями iєрархiї справедливої
вартостi наступним чином: до Рiвня 1 вiдносяться оцiнки за цiнами котирувань
(нескоригованих) на активних ринках для iдентичних активiв або зобов'язань, до Рiвня 2 отриманi за допомогою методiв оцiнки, в яких усi використанi iстотнi вхiднi данi, якi або прямо
(наприклад, цiна), або опосередковано (наприклад, розрахованi на основi цiни) є
спостережуваними для активу або зобов'язання (тобто, наприклад, розрахованi на основi цiни), i
оцiнки Рiвня 3 - це оцiнки, що не основанi виключно на спостережуваних ринкових даних (тобто
для оцiнки потрiбен значний обсяг вхiдних даних, якi не спостерiгаються на ринку).
Витрати на проведення операцiї - це притаманнi витрати, що безпосередньо пов'язанi iз
придбанням, випуском або вибуттям фiнансового iнструмента. Притаманнi витрати - це витрати,
що не були б понесенi, якби операцiя не здiйснювалась. Витрати на проведення операцiї
включають виплати та комiсiйнi, сплаченi агентам (у тому числi працiвникам, якi виступають у
якостi торгових агентiв), консультантам, брокерам та дилерам; збори, якi сплачуються
регулюючим органам та фондовим бiржам, а також податки та збори, що стягуються при
перереєстрацiї права власностi. Витрати на проведення операцiї не включають премiй або
дисконтiв за борговими зобов'язаннями, витрат на фiнансування, внутрiшнiх адмiнiстративних
витрат чи витрат на зберiгання.
Амортизована вартiсть - це вартiсть при початковому визнаннi фiнансового iнструмента
мiнус погашення основного боргу плюс нарахованi проценти, а для фiнансових активiв - мiнус
резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки.
Нарахованi вiдсотки включають амортизацiю вiдстрочених витрат за угодою при
початковому визнаннi та будь-яких премiй або дисконту вiд суми погашення iз використанням
методу ефективної процентної ставки. Нарахованi процентнi доходи та нарахованi процентнi
витрати, в тому числi нарахований купонний дохiд та амортизований дисконт або премiя (у тому
числi комiсiї, якi переносяться на наступнi перiоди при первiсному визнаннi, якщо такi є), не
вiдображаються окремо, а включаються до балансової вартостi вiдповiдних статей
консолiдованого звiту про фiнансовий стан.
Метод ефективної процентної ставки - це метод розподiлу процентних доходiв або
процентних витрат протягом вiдповiдного перiоду з метою отримання постiйної процентної
ставки (ефективної процентної ставки) вiд балансової вартостi iнструмента. Ефективна

процентна ставка - це процентна ставка, за якою розрахунковi майбутнi грошовi виплати або
надходження (без урахування майбутнiх кредитних збиткiв) точно дисконтуються протягом
очiкуваного термiну дiї фiнансового iнструменту або, у вiдповiдних випадках, протягом
коротшого термiну до валової балансової вартостi фiнансового iнструменту. Ефективна
процентна ставка використовується для дисконтування грошових потокiв по iнструментах iз
плаваючою ставкою до наступної дати змiни процентної ставки, за винятком премiї чи дисконту,
якi вiдображають кредитний спред понад плаваючу ставку, встановлену для даного iнструмента,
або iнших змiнних факторах, якi не змiнюються залежно вiд ринкових ставок. Такi премiї або
дисконти амортизуються протягом всього очiкуваного термiну дiї iнструмента. Розрахунок
поточної вартостi включає всi комiсiйнi та виплати, сплаченi або отриманi сторонами договору,
що є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. Для активiв, якi є придбаними чи
створеними кредитно-знецiненими фiнансовими активами при первiсному визнаннi, ефективна
процентна ставка коригується на кредитний ризик, тобто розраховується на основi очiкуваних
грошових потокiв при первiсному визнаннi, а не на основi договiрних грошових потокiв.
Фiнансовi iнструменти - визнання та оцiнка
Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi вiдповiдно до
МСФЗ, коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового
iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз
застосуванням облiку за датою розрахунку.
За строком виконання фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання подiляються на поточнi
(зi строком виконання зобов'язань до 12 мiсяцiв) та довгостроковi (зi строком виконання
зобов'язань бiльше 12 мiсяцiв).
Товариство класифiкує фiнансовi активи як такi, що оцiнюються у подальшому або за
амортизованою собiвартiстю, або за справедливою вартiстю на основi обох таких чинникiв:
- моделi бiзнесу суб'єкта господарювання для управлiння фiнансовими активами; та
- характеристик контрактних грошових потокiв фiнансового активу.
Товариство визнає такi категорiї фiнансових активiв:
- фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату
переоцiнки у прибутку або збитку;
- фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю.
Товариство визнає такi категорiї фiнансових зобов'язань:
- фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю;
- фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату
переоцiнки у прибутку або збитку.
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство
оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю.
При припиненнi визнання фiнансового активу повнiстю рiзниця мiж:

- балансовою вартiстю (оцiненою на дату припинення визнання) та
- отриманою компенсацiю (включаючи будь-який новий отриманий актив мiнус будь-яке нове
взяте зобов'язання) визнають у прибутку або збитку.
Фiнансовий актив оцiнюється за амортизованою собiвартiстю, якщо вiн придбавається з метою
одержання договiрних грошових потокiв i договiрнi умови фiнансового активу генерують
грошовi потоки, котрi є суто виплатами основної суми та процентiв на непогашену частку
основної суми.
Товариство визнає резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовим активом,
який облiковується за амортизованою вартiстю.
Фiнансовi активи - класифiкацiя i подальша оцiнка - бiзнес-модель
Бiзнес-модель вiдображає спосiб, у який Компанiя управляє активами з метою отримання
грошових потокiв: чи є метою Компанiї виключно отримання передбачених договором
грошових потокiв вiд активiв ("утримання активiв для отримання передбачених договором
грошових потокiв"), або отримання передбачених договором грошових потокiв i грошових
потокiв, якi виникають у результатi продажу активiв ("утримання активiв для отримання
передбачених договором грошових потокiв i продажу"), або якщо не застосовується нi пункт, нi
пункт, фiнансовi активи вiдносяться у категорiю "iнших" бiзнес-моделей та оцiнюються за
справедливою вартiстю через прибуток чи збиток.
Бiзнес-модель Компанiї, що застосовується до фiнансових активiв, - це утримання активiв для
отримання передбачених договором грошових потокiв.
Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв, тобто такi
оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець кожного
звiтного перiоду.
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Фiнансовi активи - рекласифiкацiя
Фiнансовi iнструменти рекласифiкуються тiльки у випадку, якщо змiнюється бiзнес-модель для

управлiння цим портфелем у цiлому. Рекласифiкацiя проводиться перспективно з початку
першого звiтного перiоду пiсля змiни бiзнес-моделi. Знецiнення фiнансових активiв - оцiночний
резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки
На основi прогнозiв оцiнюються очiкуванi кредитнi збитки, пов'язанi з борговими
iнструментами, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю та за справедливою вартiстю через
iнший сукупний дохiд, та з ризиками, якi виникають у зв'язку iз зобов'язаннями щодо надання
кредитiв та договорами фiнансової гарантiї, для договiрних активiв.
Оцiнюються очiкуванi кредитнi збитки i визначаються чистi збитки вiд знецiнення фiнансових
активiв i договiрних активiв на кожну звiтну дату. Оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв
вiдображає: об'єктивну i зважену з урахуванням iмовiрностi суму, визначену шляхом оцiнки
дiапазону можливих результатiв, вартiсть грошей у часi та всю обгрунтовану i пiдтверджувану
iнформацiю про минулi подiї, поточнi умови та прогнозованi майбутнi економiчнi умови,
доступну на звiтну дату без надмiрних витрат i зусиль.
Борговi iнструменти, якi оцiнюють за амортизованою вартiстю, вiдображають у звiтi про
фiнансовий стан за вирахуванням оцiночного резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки. Щодо
зобов'язань iз надання кредитiв та фiнансових гарантiй визнається окремий резерв пiд очiкуванi
кредитнi збитки у складi зобов'язань у звiтi про фiнансовий стан.
Змiни в амортизованiй вартостi боргових iнструментiв, якi оцiнюються за справедливою
вартiстю через iнший сукупний дохiд, за вирахуванням оцiночного резерву пiд очiкуванi
кредитнi збитки, вiдображають у складi прибутку чи збитку. Iншi змiни у балансовiй вартостi
вiдображають у складi iншого сукупного доходу в статтi "Прибутки мiнус збитки вiд боргових
iнструментiв, якi оцiнюють за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд".
Фiнансовi активи - списання
Фiнансовi активи пiдлягають списанню повнiстю або частково, коли Компанiя вичерпала всi
практичнi можливостi щодо їх стягнення i дiйшла висновку про необгрунтованiсть очiкувань
вiдносно вiдшкодування таких активiв. Списання - це подiя припинення визнання. Компанiя
може списати фiнансовi активи, щодо яких ще вживаються заходи з примусового стягнення,
коли Компанiя намагається стягнути суми заборгованостi за договором, хоча у неї немає
обгрунтованих очiкувань щодо їх стягнення. Фiнансовi активи - припинення визнання
Компанiя припиняє визнання фiнансових активiв, коли:
- активи погашенi або права на отримання грошових потокiв вiд активiв iнакше втратили свою
чиннiсть;
- або Компанiя передала права на отримання грошових потокiв вiд фiнансових активiв або
уклала угоду про передачу, i при цьому також передала в основному всi ризики та вигоди,
пов'язанi з володiнням активами;
- або Компанiя не передала та не залишила в основному всi ризики та вигоди володiння, але
припинила здiйснювати контроль.
Контроль вважається збереженим, якщо контрагент не має практичної можливостi повнiстю
продати актив непов'язанiй сторонi без внесення додаткових обмежень на перепродаж.

