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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФАРМАЦЕВТИЧНА
КОМПАНIЯ "ЗДОРОВ`Я"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
31437750
4. Місцезнаходження
61013, Харківська обл., Київський р-н, м. Харкiв, вулиця Шевченка, будинок 22
5. Міжміський код, телефон та факс
(057) 757-85-97, (057) 757-55-37
6. Електронна поштова адреса
marisha@zt.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

24.04.18
(дата)

2. Річна інформація опублікована у

79 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної
комiсiї з цiнних паперiв та фондовому
ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

https://zt.com.ua
/prokompaniyu/infor
matsiyaemitenta/
в мережі Інтернет
(адреса сторінки)

25.04.18
(дата)

26.04.18
(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій
емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників
пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних
акціонерних товариств)
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних
акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних
правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів,
щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
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3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
X
30. Річна фінансова звітність
X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки:
- Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi, тому що у звiтному
роцi Товариство не брало участь у створеннi юридичних осiб.
- Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, тому що посада корпоративного
секретаря в Товариствi вiдсутня.
- Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента вiдсутня, оскiльки
емiтент за органiзацiйно-правовою формою є товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю,
акцiї не випускались.
- Iнформацiя про власникiв пакетiв, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй емiтента (для
акцiонерних товариств, крiм публiчних) вiдсутня, оскiльки емiтент за органiзацiйно-правовою
формою є товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю, акцiї не випускались; Iнформацiя про
власникiв пакетiв, яким належить 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй емiтента (для публiчних
акцiонерних товариств )вiдсутня, оскiльки емiтент за органiзацiйно-правовою формою є
товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю, акцiї не випускались.
- Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв вiдсутня, тому що емiтент за органiзацiйноправовою формою є товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю.
- Iнформацiя про дивiденди вiдсутня, тому що емiтент (за органiзацiйно-правовою формою є
товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю), вiдповiдно до законодавства, не здiйснює
виплату дивiдендiв.

- Iнформацiя про випуски акцiй емiтента вiдсутня, тому що Товариство не здiйснювало випуск
акцiй.
- Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом вiдсутня, тому що Товариство не
здiйснювало випуск iнших цiнних паперiв.
- Iнформацiя про похiднi цiннi папери вiдсутня, тому що Товариство не здiйснювало випуск
похiдних цiнних паперiв.
- Iнформацiя про викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй
протягом звiтного перiоду вiдсутня, тому що емiтент за органiзацiйно-правовою формою є
товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю, акцiї не випускались.
- Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, тому що
Товариство не здiйснює види дiяльностi, передбаченi пiдпунктом 15 пункту 1 глави 4 роздiлу
III Рiшення НКЦПФР №2826 вiд 03.12.13р.
- Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, тому що Товариство не
здiйснює види дiяльностi, передбаченi пiдпунктом 15 пункту 1 глави 4 роздiлу III Рiшення
НКЦПФР №2826 вiд 03.12.13р.
- Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв вiдсутня, тому що емiтент за органiзацiйно-правовою формою не є акцiонерним
товариством.
- Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв
вiдсутня, тому що емiтент за органiзацiйно-правовою формою не є акцiонерним товариством.
- Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо
вчинення яких є заiнтересованiсть вiдсутня, тому що емiтент за органiзацiйно-правовою
формою не є акцiонерним товариством.
- Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, тому що Товариство
не здiйснювала випуск боргових цiнних паперiв.
- Iнформацiя про Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi
папери, що виникала протягом звiтного перiоду вiдсутня, оскiльки Товариство не здiйснювало
випуск iпотечних облiгацiй.
- Iнформацiя про стан корпоративного управлiння вiдсутня, тому що емiтент за органiзацiйноправовою формою не є акцiонерним товариством.
- Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, оскiльки Товариство не здiйснювало
випуск iпотечних облiгацiй.
- Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття, а саме: iнформацiя про розмiр
iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов`язань за iпотечними
облiгацiями з цим iпотечним покриттям; iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного
покриття з розмiром (сумою) зобов`язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним
покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi

вiдбулися протягом звiтного перiоду; iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi
iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття;
вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв
та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду; вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента
iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на
кiнець звiтного року - вiдсутня, тому що випуск iпотечних облiгацiй не здiйснювався.
- Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками,
якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня, тому що Товариство не здiйснювало
випуск iпотечних облiгацiй.
- Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, тому що Товариство не
здiйснювало випуск iпотечних сертифiкатiв.
- Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, тому що Товариство не здiйснювало
випуск iпотечних сертифiкатiв.
- Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, тому що Товариство не здiйснювало випуск
сертифiкатiв ФОН.
- Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, тому що Товариство не здiйснювало
випуск сертифiкатiв ФОН.
- Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, тому що Товариство не
здiйснювало випуск сертифiкатiв ФОН.
- Iнформацiя про розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутня, тому що Товариство не
здiйснювало випуск сертифiкатiв ФОН.
- Iнформацiя про правила ФОН вiдсутня, тому що Товариство не здiйснювало випуск
сертифiкатiв ФОН.
- Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт) вiдсутнi, тому що Товариство не здiйснювало
приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв.
- Товариство не складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку.
- Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення
випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) вiдсутня, тому
що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
- Звiт про стан об`єкта нерухомостi Товариство не складало, тому що не здiйснювало випуск
цiльових облiгацiй, виконання зобов`язань за якими здiйснюється шляхом передачi об`єкта
(частини об`єкта) житлового будiвництва.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФАРМАЦЕВТИЧНА
КОМПАНIЯ "ЗДОРОВ`Я"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А00 №495540
3. Дата проведення державної реєстрації
17.10.01
4. Територія (область)
Харківська обл.
5. Статутний капітал (грн)
341295337,09
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
1632
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
21.20 - Виробництво фармацевтичних препаратiв i матерiалiв
21.10 - Виробництво основних фармацевтичних продуктiв
46.19 - Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту
10. Органи управління підприємства
Органами управлiння ТОВ "Фармацевтична компанiя "Здоров'я" (далi - Товариство) є:
Загальнi збори Учасникiв Товариства, Генеральний директор Товариства, Ревiзiйна комiсiя.
Посадовими особами органiв управлiння Товариства є: Генеральний директор, Голова Ревiзiйної
комiсiї. Виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю,
є Генеральний директор Товариства. Голова та члени Ревiзiйної комiсiї не обиралися.
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "УкрСиббанк"
2) МФО банку
351005
3) Поточний рахунок
26001534603700
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "УкрСиббанк"
5) МФО банку
351005
6) Поточний рахунок
26001534603700
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

1

2

3

Дата
закінчення
Державний орган, що видав
дії ліцензії
(дозволу)
4
5

Виробництво лiкарських засобiв

598066

17.10.13

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
26.02.10
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
24.12.15
Державна служба України з
24.12.20
на територiю України, реалiзацiя
контролю за наркотиками
(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.
15. Інформація про рейтингове агентство
Найменування рейтингового
агентства

Ознака
рейтингового
агентства
(уповноважене,
міжнародне)

1
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Рейтингове агентство
"IВI-Рейтинг"

2
уповноважене
рейтингове
агентство

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Рейтингове агентство
"IВI-Рейтинг"

уповноважене
рейтингове
агентство

Дата визначення
або оновлення
Рівень кредитного
рейтингової оцінки рейтингу емітента
емітента або
або цінних паперів
цінних паперів
емітента
емітента
3
4
Поновлення
uaA
рейтингової оцінки
цінних паперів
емітента 28.02.17
Поновлення
uaA
рейтингової оцінки
цінних паперів
емітента 31.08.17

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розмір часток, паїв)
Відсоток акцій
Ідентифікаційн
(часток, паїв), які
ий код
Найменування юридичної
належать
юридичної
особи засновника та/або
Місцезнаходження
засновнику та/або
особи
учасника
учаснику (від
засновника
загальної
та/або учасника
кількості)
ТОВАРИСТВО З
61013, Україна, Харківська обл.,
ОБМЕЖЕНОЮ
35533730
Київський р-н, м. Харкiв, вул.
100
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
Шевченка, буд. 22
"ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Усього

100

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Генеральний директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Доровський Олександр Вiкторович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1960
5) Освіта
вища технiчна, вища економiчна та вища фармацевтична
6) Стаж роботи (років)
41
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ "Фармацевтична компанiя "Здоров`я", технiчний директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.10.16, обрано на 5 (п`ять) рокiв
9) Опис
Повноваження та обов`язки посадової особи визначенi Статутом Товариства, iншими
внутрiшнiми документами Товариства та чинним законодавством України. У 2017 роцi
посадовiй особi було виплачено винагороду в розмiрi 1583 98 тис.грн., в натуральнiй формi
винагорода не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадової особи за звiтний перiод не
було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Загальний стаж роботи складає 41 рiк. Протягом останнiх п`яти рокiв займав посаду
Генерального директора ТОВ "Фармацевтична компанiя "Здоров`я" (обраний згiдно Протоколу
Зборiв Учасникiв ТОВ "Фармацевтична компанiя "Здоров`я" №4 вiд 14.03.2002 року строком на
5 (п`ять) рокiв, переобраний згiдно Протоколу Зборiв Учасникiв ТОВ "Фармацевтична компанiя
"Здоров`я" вiд 03.10.2006 року строком на 5 (п`ять) рокiв, переобраний згiдно Протоколу
позачергових Загальних зборiв Учасникiв ТОВ "Фармацевтична компанiя "Здоров`я" вiд
03.10.2011 року строком на 5 (п`ять) рокiв, переобраний згiдно Протоколу позачергових
Загальних зборiв Учасникiв ТОВ "Фармацевтична компанiя "Здоров`я" вiд 03.10.2016 року
строком на 5 (п`ять) рокiв).
Додаткове мiсце роботи - Кафедра промислової фармацiї та економiки Iнституту пiдвищення
квалiфiкацiї спецiалiстiв фармацiї при НФАУ, мiсцезнаходження: м. Харкiв, пл. Захисникiв
України, 17. Посади, якi займає на додатковому мiсцi роботи - Завiдувач Кафедри промислової
фармацiї та економiки Iнституту пiдвищення квалiфiкацiї спецiалiстiв фармацiї НФАУ, Професор
Кафедри промислової фармацiї та економiки Iнституту пiдвищення квалiфiкацiї спецiалiстiв
фармацiї НФАУ.

1) Посада
Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Волобуєва Галина Федорiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1960
5) Освіта
вища економiчна
6) Стаж роботи (років)
39
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ "Фармацевтична компанiя "Здоров`я", перший заступник головного бухгалтера
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.02.03, обрано без обмеження строку
9) Опис
Повноваження та обов`язки посадової особи визначенi внутрiшнiми документами
Товариства та чинним законодавством України. У 2017 роцi посадовiй особi було виплачено
винагороду в розмiрi 253,88 тис.грн., в натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiн у
персональному складi посадової особи за звiтний перiод не було.
Непогашеної судимостi за корисливi то посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи складає 39 рокiв. Протягом останнiх п`яти рокiв займала посаду
головного бухгалтера ТОВ "Фармацевтична компанiя "Здоров`я".