Фiнансовi активи - модифiкацiя
Якщо модифiкованi умови суттєво вiдрiзняються, так що права на грошовi потоки вiд
первiсного активу спливають, Компанiя припиняє визнання первiсного фiнансового активу i
визнає новий актив за справедливою вартiстю. Датою перегляду умов вважається дата
первiсного визнання для цiлей розрахунку подальшого знецiнення, у тому числi для
визначення факту значного пiдвищення кредитного ризику. Будь-яка рiзниця мiж балансовою
вартiстю первiсного активу, визнання якого припинене, та справедливою вартiстю нового,
суттєво модифiкованого активу вiдображається у складi прибутку чи збитку, якщо рiзниця, по
сутi, не вiдноситься до операцiї з капiталом iз власниками. Якщо iстотна вiдмiннiсть
модифiкованого активу вiд первiсного активу вiдсутня, його модифiкацiя не призводить до
припинення визнання. Компанiя здiйснює перерахунок валової балансової вартостi шляхом
дисконтування модифiкованих грошових потокiв за договором за первiсною ефективною
процентною ставкою (чи за ефективною процентною ставкою, скоригованою з урахуванням
кредитного ризику для придбаних або створених кредитно-знецiнених фiнансових активiв) i
визнає прибуток чи збиток вiд модифiкацiї у складi прибутку чи збитку. Фiнансовi зобов'язання
- категорiї оцiнки
Фiнансовi зобов'язання класифiкують як у подальшому оцiнюванi за амортизованою вартiстю,
крiм: фiнансових зобов'язань, якi оцiнюють за справедливою вартiстю через прибуток чи збиток:
ця класифiкацiя застосовується до похiдних фiнансових iнструментiв, фiнансових зобов'язань,
утримуваним для торгiвлi (наприклад, короткi позицiї по цiнних паперах), умовної винагороди,
визнаної покупцем при об'єднаннi бiзнесу, та iнших фiнансових зобов'язань, визначених як такi
при первiсному визнаннi; та договорiв фiнансової гарантiї та зобов'язань iз надання кредитiв.
Фiнансовi зобов'язання Компанiї включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть та
iншi фiнансовi зобов'язання, усi з яких класифiкують у категорiю оцiнки за амортизованою
вартiстю вiдповiдно до МСФЗ 9.
Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi зобов'язань, тобто такi
оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець кожного
звiтного перiоду.
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Визнання фiнансових зобов'язань припиняється у разi їх погашення (тобто коли зобов'язання,
вказане у договорi, виконується чи припиняється або закiнчується строк його виконання).
Взаємозалiк фiнансових iнструментiв
Взаємозалiк фiнансових активiв та зобов'язань, з подальшим включенням до звiту про
фiнансовий стан лише їхньої чистої суми, може здiйснюватися лише у випадку iснування
юридично визначеного права взаємозалiку визнаних сум, коли є намiр провести розрахунок на
основi чистої суми або одночасно реалiзувати актив та розрахуватися за зобов'язаннями. При
цьому право на взаємозалiк не повинне залежати вiд майбутнiх подiй та повинне мати юридичну
силу в усiх наступних обставинах: у ходi звичайного ведення бiзнесу, у випадку дефолту та у
випадку неплатоспроможностi або банкрутства.
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть первiсно визнається за справедливою вартiстю i у
подальшому оцiнюється за амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної
вiдсоткової ставки, за вирахуванням резерву на знецiнення.
Торгову кредиторську заборгованiсть нараховують, якщо контрагент виконав свої зобов'язання
за договором, i визнають спочатку за справедливою вартiстю, а в подальшому облiковують за
амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної процентної ставки.

Товариство вiдображає у фiнансовiй звiтностi фiнансовi активи та нефiнансовi активи.
Дебiторська заборгованiсть, яка є фiнансовим активом, грошовi кошти та депозити первiсно
визнаються за цiною операцiї.
Дебiторська заборгованiсть, яка не є фiнансовим активом, первiсно визнається за цiною
операцiї.
Знецiнення фiнансових активiв визначається в тому випадку, коли є об'єктивнi докази
того, що сталося одне або декiлька подiй, що негативно вплинули на розмiр очiкуваного
майбутнього грошового потоку, який генерує даний фiнансовий актив, величину яких можна
достовiрно оцiнити. До об'єктивних свiдчень знецiнення фiнансових активiв можуть бути
вiднесенi неплатежi або iнше невиконання боржниками своїх обов'язкiв перед Товариством,
ознаки можливого банкрутства боржника або емiтента. Збитки визначаються у прибутку за
перiод i ця величина вираховується з вартостi дебiторської заборгованостi.
Товариство припиняє визнавати фiнансовi активи, якщо активи погашенi або права на грошовi
потоки вiд активiв.
2.5.7. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi коштi та їх еквiваленти включають готiвковi грошовi кошти, поточнi i
кореспондуючi рахунки, депозити "овердафт" i короткостроковi депозити в банках з початковим
строком погашення три мiсяця i менше.
2.5.8. Власний капiтал

Компоненти власного капiталу:
Статутний капiтал;;
Нерозподiлений прибуток/непокритий збиток.
Статутний
капiтал
складається
з
внеску
засновника.
Нерозподiлений
прибуток/непокритий збиток формується наростаючим пiдсумком шляхом додавання чистого
фiнансового результату дiяльностi Товариства за поточний перiод до нерозподiленого прибутку
(непокритого збитку) минулих рокiв.
2.5.9. Забезпечення
Товариство у фiнансовiй звiтностi вiдображає створення забезпечень. Серед основних
забезпечень є наступнi:
забезпечення на виплати працiвникам вiдпусток;
забезпечення вiдшкодування майбутнiх витрат i платежiв за повернення готової
продукцiї згiдно умов договору або по iншiй причинi.
Визнання та оцiнка забезпечення визнається в сумi, яка вiдображає найкращу
розрахункову оцiнку витрат, необхiдних для врегулювання зобов'язання. Сума забезпечень на
виплату вiдпусток працiвникам визначається щомiсячно як добуток фактично нарахованої
заробiтної плати працiвникам i вiдсотку, обчисленого як вiдношення рiчної планової суми на
оплату вiдпусток до загального планового фонду оплати працi. Залишок забезпечення на оплату
вiдпусток, включаючи вiдрахування на державне соцiальне страхування з цих сум, станом на
кiнець звiтного перiоду визначається за розрахунком, який базується на кiлькостi днiв
невикористаної вiдпустки працiвниками та середньоденної оплати працi працiвникiв.
Забезпечення на повернення готової продукцiї визначається як добуток коефiцiєнта,
розрахованого згiдно пiдрахунку суми повернень за попереднi перiоди до суми доходiв вiд
реалiзацiї за аналогiчний перiод, та суми доходу вiд реалiзацiї за звiтний перiод.
2.5.10. Зобов'язання
Товариство вiдображає у фiнансовiй звiтностi фiнансовi та нефiнансовi зобов'язання.
Кредиторська заборгованiсть - є фiнансовим зобов'язанням, первiсно визнається за цiною
операцiї. Первiсна вартiсть отриманих банкiвських кредитiв приймається рiвнiй фактично
отриманим грошовим коштах i витрат, пов'язаних з безпосереднiм отриманням таких кредитiв.
Кредити пiдлягають облiку на кожну наступну звiтну дату.
2.5.11. Виплати працiвникам
Виплати працiвникам, що надаються Товариством, та умови їх надання встановленi
Колективним договором та законодавством України.
Виплати працiвникам включають:
тарифну ставку/ посадовий оклад;