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
та по батькові фізичної особи
ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"
Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ
09807750
Місцезнаходження
04070, Україна, Харківська обл., м.
Київ, вул. Андрiївська, 2/12
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
294543
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ
документ
ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
23.10.14
Міжміський код та телефон
(044) 230-48-54
Факс
(044) 537-50-27
Вид діяльності
Професiйна дiяльность на фондовому
ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними
паперами. Андеррайтинг.
Опис
ПАТ
"УкрСиббанк"
здiйснює
професiйну дiяльнiсть на фондовому
ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними
паперами.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ
ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
Публічне акціонерне товариство
30370711
04071, Україна, Київська обл.,
Подiльський р-н, м. Київ, вул. Нижнiй
Вал, буд. 17/8
Рiшення НКЦПФР №2092
НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ
ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
01.10.13
(044) 591-04-04
(044) 482-52-07
Депозитарна дiяльнiсть Центрального
депозитарiю.
ПАТ
"Нацiональний
депозитарiй
України"
здiйснює
дiяльнiсть
вiдповiдно до "Правил Центрального
депозитарiю
цiнних
паперiв",
затверджених рiшенням Наглядової
ради ПАТ "Нацiональний депозитарiй
України" (протокол вiд 04.09.2013 р.
№4) та зареєстрованого НКЦПФР
(рiшення №2092 вiд 01.10.2013 р.).
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ФIНЕКСАУДИТ"
Товариство з обмеженою

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

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

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

відповідальністю
32237449
61024, Україна, Харківська обл., м.
Харкiв, вул. Чайковська, буд. 5/7/9, к. 2
3095
АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ
26.12.02
(057) 720-99-39
(057) 720-99-29
Аудиторськi послуги.
ТОВ Аудиторська фiрма "ФIНЕКСАУДИТ" надавала послуги щодо
здiйснення
аудиторської
перевiрки
фiнансової звiтностi Товариства за
2015-2016 рiк.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО "IВIРЕЙТИНГ"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
33262696
03680, Україна, Київська обл., м. Київ,
вул. Антоновича, 172, оф. 1014
3
ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ
ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
12.04.10
(044) 362-90-84
(044) 521-20-15
Консультування з питань комерцiйної
дiяльностi й керування
ТОВ "Рейтингове агентство "IВIРейтинг" надає послуги з визначення
кредитного рейтингу цiнних паперiв
Товариства.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА
"ПЕРСПЕКТИВА"
Публічне акціонерне товариство
33718227
01004, Україна, Київська обл., м. Київ,
вул. Льва Толстого, буд. 9 А
294782
НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ
ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
10.04.15

Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

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

(044) 537-62-12
(056) 373-95-94
Професiйна дiяльнiсть на фондовому
ринку - дiяльнiсть з органiзiцiї торгiвлi
на фондовому ринку
ПАТ "Фондова бiржа "Перспектива"
здiйснює професiйну дiяльнiсть на
фондовому ринку - дiяльнiсть з
органiзацiї торгiвлi на фондовому
ринку.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
АУДИТОРСЬКА ФIРМА "КАПIТАЛ
ГРАНД"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
35449775
69032, Україна, Запорізька обл.,
м.Запорiжжя, пр.Металугрiв, буд.21/24
4126
АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ
26.03.08
(095)230-15-35
(095)230-15-35
Аудиторськi послуги.
ТОВ "Аудиторська фiрма "Капiтал
Гранд" надає послуги щодо здiйснення
аудиторської
перевiрки
фiнансової
звiтностi Товариства за 2017 рiк

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

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

1
28.07.15

2
75/2/2015

Опис

28.07.15

Опис

28.07.15

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Номінальна
вартість
(грн.)

Кількість
у випуску
(шт.)

Форма
існування
та форма
випуску

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Процентна
ставка за
облігаціями
(у відсотках)

Термін
виплати
проценті
в

Сума
виплаченог
о
процентног
о доходу у
звітному
періоді
(грн)
10
6 000 200

Дата
погашення
облігацій

3
4
5
6
7
8
9
11
Нацiональна
1 000
20 000
Бездокуме
20 000 000
30
Згiдно
28.08.27
комiсiя з цiнних
нтарні
проспекту
паперiв та
іменні
емiсiї
фондового ринку
Облiгацiї серiї А розмiщуються публiчно та обертаються вiльно на територiї України протягом всього термiну їх обiгу.
Мета емiсiї: придбання прав користування об'єктами iнтелектуальної власностi, сировини для фармацевтичного виробництва, фiнансування
витрат на будiвництво та обладнення виробничих примiщень.
Власниками облiгацiй можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Протягом звiтного перiоду факт
лiстингу/делiстингу вiдсутнiй. Облiгацiї серiй А без забезпечення.
Процентна ставка у вiдсотковий перiод з 25.08.2015р. по 25.08.2018р. (згiдно проспекту емiсiї) становить 30%; за перiод з 26.08.2018р. по
25.08.2021р. розмiр процентної ставки буде опублiковано не пiзнiше 05.08.2018р.; за перiод з 26.08.2021р. по 25.08.2024р. розмiр процентної
ставки буде опублiковано не пiзнiше 05.08.2021р.; за перiод з 26.08.2024р. по 25.08.2027р. розмiр процентної ставки буде опублiковано не пiзнiше
05.08.2024р.
76/2/2015
Нацiональна
1 000
30 000
Бездокуме
30 000 000
30
Згiдно
9 000 300
31.08.27
комiсiя з цiнних
нтарні
проспекту
паперiв та
іменні
емiсiї
фондового ринку
Облiгацiї серiї В розмiщуються публiчно та обертаються вiльно на територiї України протягом всього термiну їх обiгу.
Мета емiсiї: придбання прав користування об'єктами iнтелектуальної власностi, сировини для фармацевтичного виробництва, фiнансування
витрат на будiвництво та обладнення виробничих примiщень.
Власниками облiгацiй можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Протягом звiтного перiоду факт
лiстингу/делiстингу вiдсутнiй. Облiгацiї серiй В без забезпечення.
Процентна ставка у вiдсотковий перiод з 28.08.2015р. по 28.08.2018р. (згiдно проспекту емiсiї) становить 30%; за перiод з 29.08.2018р. по
28.08.2021р. розмiр процентної ставки буде опублiковано не пiзнiше 08.08.2018р.; за перiод з 29.08.2021р. по 28.08.2024р. розмiр процентної
ставки буде опублiковано не пiзнiше 08.08.2021р.; за перiод з 29.08.2024р. по 28.08.2027р. розмiр процентної ставки буде опублiковано не пiзнiше
08.08.2024р.
77/2/2015
Нацiональна
1 000
50 000
Бездокуме
50 000 000
30
Згiдно
15 000 000
04.09.27

комiсiя з цiнних
нтарні
проспекту
паперiв та
іменні
емiсiї
фондового ринку
Облiгацiї серiї С розмiщуються публiчно та обертаються вiльно на територiї України протягом всього термiну їх обiгу.
Мета емiсiї: придбання прав користування об'єктами iнтелектуальної власностi, сировини для фармацевтичного виробництва, фiнансування
витрат на будiвництво та обладнення виробничих примiщень.
Власниками облiгацiй можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Протягом звiтного перiоду факт
Опис
лiстингу/делiстингу вiдсутнiй. Облiгацiї серiй С без забезпечення.
Процентна ставка у вiдсотковий перiод з 01.09.2015р. до 01.09.2018р. становить 30%; за перiод з 02.09.2018р. по 01.09.2021р. розмiр процентної
ставки буде опублiковано не пiзнiше 12.08.2018р.; за перiод з 02.09.2021р. до 01.09.2024р. розмiр процентної ставки буде опублiковано не пiзнiше
12.08.2021р.; за перiод з 02.09.2024р. до 01.09.2027р. розмiр процентної ставки буде опублiковано не пiзнiше 12.08.2024р.
28.07.15
78/2/2015
Нацiональна
1 000
100 000
Бездокуме 100 000 000
30
Згiдно
30 000 000
11.09.27
комiсiя з цiнних
нтарні
проспекту
паперiв та
іменні
емiсiї
фондового ринку
Облiгацiї серiї D розмiщуються публiчно та обертаються вiльно на територiї України протягом всього термiну їх обiгу.
Мета емiсiї: придбання прав користування об'єктами iнтелектуальної власностi, сировини для фармацевтичного виробництва, фiнансування
витрат на будiвництво та обладнення виробничих примiщень.
Власниками облiгацiй можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Протягом звiтного перiоду факт
Опис
лiстингу/делiстингу вiдсутнiй. Облiгацiї серiй D без забезпечення.
Процентна ставка у вiдсотковий перiод з 08.09.2015р. по 08.09.2018р. становить 30%; за перiод з 09.09.2018р. по 08.09.2021р. розмiр процентної
ставки буде опублiковано не пiзнiше 19.08.2018р.; за перiод з 09.09.2021р. по 08.09.2024р. розмiр процентної ставки буде опублiковано не пiзнiше
19.08.2021р.; за перiод з 09.09.2024р. по 08.09.2027р. розмiр процентної ставки буде опублiковано не пiзнiше 19.08.2024р.
28.07.15
79/2/2015
Нацiональна
1 000
88 800
Бездокуме
88 800 000
30
Згiдно
26 640 000
18.09.27
комiсiя з цiнних
нтарні
проспекту
паперiв та
іменні
емiсiї
фондового ринку
Облiгацiї серiї Е розмiщуються публiчно та обертаються вiльно на територiї України протягом всього термiну їх обiгу.
Мета емiсiї: придбання прав користування об'єктами iнтелектуальної власностi, сировини для фармацевтичного виробництва, фiнансування
витрат на будiвництво та обладнення виробничих примiщень.
Власниками облiгацiй можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Протягом звiтного перiоду факт
Опис
лiстингу/делiстингу вiдсутнiй. Облiгацiї серiй Е без забезпечення.
Процентна ставка у вiдсотковий перiод з 15.09.2015р. по 15.09.2018р. становить 30%; за перiод з 16.09.2018р. по 15.09.2021р. розмiр процентної
ставки буде опублiковано не пiзнiше 26.08.2018р.; за перiод з 16.09.2021р. по 15.09.2024р. розмiр процентної ставки буде опублiковано не пiзнiше
26.08.2021р.; за перiод з 16.09.2024р. по 15.09.2027р. розмiр процентної ставки буде опублiковано не пiзнiше 26.08.2024р.
2) Дисконтні облігації
Дата
Номер
Номінальна Кількість
Форма
Загальна
Дата
Найменування органу, що
реєстрації свідоцтва
вартість
у випуску
існування та
номінальна
погашення
зареєстрував випуск
випуску
про
(грн)
(шт.)
форма випуску
вартість
облігацій

1

реєстрацію
випуску
2

(грн)
3

4
5
6
0
0
Опис
Товариство у звiтному перiодi дисконтнi облiгацiї не випускало.
3) Цільові (безпроцентні) облігації
Номер
Форма
Дата
свідоцтва
Найменування органу, Номінальна Кількість
існування та
реєстрації
про
що зареєстрував
вартість
у випуску
форма
випуску
реєстрацію
випуск
(грн)
(шт.)
випуску
випуску
1
2
3
4
5
6
0
0
Опис
Товариство у звiтному перiодi цiльовi (безпроцентнi облiгацiї не випускало.