доплати та надбавки;
доплати до тарифної ставки (посадового окладу) при розподiлi колективного приробiтку;
доплату за сумiщення професiй, розширення зони обслуговування, збiльшення обсягу
робiт;
доплату за керiвництво бригадою;
надбавку за класнiсть;
гарантiйнi i компенсацiйнi виплати;
доплати працiвникам, зайнятим на роботах зi шкiдливими особливими умовами;
оплату роботи у вихiднi та неробочi святковi днi;
доплату за роботу в нiчний i вечiрнiй час;
премiювання / заохочувальнi виплати;
фонд директора;
фонд стимулювання;
матерiальна допомога;
оплаченi щорiчнi вiдпустки;
оплату тимчасової непрацездатностi;
iншi виплати.
Поточнi зобов'язання за розрахунками за страхуванням. У цiй статтi балансу
вiдображається заборгованiсть пiдприємства по сплатi єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соцiальне страхування та на iншi види страхування. Вказаний внесок є
консолiдованим страховим внеском, збiр якого здiйснюється до системи загальнообов'язкового
державного соцiального страхування в обов'язковому порядку.
2.5.12. Пов'язанi сторони
Пов'язаними сторонами визначенi наступнi категорiї осiб:
сторона, прямо або непрямо, через одного або кiлькох посередникiв контролює або
перебуває пiд контролем, або ж перебуває пiд спiльним контролем разом iз суб'єктом
господарювання (зокрема, вiдносини материнського i його дочiрнiх пiдприємств; та спорiднених
дочiрнiх пiдприємств);
сторона є членом провiдного управлiнського персоналу суб'єкта господарювання або
його материнського пiдприємства;

сторона є близьким родичем особи.
2.5.13. Виправлення помилок минулих перiодiв та коригування фiнансової звiтностi.
При виявленнi суттєвих помилок попереднього перiоду пiдприємство виправляє
ретроспективно в першому комплектi фiнансової звiтностi пiсля виявлення помилок шляхом:
- перерахунку порiвняльних сум за той попереднiй представлений перiод, в якому була
допущена вiдповiдна помилка;
- коли помилка сталася до самого раннього з представлених попереднiх перiодiв - шляхом
перерахунку вхiдних залишкiв активiв, зобов'язань i власного капiталу за найбiльш раннiй з
представлених попереднiх перiодiв. Суттєва помилка попереднього перiоду виправляється
шляхом ретроспективного перерахунку.
2.5.14. Подiї пiсля звiтного перiоду
Товариство проводить аналiз на наявнiсть двох типiв подiй пiсля звiтного перiоду:
подiї, якi свiдчать про умови, що iснують на дату закiнчення звiтного перiоду (подiї, що
коригуються, пiсля звiтного перiоду);
подiї, якi свiдчать про умови, що виникли пiсля звiтного перiоду (подiї, якi не вимагають
коригування пiсля звiтного перiоду, а потребують розкриття у фiнансовiй звiтностi). Товариство
коригує суми, що визнанi у звiтностi на дату балансу, на якi вплинули подiї пiсля дати балансу,
та визнає суми, що не були вiдображенi у звiтностi на дату балансу з певних причин. Товариство
не коригує суми, визнанi в його фiнансовiй звiтностi для вiдображення подiй, якi не вимагають
коригування пiсля звiтного перiоду.
2.5.15. Доходи
Товариство класифiкує доходи за наступними групами:
1).

Дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї (товарiв, робiт, послуг), в т. ч.:
готової продукцiї;
товарiв;
послуг промислового характеру;
дохiд вiд здачi майна в оренду
доход вiд надання транспортних послуг;
доходi вiд надання результатiв аналiзу якостi

2).

Iншi операцiйнi доходи, в т. ч.:
дохiд вiд реалiзацiї iноземної валюти;

дохiд вiд реалiзацiї оборотних активiв;
дохiд вiд реалiзацiї необоротних активiв;
дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi;
отриманi штрафи;
списання кредиторської заборгованостi по закiнченню строку позовної давностi;
дохiд вiд вiдсоткiв по залишку грошових коштiв на рахунках;
дохiд вiд реалiзацiї вiдходiв виробництва;
безоплатно отриманi оборотнi активи;
3)

Iншi доходи, в т. ч.:
дохiд вiд неоперацiйної курсової рiзницi;
дохiд вiд лiквiдацiї основних засобiв;
iншi доходи.

Дохiд оцiнюється за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана або пiдлягає
отриманню. Сума доходу, яка виникає в результатi операцiї, визначається шляхом угоди мiж
Товариством та покупцем або користувачем активу, та оцiнюється за справедливою вартiстю
отриманої компенсацiї або компенсацiї, яка має бути отримана з урахуванням суми будь-якої
знижки, що надається Товариством. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
визнається в разi задоволення всiх наведених далi умов: Товариство передало покупцевi суттєвi
ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю на товар; суму доходу можна достовiрно оцiнити;
ймовiрно, що до Товариства надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю; та витрати, якi
були або будуть понесенi у зв'язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити.
2.5.16. Витрати
Товариство класифiкує витрати за наступними групами:
1).

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг);

2).

Адмiнiстративнi витрати;

3).

Iншi операцiйнi витрати, у т. ч.:

- собiвартiсть реалiзованих оборотних активiв;
- собiвартiсть реалiзованих необоротних активiв;
- собiвартiсть реалiзованої валюти;
- безнадiйна дебiторська заборгованiсть;

резерв сумнiвних боргiв;
втрати вiд операцiйної курсової рiзницi;
недостачi i втрати вiд псування цiнностей;
штрафи за невиконання умов договору;
економiчнi санкцiї, штрафи та пенi по платежем в бюджет;
4).

Фiнансовi витрати, у т. ч.:
вiдсотки за кредит;
вiдсотки за договором позики;
виплати за облiгацiям
виплати за договорами з лiзингу;
iншi.

5).

Iншi витрати, у т. ч.:
втрати вiд неоперацiйних курсових рiзниць;
списання основних засобiв;
благодiйна допомога;
вiдрахування профкому.

Товариство складає фiнансову звiтнiсть за методом нарахування. Вiдповiдно до цього
методу, результати операцiй та iнших подiй визнаються за фактом їх здiйснення (а не тодi, коли
грошовi кошти або їх еквiваленти отриманi або виплаченi). Вони вiдображаються в облiкових
записах i включаються до фiнансової звiтностi перiодiв, до яких вiдносяться. Витрати
визнаються на основi безпосереднього зiставлення мiж понесеними витратами та прибутками по
конкретних статтях доходiв, що передбачає одночасне визнання прибуткiв i витрат, що
виникають безпосередньо i спiльно вiд одних i тих же операцiй або iнших подiй.
2.5.18.Оподаткування прибутку
Податкова база активу - це сума, яка буде вiдрахована для цiлей оподаткування iз суми
оподаткованих економiчних вигод, що надходитимуть Товариству, коли воно вiдшкодує
балансову вартiсть активу.
3.

Розкриття iнформацiї за статтями фiнансової звiтностi
3.1. Функцiональна валюта, валюта фiнансової звiтностi та операцiї в iноземнiй валютi.

У звiтному перiодi Товариство здiйснювало операцiї в iноземнiй валютi. Курси обмiну
основних валют до гривнi, якi використано при пiдготовцi фiнансової звiтностi за МСФЗ, на 31
березня 2020 р. Були такими: 1 дол. США = 28,0615 грн. (31 грудня 2019 р. 1 дол. США =
23,6862 грн .); 1 євро = 30,9617 грн. (в 2019 р. 1 євро = 26,422 грн.); 1 рос. руб. = 0,35161 грн. (31
грудня 2018 р. = 0,3816 грн. )
3.2.

Нематерiальнi активи

У статтi балансу "Нематерiальнi активи" вiдображена балансова вартiсть наступних
активiв:
Актив
Балансова вартiсть

на 01.01.2020 р.,

на 31.03.2020 р.,

тис. грн.

тис. грн.

2095

2095

До складу груп нематерiальних активiв входять права користування майном; права на
комерцiйнi позначення; права на об'єкти промислової власностi; авторське право та сумiжнi
права; iншi нематерiальнi активи. Узагальнена iнформацiя щодо груп нематерiальних активiв,
тис. грн.
Групи

Залишок на

Надiйшло за Вибуло за перiод

нематерiальн

початок року перiод

Залишок на кiнець

перiод

них активiв
Права користування
майном

25

-

-

25

96

-

-

96

-

-

-

-

1 954

-

-

1 954

Права на комерцiйнi
позначення
Права на об'єкти
промислової власностi
Авторське право та
сумiжнi права
Iншi нематерiальнi
активи
Разом

20

2095

-

20
2095

3.3.

Основнi засоби

У статтi балансу "Основнi засоби" вiдображена балансова вартiсть наступних активiв
Актив

Основнi засоби

Балансова вартiсть на

Балансова вартiсть на кiнець

початок перiоду, тис. грн.

перiоду, тис. грн.