7
0

Загальна
номінальна
вартість
(грн)
7
0

8

Найменування товару
(послуги), під який
здійснено випуск

Дата
погашення
облігацій

8

9

XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
17 жовтня 2001 року на загальних зборах учасникiв було прийнято рiшення про створення ТОВ
"Фармацевтична компанiя "Здоров`я". Вiдповiднi змiни до Єдиного Державного Реєстру
Пiдприємств та Органiзацiй (ЄДРПОУ) було внесено Виконавчим комiтетом Харкiвської мiської
ради "17" жовтня 2001 року, номер запису в ЄДР - 1 480 120 0000 006614.
За весь час iснування Товариства злиття, подiлу, приєднання, перетворення та видiлу не
вiдбувалось.
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх
звітних періодів
Органiзацiйна структура Товариства побудована у вiдповiдностi до напрямкiв господарської
дiяльностi i складається з вiддiлiв та секторiв, якi пiдпорядковуються директорам вiдповiдного
напрямку (комерцiйний, технiчний, виробничий, фiнансовий та iншi). Керiвником Товариства є
Генеральний директор. До органiзацiйної структури Товариства входять чотири цехи: ампульний
цех, цех готових лiкарських засобiв, фiтохiмiчний цех, цех готових лiкарських форм. Також
Товариство має вiдокремлений цех м`яких желатинових капсул, який розташований за адресою:
Київська обл., м. Бориспiль, вул. Шевченка, 100.
Товариство має Московське представництво ТОВ "Фармацевтична компанiя "Здоров`я" в
Росiйськiй Федерацiї. Юридична адреса представництва: Росiйська Федерацiя, м. Москва,
проспект Миру, б. 13. Iдентифiкацiйний номер - 9909374049. Роль та цiль дiяльностi
представництва: забезпечувати виконання комерцiйних та iнших угод, сприяти експортноiмпортним операцiям.
Товариство не має дочiрнiх пiдприємств та фiлiй. Суттєвих змiн в органiзацiйнiй структурi
Товариства у звiтньому перiодi вiдносно попереднiх звiтних перiодiв не вiдбувалось.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу 1571 осiб. Середня
чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 61 осiба.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 22
осiби. Фонд оплати працi у 2017 роцi склав 200 143,9 тис.грн. Вiдносно 2016 року вiдбулося
збiльшення фонду оплати працi в 2017 роцi у зв'язку зi збiльшенням чисельностi працiвникiв i
пiдвищенням рiвня заробiтної плати працiвникам Товариства. Кадрова програма емiтента,
спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента: в
звiтному перiодi працiвники Товариства проходили курси пiдвищення квалiфiкацiї згiдно
графiку, затвердженому вiддiлом кадрiв.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Товариство не належить до будь-яких об`єднань пiдприємств.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Товариство не проводило спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами,
установами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Товариству пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб в звiтному перiодi не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Органiзацiя та ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi здiйснюється
Товариством вiдповiдно до облiкової полiтики пiдприємства, складеної згiдно вимог
Податкового кодексу України, Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть
в Українi", Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку. Облiковою полiтикою пiдприємства
передбачено прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї. Оцiнка запасiв на останню дату
звiтного перiоду здiйснюється метоv середньозваженої вартостi. Фiнансовi iнвестицiї
оцiнюються та вiдображаються в бухгалтерському облiку по собiвартостi.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
Основними видами продукцiї, що виробляє Товариство, за рахунок продажу яких Товариство
отримало бiльше 10 вiдсоткiв доходу є: лiкарськi засоби у формi таблеток (обсяг виробництва у
натуральному виразi - 48 137 тис.уп., обсяг виробництва у грошовому виразi - 694 716 тис.грн.,
сума виручки - 703 098 тис.грн.), лiкарськi засоби у формi ампул (обсяг виробництва у
натуральному виразi - 70 208 тис.ампул, обсяг виробництва у грошовому виразi - 234 683
тис.грн., сума виручки - 255 403 тис.грн.). Загалом Товариство виготовляє бiльше 350
найменувань лiкарських засобiв усiх фармакотерапевтичних груп, продаж бiльшостi з яких
залежать вiд сезонних змiн - сезонних захворювань.
Сума виручки вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) у 2017 роцi склала 1 686 248
тис.грн., в т.ч. загальна сума експорту склала 188 501 тис.грн. Частка експорту в загальному
обсязi продажiв складає 11,2%. Експорт продукцiї Товариство здiйснює в такi країни як:
Вiрменiя, Молдова, Казахстан, Россiя, Узбекистан, Азербайджан, Бiлорусь та iншi.
Основним ринком збуту продукцiї є Україна. Канали збуту та методи продажу - оптова торгiвля
через дистриб`юторiв фармацевтичного ринку. Основнi клiєнти Товариства: ТОВ "БаДМ",

Спiльне українсько-естонське пiдприємство у формi ТОВ "Оптiма-Фарм,ЛТД", ТОВ "Фiто-Лек"
та iншi.
Фармацевтична галузь характеризується жорстким державним регулюванням та контролем,
високим рiвнем конкуренцiї, зростанням цiн на сировину та матерiали. Товариство входить до
п`ятiрки найбiльших вiтчизняних виробникiв лiкарських засобiв в Українi. Доля Товариства на
ринку серед вiтчизняних виробникiв складає 5,84% за результатами 2017 року. Особливостями
продукцiї Товариства є: обов`язкова державна реєстрацiя лiкарських засобiв в МОЗ України;
контроль якостi сировини та матерiалiв, що використовуються в виробництвi; контроль якостi
продукцiї на всiх стадiях виробничого процесу. Для зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi
та розширення виробництва та ринкiв збуту Товариство впроваджує норми GMP (належна
виробнича практика - сукупнiсть правил щодо органiзацiї виробництва i контролю якостi
виробництва лiкарських засобiв). Перспектiвнi плани розвитку Товариства - утримувати частку
на ринку, пiдтримувати високу якiсть продукцiї, модернiзацiя виробництва, розширення ринкiв
збуту.
Сировина закупається як у вiтчизняних постачальникiв так i за кордоном. У зв`язку iз ростом
курсу iноземної валюти, цiни на сировину та матерiали постiйно зростають. Товариство має двох
постачальникiв, що займають бiльше 38 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання. Товариство
здiйснює дiяльнiсть в фармацевтичнiй галузi України, яка характеризується необхiднiстю
постiйно впроваджувати новi технологiї для пiдвищення якостi лiкарських засобiв. Товариство
не здiйснює свою дiяльнiсть нi в яких країнах, окрiм України.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
Основними придбаннями активiв Товариства складають капiталовкладення в основнi засоби. За
останнi п`ять рокiв Товариством було придбано основних засобiв на суму 513 797 тис.грн., в
тому числi за 2017 рiк - 24 554 тис.грн. За останнi п`ять рокiв у Товариства вибуло основних
засобiв на суму 100 078 тис.грн., в тому числi за 2017 рiк - 7 470 тис.грн. Товариство постiйно
здiйснює модернiзацю та розширення виробництва, значнi iнвестицiї та придбання Товариством
не заплановано.
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами
виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом
звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами,
відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами
наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами
зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика
ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності
інша інформація Протягом звiтного року мiж Товариством та власником iстотної участi
Товариства - ТОВ "Фармацевтична група "Здоров`я" (код ЄДРПОУ 35533730) було укладено
наступнi правочини:
1) Договiр на передання виключних майнових прав iнтелектуальної власностi вiд 31.01.2017
№71, сторони правочину: продавець - ТОВ "Фармацевтична компанiя "Здоров'я", покупець ТОВ "Фармацевтична група "Здоров'я", сума договору - 78,60 тис. грн., пiдстава укладання передача виключних майнових прав i iнтелектуальної власностi. Для визначення суми правочину
застосувався витратний метод цiноутворення.
2) Договiр на передання виключних майнових прав iнтелектуальної власностi вiд 31.03.2017
№72, сторони правочину: продавець - ТОВ "Фармацевтична компанiя "Здоров'я", покупець ТОВ "Фармацевтична група "Здоров'я", сума договору - 384,60 тис. грн., пiдстава укладання передача виключних майнових прав i iнтелектуальної власностi. Для визначення суми правочину

застосувався витратний метод цiноутворення.
3) Договiр на передання виключних майнових прав iнтелектуальної власностi вiд 31.05.2017
№73, сторони правочину: продавець - ТОВ "Фармацевтична компанiя "Здоров'я", покупець ТОВ "Фармацевтична група "Здоров'я", сума договору - 1 153,20 тис. грн., пiдстава укладання передача виключних майнових прав i iнтелектуальної власностi. Для визначення суми правочину
застосувався витратний метод цiноутворення.
4) Договiр на передання виключних майнових прав iнтелектуальної власностi вiд 30.06.2017
№74, сторони правочину: продавець - ТОВ "Фармацевтична компанiя "Здоров'я", покупець ТОВ "Фармацевтична група "Здоров'я", сума договору - 510,00 тис. грн., пiдстава укладання передача виключних майнових прав i iнтелектуальної власностi. Для визначення суми правочину
застосувався витратний метод цiноутворення.
5) Договiр на передання виключних майнових прав iнтелектуальної власностi вiд 31.07.2017
№75, сторони правочину: продавець - ТОВ "Фармацевтична компанiя "Здоров'я", покупець ТОВ "Фармацевтична група "Здоров'я", сума договору - 198,00 тис. грн., пiдстава укладання передача виключних майнових прав i iнтелектуальної власностi. Для визначення суми правочину
застосувався витратний метод цiноутворення.
6) Договiр на передання виключних майнових прав iнтелектуальної власностi вiд 31.08.2017
№76, сторони правочину: продавець - ТОВ "Фармацевтична компанiя "Здоров'я", покупець ТОВ "Фармацевтична група "Здоров'я", сума договору - 988,20 тис. грн., пiдстава укладання передача виключних майнових прав i iнтелектуальної власностi. Для визначення суми правочину
застосувався витратний метод цiноутворення.
7) Договiр на передання виключних майнових прав iнтелектуальної власностi вiд 29.09.2017
№77, сторони правочину: продавець - ТОВ "Фармацевтична компанiя "Здоров'я", покупець ТОВ "Фармацевтична група "Здоров'я", сума договору - 466,8 тис. грн., пiдстава укладання передача виключних майнових прав i iнтелектуальної власностi. Для визначення суми правочину
застосувався витратний метод цiноутворення.
8) Договiр на передання виключних майнових прав iнтелектуальної власностi вiд 31.11.2017
№78, сторони правочину: продавець - ТОВ "Фармацевтична компанiя "Здоров'я", покупець ТОВ "Фармацевтична група "Здоров'я", сума договору - 78,00 тис. грн., пiдстава укладання передача виключних майнових прав i iнтелектуальної власностi. Для визначення суми правочину
застосувався витратний метод цiноутворення.
9) Договiр на передання виключних майнових прав iнтелектуальної власностi вiд 29.12.2017
№79, сторони правочину: продавець - ТОВ "Фармацевтична компанiя "Здоров'я", покупець ТОВ "Фармацевтична група "Здоров'я", сума договору - 279,60 тис. грн., пiдстава укладання передача виключних майнових прав i iнтелектуальної власностi. Для визначення суми правочину
застосувався витратний метод цiноутворення.
Протягом звiтного року мiж Товариством, з одного боку, i членами наглядової ради або членами
виконавчого органу, афiлiйованими особами, з iншого боку, правочини не укладались.
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента
щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання
активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні
питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
Термiн та умови користування основними засобами на пiдприємствi визначенi в облiковiй
полiтицi i обумовлюються очiкуваним термiном використання основних засобiв з урахуванням їх
потужностi або продуктивностi; передбаченим фiзичним та моральним зносом; правовими або
iншими подiбними обмеженнями термiну використання та iншими фарторами.