695369

699047

5108

5217

Незавершенi капiтальнi
iнвестицiї у придбання
(створення) основних
засобiв

Орендованi основнi засоби та основнi засоби, наданi в оренду.
У Товариства на правi постiйного користування знаходяться земельнi дiлянки загальною
площею 4,1345 га. За 1-й квартал 2020 року сума нарахованої плати за земельнi дiлянки, що
знаходяться у постiйному користуваннi становила 615,6 тис. грн., за аналогiчний перiод 2019 р.679,9 тис. грн. Загальна площа земельних дiлянок, взятих пiдприємством в оренду, становить
0,6771 га. Сума орендних платежiв, нарахованих за 1-й квартал 2020 року за такi дiлянки,
становить 21,7 тис. грн., за аналогiчний перiод 2019 року - 32,6 тис. грн. Товариство класифiкує
договори оренди землi, як операцiйна оренда.
До структури переданих в операцiйну оренду основних засобiв входять такi групи
основних засобiв
Балансова вартiсть основних

Балансова вартiсть основних

засобiв, тис. грн. станом на засобiв, тис. грн. станом на
01.01.2020 р.

31.03.2020 р.

Будiвлi та споруди;

21785

21612

Машини та обладнання

1370

1300

Транспортнi засоби

1305

1253

та iнвентар;

-

-

Разом

24460

24165

Iнструменти, прилади

Вказанi будiвлi некласифiкованi як об'єкти iнвестицiйної нерухомостi, оскiльки згiдно
облiкової полiтики Товариства не вiдповiдають критерiям визнання iнвестицiйної нерухомостi
Iнформацiя щодо основних засобiв
Види

Залишок на

основних

початок року перiод

Надiйшло за Вибуло за перiод

Залишок на кiнець

перiоду

засобiв
Земельнi
дiлянки

11239

-

-

11239

-

-

-

-

-

-

-

-

296241

805

-

297046

286365

1928

-

288293

56091

235

-

56326

прилади, iнвентар

25445

413

-

25858

Тварини

24

-

-

24

-

-

-

-

1086

-

-

1086

Iнвестицiйна
нерухомiсть
Капiтальнi
витрати
Будiвлi,
споруди
Машини та
обладнання
Транспортнi
засоби
Iнструменти,

Багаторiчнi
насадження
Iншi основнi
засоби
Бiблiотечнi

фонди

651

-

-

651

Природнi ресурси

-

-

-

-

Iнвентарна тара

-

-

-

-

349

52

16737

-

-

-

матерiальнi активи 1787

-

-

1787

Разом

3730

52

699047

Малоцiннi
необоротнi
матерiальнi активи 16440
Довгостроковi
бiологiчнi активи

-

Iншi необоротнi

695369

Станом на 01.01.2020 р. та на 31.03.2020 р. у Товариствi не було об'єктiв основних
засобiв, що тимчасово не використовуються в господарськiй дiяльностi. Станом на 31.03.2020 р.
у Товариствi об'єктiв основних засобiв, до яких iснують обмеження права власностi (лiзинг) не
має. Також, окремо визначено дебiторську заборгованiсть за основнi засоби станом на
01.01.2020 у розмiрi 1183 тис. грн. у рядку "Iншi оборотнi активи". На 31 березня 2020 року вона
склала 2255 тис. грн
3.4.

Iнвестицiйна нерухомiсть

У Товариства не має активiв, якi вiдповiдали б
нерухомостi.

критерiям визнання iнвестицiйної

3.5. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi у капiталi
У 1-му кварталi 2020 року пiдприємство фiнансову iнвестицiю в установу пiдприємства нерезидента оцiнює за собiвартiстю, а саме у сумi 53275 тис. грн. Також, пiдприємство володiє
цiнними паперами, а саме iнвестицiйними сертифiкатами на суму 178803 тис. грн.
3.6.Запаси
Iнформацiя щодо балансової вартостi запасiв, тис. грн.
Група запасiв
Сировина i матерiали
Напiвфабрикати та

станом на 01.01.2020 р.
251657

станом на 31.03.2020 р
203662

комплектуючi вироби

7850

7111

Паливо

386

453

Тара i тарнi матерiали

153

151

Будiвельнi матерiали

-

-

Запаснi частини

19400

19387

-

-

9527

10047

Матерiали
сiльськогосподарського
призначення
Сировина i матерiали,
переданi у переробку
Малоцiннi та
швидкозношуванi предмети158

315

Незавершене виробництво 24440

51784

Готова продукцiя

147611

149249

Товари

20715

14429

Вiдходи та транспортнозаготiвельнi витрати

227

219

забезпечення пiд знецiнення
запасiв

(53879)

(45111)

Разом

428245

411696

Сума запасiв, яка була списана протягом 1-го кварталу 2020 року як витрати поточного
перiоду складає 161 тис. грн.

3.7.

Довгострокова дебiторська заборгованiсть

У пiдприємства станом на 01.01.2020 та на 31.03.2020 р. довгострокова дебiторська
заборгованiсть вiдсутня.

3.8.

Поточна дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
Сума, станом на 01.01.2020р.

Балансова вартiсть, тис. грн.

Сума, станом на 31.03.2020 р.

614957

541783

кредитнi збитки, тис. грн.

(17066)

(17442)

Разом

597891

524341

Резерв пiд очiкуванi

Найбiльша сума дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги приходиться на
заборгованiсть по реалiзованiй готовiй продукцiї. Оскiльки дебiторська заборгованiсть є
поточною, Товариство визнало заборгованiсть у фiнансовiй звiтностi за первiсною вартiстю. На
суму прострочених боргiв по розрахункам за готову продукцiю нарахований резерв пiд
очiкуванi кредитнi збитки у розмiрi 374 тис. грн
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом
Сума, станом на 01.01.2020 р.
Балансова вартiсть, тис. грн.

21058

Сума, станом на 31.03.2020 р.
14810

У статтi дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом облiковується сума
надмiрно перерахованих коштiв на сплату податкiв та зборiв. Найбiльша сума дебiторської
заборгованостi за розрахунками з бюджетом станом на 31.03.2020 р. припадає на дебiторську
заборгованiсть з акцизного податку на спирт за векселями.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами
Сума, станом на 01.01.2020 р.

Сума, станом на 31.03.2020 р.

Аванси за матерiали, тис. грн.

7744

18170

Аванси за послуги, тис. грн.

14744

12953

аванси, тис. грн.

(1862)

(1927)

Разом

20626

29196

Резерв на очiкуванi
кредитнi збитки на виданi

У складi дебiторської заборгованостi за розрахунками за виданими авансами найбiльшу
суму заборгованостi складає заборгованiсть за виданими авансами за матерiали на 01.01.2019 та
на 31.03.2019 найбiльшу суму складають аванси за матерiали. Поставка товарiв, робiт, послуг у

рахунок виданих авансiв проводиться систематично та регулярно. Також, за 1-й квартал 2020 р.
за рахунок нерозподiленого прибутку виправленi помилки минулих перiодiв на суму 34 тис. грн.
Проаналiзувавши розрахунки за виданими авансами був нарахований резерв сумнiвних боргiв
на суму 65 тис. грн
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть
Сума, станом на 01.01.2020 р.

Сума, станом на 31.03.2020 р.

Заборгованiсть за
виданими поворотними
фiнансовими допомогами
та iн. розрахунки

175490

169328

фiн. допомогам, тис. грн.

(50447)

(50447)

Разом

125043

118882

Резерв пiд очiкуванi
Кредитнi збитки по

У складi статтi iншої поточної дебiторської заборгованостi облiковується заборгованiсть
за розрахунками за проданi необоротнi активи, розрахунки з робiтниками та iнша поточна
дебiторська заборгованiсть.
До складу поточних фiнансових iнвестицiй вiднесена сума у розмiрi 178803 тис. грн., що
наприкiнцi 2019 року була сплачена за цiннi папери. Право власностi на цi iнвестицiйнi
сертифiкати перейшло до пiдприємства у сiчнi 2020 р.

Iншi оборотнi активи:
Сума, станом на 01.01.2020 р.

Сума, станом на 31.03.2020 р.

Сума податкового
кредиту з ПДВ, тис. грн.

3690

3090

Забезпечення на повернення
Готової продукцiї, тис. грн.
Разом

(672)

(482)
3018

2608

У статтi iнших оборотних активiв облiковується сума податкового кредиту з ПДВ та
активи на повернення готової продукцiї. Вказана заборгованiсть має короткостроковий

характер, оскiльки Товариство систематично нараховує платежi з податку на додану вартiсть у
бюджет, а активи на повернення передбачають повернення готової продукцiї згiдно з умовами
договорiв у поточному роцi. За рахунок нерозподiленого прибутку за цiєю статтею актива була
виправлена помилка минулих рокiв на суму 4 тис. грн.
3.9. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, включають:
Сума, станом на 01.01.2020 р.

Сума, станом на 31.03.2020 р.

готiвковi грошовi
кошти в нацiональнiй
валютi, тис. грн.

-

-

33469

58361

Грошовi кошти та
їх еквiваленти, тис. грн.