Iнформацiя про значнi правочини щодо основних засобiв: в заставi за договорами фiнансового
лiзингу перебувають транспортнi засоби загальною вартiстю 4 485 тис.грн., в заставi за
договорами застави рухомого майна перебуває виробниче обладнення загальною вартiстю 107
643 тис.грн., в заставi за договорами iпотеки перебувають нежитловi будiвлi загальною вартiстю
52 709 тис.грн.
Виробничi потужностi дозволяють виготовляти в рiк 313 млн. ампул, 3,8 млн. карпул, 1,35 млрд.
таблеток, 30 млн. пакетiв порошкiв, 36 млн. капсул, 6 млн. балонiв аерозолiв/флаконiв спреїв, 6,8
млн. одиниць готової продукцiї м`яких лiкарських форм (мазi, креми, гелi), 20 млн. м`яких
желатинових капсул, 8,1 млн. одиниць готової продукцiї рiдких лiкарських форм (сиропи, каплi
та iнше).
Спосiб утримання активiв: об`єкти основних засобiв використовуються за цiльовим
призначенням, проводиться поточний та капiтальний ремонт будiвель i споруд. В Товариствi
дотримується належний режим експлуатацiї i зберiгання обладнення, проводиться його
поточний та капiтальний ремонт. Мiсцезнаходження основних засобiв Товариства: м. Харкiв,
вул. Шевченка, 22; Київська обл., м. Бориспiль, вул. Шевченка, 100. На даний час Товариство не
має проекту капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв.
Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв Товариства вiдсутнi.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть Товариства, є наступнi: нестабiльнiсть нормативноправового поля; пiдвищення податкового тиску; зростання цiн на сировану та енергоносiї;
зростання курсу iноземної валюти, що здорожує послуги реєстрацiї лiкарських засобiв в iнших
країнах (для експорту продукцiї), придбання сировини, обладнення з-за кордону та iнше.
Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
В 2017 роцi Товариством сплачено штрафних санкцiй (штраф, пеня, неустойка) в суммi 1 069,26
тис.грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Фiнансування дiяльностi Товариства здiйснюється за рахунок прибутку пiдприємства, що
зумовлене достатнiстю робочого капiталу для поточних потреб. Можливими шляхами
покращення лiквiдностi Товариства є зменшення рiвня запасiв та дебiторської заборгованостi.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду
(загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
На кiнець перiоду Товариство не має укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на
суттєву вартiсть.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Товариство планує найближчим часом розвивати та нарощувати виробництво, пiдвищувати
доходи, утримувати частку на ринку в умовах жорсткої конкуренцiї.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
На ТОВ Фармацевтичнiй компанiї "Здоров'я" з 2007 року створенi пiдроздiли з фармацевтичної