Такi активи визнано поточними.
3.10. Власний капiтал

Власний капiтал складається з таких компонентiв:
Статутний капiтал;
Розмiр статутного капiталу складає 366,3 тис. грн. Сплачено в повному обсязi
Нерозподiлений прибуток/непокритий збиток.
Нерозподiлений прибуток/непокритий збиток формується наростаючим пiдсумком
шляхом додавання чистого фiнансового результату дiяльностi Товариства за поточний перiод до
нерозподiленого прибутку (непокритого збитку) минулих рокiв.
Також, за 1-й квартал 2020 р. за рахунок нерозподiленого прибутку виправленi помилки
минулих перiодiв на суму 250 тис. грн.

3.11. Забезпечення
Товариство у фiнансовiй звiтностi вiдображає створення забезпечень:
забезпечення на виплати працiвникам вiдпусток;
забезпечення на випадок повернення готової продукцiї згiдно умов договору або по iншiй

причинi;
забезпечення за розрахунками з працiвниками довгостроковi;
забезпечення пiд знецiнення запасiв
забезпечення на iншi витрати.
Сума, станом на 31.03.2020 р.
Забезпечення на виплати працiвникам
за вiдпустки, тис. грн.

15217

Забезпечення на повернення готової продукцiї, тис. грн

2605

забезпечення за розрахунками з
працiвниками довгостроковi, тис. грн.

12801

забезпечення пiд знецiнення
запасiв, тис. грн

45111

забезпечення на iншi витрати.
Разом

482
76216

Сума забезпечень на виплату вiдпусток працiвникам визначається щомiсячно як добуток
фактично нарахованої заробiтної плати працiвникам i вiдсотку, обчисленого як вiдношення
рiчної планової суми на оплату вiдпусток до загального планового фонду оплати працi.
Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам створюється з урахуванням сум обов'язкових
вiдрахувань на соцiальнi заходи та забезпечення на матерiальне заохочення. Також,
пiдприємством ведеться облiк витрат за актуарними розрахунками з працiвниками за виплатами,
що передбаченi колективним договором. Забезпечення на повернення вiдображає суму
очiкуваних повернень готової продукцiї у поточному роцi. Дотримуючись, вимог МСБО на
пiдприємствi розраховано забезпечення пiд знецiнення запасiв та на iншi витрати (розрахунки з
ПДВ)
3.12. Довгостроковi кредити банкiв та iншi довгостроковi зобов'язання
Пiдприємство для поповнення обiгових коштiв протягом 1-го кварталу 2020 р не
залучало кредитних коштiв банку на довгостроковiй основi.
Для поповнення обiгових коштiв залученi позики нерезидентiв. Загальна сума залучених
коштiв складає 324123 тис. грн на 01.01.2020 р. та 379811 тис. грн станом на 31.03.2020 р.
У таблицi нижче представлений аналiз фiнансових зобов'язань станом на 31 березня 2020
р.:

Сума, станом на 31.03.20 р.
Iншi довгостроковi зобов'язання

668612

Короткостроковi кредити банкiв

123847

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть

137270

Разом

929729
Строк погашення позик припадає на 2020 - 2021 рр.

3.13. Короткостроковi кредити банкiв
До короткострокових кредитiв банку станом на 31.03.2020 р. вiднесенi наступнi кредити:
Договiр з ПАО "ПУМБ" КНА-К-6782 от 19/09/2019 та КЛ-КНА-305 от 26.12.2017:
заборгованiсть в валютi 5600 тис дол. Строк погашення кредитiв припадає на 2020 р.

3.14. Поточнi зобов'язання
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги:
Показник

Сума, станом

Сума, станом

на 01.01.2020 р.

на 31.03.2020 р.

205096

137270

Кредиторська
заборгованiсть за товари,
роботи, послуги,
тис. грн.

У складi кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги облiковується
заборгованiсть Товариства за придбання товарно-матерiальних цiнностей, робiт та послуг для
ведення господарської дiяльностi.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги є поточною.

Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом
Показник

Сума, станом

Сума, станом

на 01.01.2020 р.

на 31.03.2020 р.

17743

25193

Поточнi зобов'язання
за розрахунками з
бюджетом, тис. грн..

У статтi поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом облiковується заборгованiсть
Товариства по сплатi окремих видiв податкiв та зборiв, встановлених Податковим кодексом
України, а саме: податку на прибуток, податку на доходи фiзичних осiб, податку на нерухомiсть,
вiйськового збору, за векселями за акцизний збiр за спирт тощо.
Поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв:
Показник

Сума, станом

Сума, станом

на 01.01.2020 р.

на 31.03.2020 р.

9918

13044

Поточнi зобов'язання
за розрахунками
з одержаних авансiв,
тис. грн.

Поточна кредиторська заборгованiсть за авансами складається з суми авансових
платежiв за готову продукцiю з вiтчизняними покупцями станом на 31.03.2020 р. - 9622 тис.
грн.; з нерезидентами -3422 тис. грн
Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування:
Показник

Сума, станом

Сума, станом

на 01.01.2020 р.

на 31.03.2020 р

6909

6476

Поточнi зобов'язання
за розрахунками зi
страхування, тис. грн.

У цiй статтi балансу вiдображена заборгованiсть Товариства по сплатi єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соцiальне страхування та заборгованiсть за договорами
страхування, що укладенi мiж пiдприємством та страховими органiзацiями.

Iншi поточнi зобов'язання:

Показник

Сума, станом

Сума, станом

на 01.03.2020 р.

на 31.03.2020 р

9426

6454

Iншi поточнi
зобов'язання, тис. грн.

Iншi поточнi зобов'язання представленi таким чином:
Показник

Сума, станом

Сума, станом

на 01.01.2020 р.

на 31.03.2020 р

2877

-

3703

3676

183

170

11

28

Заборгованiсть зi
сплати вiдсоткiв
за позиками, тис. грн.
Заборгованiсть зi
сплати вiдсоткiв
по облiгацiям, тис. грн.
Заборгованiсть з
розрахункiв з
працiвниками, тис. грн.
Iнша заборгованiсть,
тис. грн
Податковий кредит (вiдсутнi
документи), тис. грн

727

655

Забезпечення на надання
Знижки згiдно умовами
Договорiв, тис. грн.

1925

1925

Разом

9426

6454

3.15. Виплати працiвникам
Середня кiлькiсть працiвникiв Товариства - 1644 особи.

Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi у фiнансовiй звiтностi Товариства
вiдображенi наступним чином:
Показник

Сума, станом

Сума, станом

на 01.01.2020 р.

на 31.03.2020 р.

Поточнi зобов'язання
за розрахунками з оплати
працi, тис. грн.

15076

15655

У статтi балансу "Поточна кредиторська заборгованiсть з оплати працi" вiдображена
заборгованiсть Товариства по розрахункам з працiвниками по заробiтний платi, в частинi
перерахування та утримання профспiлкових внескiв, виплат за виконавчими листами та iн., та
iншими виплатам, передбаченим законодавством та колективним договором.
Iнформацiя щодо виплат фiзичним особам, якi є пов'язаними сторонами Товариства, наведена у
роздiлi "Пов'язанi сторони" цих Примiток.
3.16. Пов'язанi сторони
Iнформацiя щодо операцiй та залишкiв заборгованостi з суб'єктами господарювання, що
перебувають пiд контролем або спiльним контролем особи, що є пов'язаною стороною iз
суб'єктом господарювання, що звiтує за 1-й квартал 2020 р.:
Вид операцiї

Обсяг операцiй без ПДВ, тис.грн

За сировину та матерiали

2009

За готову продукцiю та товари

-

За послуги пром. характеру

7441

за послуги

1912

реалiзацiя НМА

-

Iнвестицiї

53275

Загальна сума дебiторської заборгованостi з пов'язаними сторонами станом на 31.03.2020
складає 22085 тис грн., кредиторської - 17131 тис. грн.
Iнформацiя щодо виплат провiдному управлiнському персоналу:
За 1-й квартал 2020 роцi сума виплат управлiнському персоналу, яка включена до
адмiнiстративних витрат, дорiвнює 930 тис. грн. Виплати провiдному управлiнському
персоналу, головним чином, складаються iз заробiтної плати та вiдповiдних обов'язкових
нарахувань та зборiв. Сума кредиторської заборгованостi за виплатами управлiнському

персоналу на 31.03.2020 складає 158 тис. грн.

3.17. Виправлення помилок минулих перiодiв.
У звiтному перiодi Товариством були виявленi помилки за попереднiй звiтнiй перiод, якi
були вiдкоригованi за рахунок нерозподiленого прибутку на суму 250 тис. грн.
3.18. Подiї пiсля звiтного перiоду
Подiї, якi свiдчать про умови, що iснують на дату закiнчення звiтного перiоду та на дату
затвердження керiвництвом фiнансової звiтностi iнформацiя, щодо яких є суттєвою, у
Товариства не було. Станом на 31.03.2020 р., подiй пiсля звiтного перiоду, якi свiдчили б про
умови, що виникли пiсля звiтного перiоду, у Товариства не було.
3.19. Умовнi активи та умовнi зобов'язання
Станом на 31.12.2019 р. та на 31.03.2020 р. пiдприємство визначало умовнi активи у сумi 3895
тис. грн.
3.20. Доходи
Дохiд вiд продажу товарiв, робiт, послуг Товариством за 1-й квартал 2020 року
вiдображено чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) в сумi
499169 тис. грн. У складi чистого доходу (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт,
послуг) у звiтному перiодi вiдображенi наступнi види доходiв:
Види доходiв за

1-й квартал 2020 року,

1-й квартал 2019 року,

тис. грн.

тис. грн

продукцiї

381843

349062

Товарiв

94387

69201

послуг промислового характеру

15987

8586

доходи вiд оренди

3772

3824

доходи вiд транспортних послуг

2356

2641

Доходи вiд реалiзацiї готової

доходи вiд надання послуг з якостi 824

8856

Статтi доходу, що Товариство отримує на постiйнiй основi, вiдображенi у статтi "Чистий
дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робот, послуг)". Це "Доходи вiд оренди", "Транспортнi
послуги", "Послуги з контролю якостi".
Iншi операцiйнi доходи

У звiтному перiодi Товариством вiдображено iншi операцiйнi доходи на загальну суму
10032 тис. грн. До iнших операцiйних доходiв Товариства вiдносяться наступнi види доходiв,
тис. грн:
Види доходiв за

1- й квартал 2020 року,

1-й квартал 2019 року,

тис. грн.

тис. грн

492

287

дохiд вiд реалiзацiї
оборотних та
необоротних активiв;
дохiд вiд вiдсоткiв по
залишку грошових
коштiв на рахунках;

608

460

122

128

дохiд вiд реалiзацiї вiдходiв
виробництва;
безоплатно отриманi
оборотнi активи;

21

-

-

3

23

2965

- дохiд вiд списання кредиторської
Заборгованостi, тис. грн.
- iншi доходи (надання
Iнших послуг )
-

операцiйна курсова рiзниця -

-

доходi вiд коригування

забезпечень, тис. грн.

8766

1867

-

У вiдповiдностi з МСФО у звiтностi вiдображенi результати доходiв та витрат на
згорнутiй основi (доходiв та собiвартостi, прибутку та збитку) за наступними статтями:
реалiзованi оборотнi та необоротнi активи; операцiйнi та неоперацiйнi активи; результат вiд
реалiзацiї валюти.
Iншi доходи
За аналiзований перiод Товариством за статтею "Iнший дохiд" доходiв не отримано. У

складi iнших доходiв вiдображено наступнi види:
Види доходiв за

1-й квартал 2020 року,

1-й квартал 2019 року,

тис. грн.

тис. грн

-

5913

Дохiд вiд неоперацiйної
курсової рiзницi
Дохiд вiд реалiзацiї вiдходiв

4

Страхове вiдшкодування

-

Всього

5917

3.21. Витрати
Собiвартiсть реалiзованої Товариством продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за 1- й квартал
2020 р. становить 368684 тис. грн., за 1-й квартал 2019 р.- 319869 тис. грн. До складу
собiвартостi реалiзованої продукцiї (товарiв, робот, послуг) вiдносяться:
Види витрат за

1-й квартал 2020 року,

1-й квартал 2019 року,

тис. грн.

тис. грн

Собiвартiсть реалiзованої
готової продукцiї

276711

263024

Собiвартiсть товарiв

79729

48794

Собiвартiсть послуг

11650

8051

Собiвартiсть активу
На повернення, тис. грн.

594

-

Адмiнiстративнi витрати
За аналiзований перiод адмiнiстративнi витрати Товариства становили 24250 тис. грн., за
аналогiчний перiод 2019 р- 21666 тис. грн. У складi адмiнiстративних витрат Товариства
враховуються переважно наступнi витрати:
Види витрат за

1-й квартал 2020 року,

1-й квартал 2019 року,

тис. грн.

тис. грн

прямi матерiальнi витрати

1405

1308

581

1521

амортизацiя виробничих
основних засобiв i
нематерiальних активiв
витрати на послуги
по сертифiкацiї, реєстрацiї та
експертної оцiнки мед. препаратiв
-

2434

витрати на послуги банкiв

2608
356

29

14138

11893

витрати на оплату працi,
по єдиному соц. внеску,нарахування
резерву вiдпусток
витрати iнформацiйно
-консультативного характеру та iн

914

послуги зв'язку, охорони, оренда
- страхування
податки та збори

304
1020

654

241
510

725

774

715

1187

1205

1204

витрати на вiдрядження,
обслуговування автомобiлiв
офiсної технiки, машин,
устаткування та iн
послуги по обслуговуванню
та поточному ремонту
виробничих фондiв
послуги по забезпеченню
технiки безпеки працi, плата за

викиди та розмiщення вiдходiв

103

87

Сума iнших операцiйний витрат, вiдображених у фiнансовiй звiтностi Товариства за 1-й
квартал 2020 р., складає 24395 тис. грн., за 1-й квартал 2019 р. -11937 тис. грн..
До складу iнших операцiйних витрат Товариства вiдносяться наступнi види витрат:
Види витрат за

1-й квартал 2020 року,

1-й квартал 2019 року,

тис. грн.

тис. грн

амортизацiя невиробничих
основних засобiв i
нематерiальних активiв

149

148

витрати на оплату працi,
внески на соцiальнi заходи

2220

1791

обслуговування машин i
устаткування, обслуговування
офiсної та комп'ютерної технiки

171

114

витрати на покупку валюти

602

138

нестачi та втрати

174

3885

штрафи та пеня

1

1

сумнiвнi та безнадiйнi борги

439

70

витрати на дослiдження та розробки

652

468

витрати на охорону працi та
культурно-соцiальнi заходи

442

452

Оренда, ТМЦ, ПДВ та iн

523

4870

Курсова рiзниця

19022

-

Витрати на збут
За аналiзований перiод витрати на збут Товариства становили 38303 тис. грн., за
аналогiчний перiод 2019 р- 27854 тис. грн. У складi витрат на збут Товариства враховуються
переважно наступнi витрати:

Види витрат за

1-й квартал 2020 року,

1-й квартал 2019 року,

тис. грн.

тис. грн

амортизацiя виробничих
основних засобiв i
нематерiальних активiв

384

374

5638

5467

9965

8627

витрати на оплату працi. по
єдиному соц. внеску,
нарахування резерву вiдпусток
консультацiйнi, iнформацiйнi,
аудиторськi
послуги, послуги зв'язку, страхування
послуги по рекламi та маркетингу

19938

10648

витрати на транспортування
готової продукцiї, товарiв
стороннiх органiзацiй, оренди

1775

1761

36

33

обслуговування, зданiй,
машин i устаткування,
офiсної технiки та iн.
матерiальнi витрати

360

витрати на вiдрядження

356
207

318

Сума iнших фiнансових витрат, вiдображених у фiнансовий звiтностi Товариства за 1-й
квартал 2020 р., складає 26142 тис. грн., за 1-й квартал 2019 р. - 27546 тис. грн., а саме:
Види витрат за

вiдсотки по фiнансовiй орендi

1-й квартал 2020 року,

1-й квартал 2019 року,

тис. грн.

тис. грн

-

195

вiдсотки за облiгацiями

14041

13886

позикою та кредитам

11471

13412

податки

630

53

вiдсотки за валютною

Сума iнших витрат, вiдображених у фiнансовий звiтностi Товариства 1-й квартал 2020 р.,
складає 56476 тис. грн., за 1-й квартал 2019 р. - 1051 тис. грн., а саме:
Види витрат за

списання необоротних активiв
благодiйна допомога

1-й квартал 2020 року,

1-й квартал 2019 року,

тис. грн.

тис. грн

-

-

569

861

вiдрахування профкому

212

190

не операцiйна курсова рiзниця

55695

-

Витрати з податку на прибуток за 1-й квартал 2020 р, представленi таким чином:
Показник

Податок на прибуток

1-й квартал 2020 року,

1-й квартал 2019 року,

тис. грн.

тис. грн

6980

8956

Ставка податку на прибуток згiдно Податкового Кодексу України складає 18%.

4. Припущення про безперервнiсть дiяльностi. Забезпечення за судовими спорами.
Припущення про безперервнiсть дiяльностi
Фiнансова звiтнiсть Компанiї пiдготовлена виходячи з безперервностi дiяльностi, вiдповiдно до
якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбувається в ходi звичайної дiяльностi..
Припущення безперервностi дiяльностi Товариства означає, що Товариство буде продовжувати
свою дiяльнiсть в часi, достатньому для виконання iснуючих зобов'язань.
Це припущення означає, що Товариство не буде лiквiдовано щонайменше до строку виконання
ним зобов'язань, у тому числi довгострокових. Безперервнiсть дiяльностi Товариства дозволяє

оцiнювати його як потенцiйне джерело доходу i розподiляти активи на поточнi i довгостроковi
згiдно з положеннями МСФЗ.
В найближчому майбутньому Товариство буде продовжувати вiдчувати вплив нестабiльної
економiки в країнi. Керiвництво не може передбачити всi тенденцiї, якi можуть впливати на
сектор та iншi галузi економiки, а також те, який вплив (за наявностi такого) вони можуть
надати на майбутнiй фiнансовий стан Товариства. Керiвництво впевнене, що воно вживає всi
необхiднi заходи для забезпечення стабiльної дiяльностi та розвитку Товариства.
Фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi необхiдно було б провести в тому випадку,
якби Компанiя не могла продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi
вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi
Забезпечення за судовими позовами
Компанiя виступає в якостi позивача у судовому процесi. Забезпечення за судовими позовами
є оцiнкою керiвництва можливих втрат, якi можуть бути понесенi в результатi негативних
судових рiшень, включаючи заборгованiсть з вiдшкодування податку на додану вартiсть та пенi,
суть справи розкрито у роздiлi "Судовi позови".
Судовi позови
Компанiя виступає позивачем по деяким справам в якостi позивача, а саме по справi з
припинення порушення прав, про скасування наказу МОЗ та iн..
Таким чином, протягом звiтного перiоду не вiдбувалось дiй, якi могли суттєво вплинути на
фiнансово-господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних
паперiв.

5. Подiї пiсля звiтної дати
Подiї пiсля звiтної дати, що надають додаткову iнформацiю про фiнансовий стан Компанiї на
звiтну дату (коригуючi подiї), вiдображають у фiнансовiй звiтностi. Подiї, що вiдбулися пiсля
звiтної дати, якi не є коригуючими подiями, вiдображають у примiтках до фiнансової звiтностi,
якщо вони є суттєвими.
За перiод з 31.03.2020 року i до дати затвердження фiнансової звiтностi до випуску не вiдбулося
суттєвих подiй, якi б пiдлягали розкриттю.
29.04.2020р. було розкрито промiжну iнформацiю емiтента за 1 квартал 2020 року. В зазначенiй
iнформацiї з технiчних причин помилково зазначено, що думка аудитора висловлена iз
застереженням.
Згiдно "Аудиторського звiту щодо огляду промiжної фiнансової звiтностi за 1 квартал 2020 року
станом на 30.03.2020р." думка аудитора немодифiкована.
В цьому звiтi виправлено думку аудитора.
Факт розкриття недостовiрної iнформацiї виявлено 30.07.2020р.

Директор

Головний бухгалтер

Дата складання 30.07.2020р.

Новiков В. В.

Лелякова М.О.

XIV. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця)
Ідентифікаційний код юридичної особи
(реєстраційний номер облікової картки
платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора
Номер реєстрації аудиторської фірми
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності
Дата і номер рішення про проходження
перевірки системи контролю якості
аудиторських послуг (за наявності)
Звітний період, за який проведено огляд
проміжної фінансової звітності
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова
від висловлення думки)
Номер та дата договору на проведення огляду
Дата початку та дата закінчення огляду
Дата звіту щодо огляду проміжної фінансової
звітності
Розмір винагороди за проведення огляду
проміжної фінансової звітності, грн
Текст висновку про огляд проміжної
фінансової звітності

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"АУДИТОРСЬКА ФIРМА "КАПIТАЛ ГРАНД"
ЄДРПОУ 35449775, АТ "Альфа-Банк" в м. Київ
IBAN UA 09 300346 0000026008021655801, МФО 300346
Адреса: 69032, м. Запорiжжя, пр. Металургiв, буд. 21/24
т. (095) 230 15 35 (068) 812 70 60 (099) 037 09 52
e-mail: kg_audit@ukr.net web: www.kapital-grand.com.ua

ТОВ "Аудиторська фiрма "Капiтал
Гранд"
35449775
69032, м. Запорiжжя, пр.
Металургiв, буд. 21 / вул. Богдана
Хмельницького, буд. 24;
4126

з 01.01.2020 по 31.03.2020
01 - немодифікована
номер: 222.1, дата: 17.04.2020
дата початку: 17.04.2020, дата
закінчення: 29.04.2020
29.04.2020
68 000,00

АУДИТОРСЬКИЙ ЗВIТ
щодо огляду промiжної фiнансової звiтностi

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ "ЗДОРОВ'Я"
станом на 31 березня 2020 року

м. Харкiв - 2019 рiк
Адресат:
-

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку;

Учасникам та Управлiнському персоналу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ "ЗДОРОВ'Я".

Звiт щодо аудиту промiжної фiнансової звiтностi

Вступний параграф

Основнi вiдомостi про Товариство:
Повне найменуванняТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ "ЗДОРОВ'Я"

Скорочене найменування
Код за ЄДРПОУ

ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ "ЗДОРОВ'Я"

31437750

Види дiяльностi за КВЕД
(основний)

21.20 - Виробництво фармацевтичних препаратiв i матерiалiв

Дата державної реєстрацiї Дата державної реєстрацiї: 17.10.2001 р.
Дата запису: 10.02.2005 р.
Номер запису: 1 480 120 0000 006614
Директор

Новiков Володимир Володимирович

Телефон

(057) 757 0 777

Мiсцезнаходження 61013, м. Харкiв, вул. Шевченка, буд. 22

ДУМКА

Незалежною аудиторською фiрмою ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "КАПIТАЛ ГРАНД", яка дiє на пiдставi
свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв за № 4126 видане за
рiшенням АПУ № 188/3 вiд 26.03.2008 р., проведено огляд промiжної фiнансової звiтностi
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ
"ЗДОРОВ'Я", що зареєстроване за адресою: 61013, м. Харкiв, вул. Шевченка, буд. 22 (код за
ЄДРПОУ - 31437750), (надалi - ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ "ЗДОРОВ'Я" або
Товариство), що складається зi звiту про фiнансовий стан на 31 березня 2020 р., звiту про
сукупний дохiд, звiту про змiни у власному капiталi, звiту про рух грошових коштiв за три
мiсяцi, якi закiнчилися зазначеною датою, i стислого викладу значущих облiкових полiтик та
iнших пояснювальних примiток (додаються). Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за
складання та достовiрне подання цiєї промiжної фiнансової iнформацiї вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку
щодо цiєї промiжної фiнансової iнформацiї на основi нашого огляду.

Обсяг огляду
Ми провели огляд вiдповiдно до Мiжнародного стандарту завдань з огляду 2410 "Огляд
промiжної фiнансової iнформацiї, що виконується незалежним аудитором суб'єкта
господарювання". Огляд промiжної фiнансової iнформацiї полягає у здiйсненнi запитiв
переважно осiб, що вiдповiдають за фiнансовi й облiковi питання, а також у застосуваннi
аналiтичних та iнших процедур огляду. Огляд значно менший за обсягом, нiж аудит, що
проводиться вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, а отже, не дає нам змоги

отримати впевненiсть у тому, що нам стане вiдомо про всi значнi питання, якi можна було б
iдентифiкувати пiд час аудиту. Вiдповiдно ми не висловлюємо аудиторську думку.

Висновок
На основi нашого огляду нiщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що
промiжна фiнансова iнформацiя не надає правдиву й неупереджену iнформацiю про
фiнансовий стан ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ "ЗДОРОВ'Я" на 31 березня 2020 р.,
та її фiнансовi результати i грошовi потоки за три мiсяця, якi закiнчилися зазначеною датою,
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

Стислий виклад суттєвих облiкових полiтик
Звiтним перiодом для Товариства є перiод з 01 сiчня по 31 березня 2020 року.
Основнi бухгалтерськi проводки, що вiдображають господарськi операцiї, вiдповiдають Плану
рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй
пiдприємств i органiзацiй, затвердженому наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд
30.11.1999 р. № 291 (iз змiнами i доповненнями), а саме:
- Пiдставою для бухгалтерського облiку господарських операцiй є первиннi документи, якi
фiксують факти здiйснення господарських операцiй. Первиннi документи з облiку фiнансовогосподарської дiяльностi складаються на типових формах, в яких операцiї вiдображаються
згiдно з нормативними актами, затвердженими Мiнiстерствами фiнансiв та статистики
України.
- Вiдображення та узагальнення всiх операцiй Товариства у бухгалтерському облiку та
фiнансовiй звiтностi здiйснюється у єдинiй грошовiй одиницi України - гривнi.
- Згiдно з вимогами Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 1
"Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" та МСФЗ принцип нарахування та вiдповiдностi
доходiв та витрат застосовується з метою визначення фiнансового результату звiтного
перiоду. Для цього порiвнюються доходи звiтного перiоду з витратами, що були здiйсненi для
отримання цих доходiв. При цьому доходи та витрати вiдображаються в бухгалтерському
облiку та фiнансовiй звiтностi в момент, коли вони отриманi/понесенi, незалежно вiд
фактичної дати надходження або сплати грошових коштiв.
Облiкова полiтика ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ "ЗДОРОВ'Я", встановлена наказом
та розроблена з дотриманням вимог чинного законодавства України з питань ведення
бухгалтерського облiку та за перiод, що перевiрявся, доповнювався щодо визнання та облiку
фiнансових iнструментiв, про що було видано в наказi. Застосована товариством облiкова
полiтика є прийнятною i вiдповiдає концептуальнiй основi фiнансової звiтностi, передбаченiй
мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку та чинним законодавством України.
Оцiнка статей активiв, зобов'язань та власного капiталу та їх розкриття здiйснюється
Товариством в цiлому вiдповiдно до принципiв, встановлених Мiжнародними стандартами
бухгалтерського облiку та Наказом про облiкову полiтики Товариства. Облiковi оцiнки,

зробленi управлiнським персоналом, є прийнятними. Iнформацiя, представлена у фiнансових
звiтах, є вiдповiдною, надiйною, порiвняльною та зрозумiлою, що дозволяє користувачам
зрозумiти вплив суттєвих операцiй та подiй на подану iнформацiю.
Промiжну фiнансову звiтнiсть було складено за формами, встановленими Нацiональним
положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi"
iз змiнами та доповненнями, який затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд
07.02.2013 р. № 73.
Управлiнським персоналом комплект промiжної фiнансової звiтностi
ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ "ЗДОРОВ'Я", затверджено 29.03.2020 р.

Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв

Товариством було не вперше призначено для огляду промiжної фiнансової звiтностi
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА
"КАПIТАЛ ГРАНД". На проведення огляду промiжної фiнансової звiтностi станом на 31
березня 2020 рiк сторонами було укладено Договiр вiд 17.04.2020 р. № 222.1.

Вiдповiднiсть стану управлiння у Товариствi
Товариство є юридичною особою приватного права вiдповiдно до чинного законодавства
України, Статутний Капiтал Товариства згiдно Статуту розподiляється мiж Учасниками
Товариства - частка учасника у Статутному Капiталi складає 100 %.
У звiтному роцi змiн щодо процедур злиття, подiлу, приєднання, видiлу, перетворення у
Товариствi не вiдбувалося.
Кiлькiсний склад сформованого Органу управлiння Товариством вiдповiдає вимогам Статуту
та вимогам, встановленим рiшенням Загальних Зборiв Учасникiв Товариства (Рiшення
Єдиного Учасника Загальнi Збори № б/н вiд 19.07.2018 р.).
Функцiонування органу Управлiння регламентується положеннями Статуту. Щорiчнi загальнi
Збори Учасникiв Товариства проводились.
Вищiм органом Товариства є Загальнi збори Учасникiв Товариства. Виконавчим органом
Товариства, що здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є Директор.
Директор здiйснював поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах
повноважень, якi встановлено Статутом Товариства.
За результатами перевiрки стану Управлiння у Товариствi можна зробити висновок:
- прийнята та функцiонуюча система Управлiння у Товариствi у повнiй мiрi вiдповiдає

вимогам Статуту та чинного законодавства.

Подiї пiсля дати балансу
Пiсля звiтної дати на 31 березня 2020 року не вiдбулось жодних подiй, якi справили б iстотний
вплив на показники огляду промiжної фiнансової звiтностi Товариства та вимагають розкриття
в примiтках до цiєї промiжної фiнансової звiтностi.

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:

Повне найменування аудиторської фiрми ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "КАПIТАЛ ГРАНД"
Код за ЄДРПОУ

35449775

Юридична адреса

Україна, 69118, м. Запорiжжя, вул. Нагнибiди буд. 15, кв. 2

Мiсцезнаходження Україна, 69032, м. Запорiжжя, пр. Металургiв, буд 21 / вул. Богдана
Хмельницького, буд. 24;
Україна, 01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, буд. 10
Включення до роздiлiв Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi (реєстрацiйний
№ 4126)
- суб'єкти аудиторської дiяльностi;
- суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової
звiтностi;
- суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової
звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес.
Номер, дата видачi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв,
виданого АПУ
№ 4126, видане рiшенням Аудиторської палати України № 188/3 вiд
26.03.2008 р., подовженого рiшенням Аудиторської палати України 25.01.2018 р. № 354/4,
дiйсне до 25.01.2023 р.
Номер, дата видачi Свiдоцтво про вiдповiднiсть контроля якостi, виданого АПУ
№ 0780,
видане рiшенням Аудиторської палати України № 360/4 вiд 31.05.2018 р. Чинне до 31.12.2023
р.
Веб-адреса

kapital-grand.com.ua

Контактна особа

+ 38 (095) 230 15 35; + 38 (068) 812 70 60; + 38 (099) 037 09 52

Адреса електронної пошти kg_audit@ukr.net

Вiдомостi про умови договору на проведення аудиту:

Дата i номер договору на проведення аудиту

№ 222.1 вiд 17.04.2020 р.

Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту

з 17.04.2020 р. до 29.04.2020 р.

Партнером з завдання аудиту, результатом якого є цей звiт щодо огляду промiжної фiнансової
звiтностi

Аудитор

Васильєва Свiтлана Олексiївна

Сертифiкат аудитора № 006294, виданий рiшенням АПУ вiд 31.05.07 р. № 178/9, номер 171/3,
номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 101986

Директор
ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА
"КАПIТАЛ ГРАНД" Кролик Олена Анатолiївна

Сертифiкат аудитора № 006170, виданий рiшенням АПУ вiд 19.01.07 р. № 171/3, номер
реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi - № 102081

Адреса аудитора:
Україна, 69118, м. Запорiжжя, вул. Нагнибiди, буд. 15, кв. 2.

Дата аудиторського звiту аудитора:
- 29 квiтня 2020 року.

ХV. Проміжний звіт керівництва
В перспективi Товариство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi Виробництво основних фармацевтичних продуктiвi матерiалiв
та Оптова торгiвля
фармацевтичними товарами.
Перспективнiсть подальшого розвитку Товариства залежить вiд законодавчих змiн, вона
пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно
до змiн зовнiшнього середовища. Опис ризикiв та невизначеностей, з якими стикається
Товариство у своїй господарськiй дiяльностi: погiршення економiчної ситуацiї в країнi,
неможливiсть прогнозування перспектив розвитку Товариства та ринку в цiлому. Об'єктивними
факторами, що визначають ступiнь ризику та безпосередньо впливають на дiяльнiсть
Товариства, є законодавчi i нормативно-правовi акти, якi регулюють господарську i
пiдприємницьку дiяльнiсть Товариства, бюджетна, фiнансово-кредитна та податкова системи
країни, дiї органiв влади та дiї економiчних контрагентiв.
З метою захисту прав та законних iнтересiв акцiонерiв Товариство забезпечує
комплексний, незалежний, об'єктивний та професiйний контроль за фiнансово-господарською
дiяльнiстю Товариства. Наявнiсть належної системи контролю дозволяє iнвесторам бути
впевненими у тому, що їх iнвестицiї розумно використовуються, спрямовуються на розвиток
Товариства та надiйно захищенi вiд можливих зловживань. Дiюча в Товариствi система
контролю за його фiнансово-господарською дiяльнiстю сприяє збереженню та рацiональному
використанню фiнансових i матерiальних ресурсiв Товариства, забезпеченню точностi та
повноти бухгалтерських записiв, пiдтриманню прозоростi та достовiрностi фiнансових звiтiв,
запобiганню та викриттю фальсифiкацiй та помилок, забезпеченню стабiльного та ефективного
функцiонування Товариства. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства
здiйснюється через залучення незалежного зовнiшнього аудитора (аудиторської фiрми).
Заходами по зниженню ризикiв є процес управлiння ризиками: щодо фiнансових ризикiв (ризик
лiквiдностi, змiни процентної ставки, валютний, ринковий ризик, ризик втрати майна та iн.) - їх
оптимiзацiя. Метою управлiння ризиками Товариства є захист iнтересiв зацiкавлених сторiн, а
також управлiння ризиками. Управлiння ризиками включає в себе комплекс заходiв, виконання
яких вимагає участi кожного спiвробiтника в рамках своєї компетенцiї.
Товариство схильне до цiнових ризикiв (валютного, ринкового ризикiв). Збiльшення
податкiв та нарахувань, погiршення економiчного стану у країнi, збiльшення цiни на матерiальнi
ресурси та електроенергiю також впливають на схильнiсть до вказаних ризикiв. Таким чином,
Товариство несе ризик виникнення фiнансових втрат (збиткiв).

ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації
Керiвництво ТОВ "Фармацевтична компанiя "Здоров`я" пiдтверджує, що промiжна фiнансова
звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, згiдно iз
Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Укрїнi", мiстить
достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан,
прибутки та збитки емiтента. Промiжний звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне
подання iнформацiї вiдповiдно до Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".