розробки та аналiтичних дослiджень. Мета створеного вiддiлу - розробка нових видiв продукцiї
власними силами, а основна мета фармацевтичної розробки - це розробка якiсних препаратiв i
процесу їх виробництва.
В арсеналi вiддiлу висококвалiфiкованi фахiвцi (iнженери-дослiдники, хiмiки). Лабораторiї
вiддiлу оснащенi сучасним аналiтичним i лабораторним технологiчним обладнанням, що
дозволяє здiйснювати розробку нових фармацевтичних продуктiв у виглядi твердих дозованих
лiкарських форм, м'яких лiкарських засобiв, стерильних i нестерильних рiдких лiкарських
засобiв, фiтохiмiчних субстанцiй, а також iнших лiкарських форм. Власними силами
розробляються генеричнi (бiоеквiвалентнi) i оригiнальнi препарати, або ж препарати, що є
модифiкацiєю вже iснуючих.
На базi наших експериментальних лабораторiй проводяться такi дослiдження: фармакотехнологiчнi; фiзико-хiмiчнi, порiвняльний, дослiдження in vitro для пiдтвердження
еквiвалентностi лiкарських засобiв в твердiй дозованої формi; розробка та валiдацiя аналiтичних
методик, методик очищення обладнання та iн.; вивчення стабiльностi при фармацевтичних
розробках та протягом усього життєвого циклу продукту, з метою досягнення гарантiї бажаної
якостi з урахуванням безпеки для споживача; трансфер технологiй та аналiтичних методик в
повномасштабне виробництво.
Аналiтична лабораторiя вiддiлу атестована в ДП "Харкiвський регiональний науково-дослiдний
центр стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї", а також в Державнiй службi України з
лiкарських засобiв на право проведення дослiджень вiдповiдно до галузi атестацiї. В 2017 роцi
Товариство витратило на iнновацiї 9 369 тис.грн.
Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше
відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною
в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких
виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст
та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний
стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв
активiв Товариства, стороною в яких виступає Товариство або посадовi особи Товариства,
вiдсутнi.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та
результатiв дiяльностi, Товариство не має.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби
Орендовані основні
Основні засоби,
(тис. грн)
засоби (тис. грн)
всього (тис. грн)
Найменування основних
на
на
засобів
на початок
на початок
на початок на кінець
кінець
кінець
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
1. Виробничого призначення:
471 489
438 733
6 671
4 485
478 160
443 218
будівлі та споруди
320 073
285 101
0
0
320 073
285 101
машини та обладнання
124 208
121 709
0
0
124 208
121 709
транспортні засоби
16 921
20 592
6 671
4 485
23 592
25 077
земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
інші
10 287
11 331
0
0
10 287
11 331
2. Невиробничого
4 336
4 179
0
0
4 336
4 179
призначення:
будівлі та споруди
2 217
2 122
0
0
2 217
2 122
машини та обладнання
251
859
0
0
251
859
транспортні засоби
283
250
0
0
283
250
земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
інвестиційна нерухомість
1 433
432
0
0
1 433
432
інші
152
516
0
0
152
516
Усього
475 825
442 912
6 671
4 485
482 496
447 397
Термiн та умови користування основними засобами на пiдприємствi
визначенi в облiковiй полiтицi i обумовлюються очiкуваним термiном
використання основних засобiв з урахуванням їх потужностi або
продуктивностi; передбаченим фiзичним та моральним зносом;
правовими або iншими подiбними обмеженнями термiну використання
та iншими факторами. Первiсна вартiсть основних засобiв: 955 489
тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв: 53,18%, ступiнь використання
Опис
основних засобiв: 100%. Сума нарахованого зносу: 508 092 тис.грн.
Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: в
заставi за договорами фiнансового лiзингу перебувають транспортнi
засоби загальною вартiстю 4 485 тис.грн., в заставi за договорами
застави рухомого майна перебуває виробниче обладнення загальною
вартiстю 107 643 тис.грн., в заставi за договорами iпотеки перебувають
нежитловi будiвлi загальною вартiстю 52 709 тис.грн.
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
853 704
823 511
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
341 295
341 295
Скоригований статутний капітал
341 295
341 295
(тис.грн)
Опис
Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та
звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi
чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р., №485 (з урахуванням змiн
показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i
статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 512409 тис.грн. Рiзниця мiж
розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець
звiтного перiоду становить 512409 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих
активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 482216 тис.грн.

Висновок

Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним
капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 482216 тис.грн.
Вартiсть чистих активiв Товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого), що
вiдповiдає вимогам пункту 4 статтi 144 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Непогашена
Відсоток за
Дата
частина
користування
Дата
Види зобов’язань
виникнення
боргу (тис.
коштами
погашення
грн)
(відсоток річних)
Кредити банку
X
46 467
X
X
у тому числі:
Довгостроковий в iноземнiй валютi
27.12.17
28 067
7,9
15.12.20
Довгостроковий у нацiональнiй
27.12.17
18 400
17,4
15.12.20
валютi
Зобов’язання за цінними паперами
X
307 340
X
X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
X
288 800
X
X
випуском):
Облiгацiї ТОВ "Фармацевтична
07.09.15
20 000
30
28.08.27
компанiя "Здоров'я" (Серiя А)
Облiгацiї ТОВ "Фармацевтична
09.09.15
30 000
30
31.08.27
компанiя "Здоров'я" (Серiя В)
Облiгацiї ТОВ "Фармацевтична
10.09.15
50 000
30
04.09.27
компанiя "Здоров'я" (Серiя С)
Облiгацiї ТОВ "Фармацевтична
11.12.15
100 000
30
11.09.27
компанiя "Здоров'я" (Серiя D)
Облiгацiї ТОВ "Фармацевтична
21.07.17
88 800
30
18.09.27
компанiя "Здоров'я" (Серiя D)
за іпотечними цінними паперами (за
X
0
X
X
кожним власним випуском):
0
0
за сертифікатами ФОН (за кожним
X
0
X
X
власним випуском):
0
0
за векселями (всього)
X
18 540
X
X
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
X
0
X
X
паперами) (за кожним видом):
0
0
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
X
0
X
X
видом):
0
X
Податкові зобов'язання
X
6 512
X
X
Фінансова допомога на зворотній
X
19 860
X
X
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
X
675 075
X
X
Усього зобов'язань та забезпечень
X
1 055 254
X
X
Опис
Зобов`язання 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 675075 тис.грн., в
тому числi: довгостроковi зобов`язання 381385 тис.грн.;
поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи,
послуги 251338 тис.грн.; поточна кредиторська заборгованiсть
за розрахунками зi страхування 5789 тис.грн.; поточна
кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi
12859 тис.грн.; поточна кредиторська заборгованiсть за
одержаними авансами 1111 тис.грн.; поточнi забезпечення
13231 тис.грн.; iншi поточнi зобов`язання (крiм фiнансової
допомоги на зворотнiй основi) 9362 тис.грн.
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XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)
Найменування аудиторської фірми
ТОВАРИСТВО З
(П.І.Б. аудитора - фізичної особи ОБМЕЖЕНОЮ
підприємця)
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
АУДИТОРСЬКА ФIРМА
"КАПIТАЛ ГРАНД"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
35449775
облікової картки платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми,
69032, Запорiзька обл.,
аудитора
м.Запорiжжя, пр.Металургiв,
буд.21
Номер та дата видачі свідоцтва про
номер: 4126, дата видачі:
включення до Реєстру аудиторських
26.03.08
фірм та аудиторів, виданого
Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер,
Реєстраційний номер 434, серія
дата видачі та строк дії свідоцтва про
П, номер 000233, дата видачі
внесення до Реєстру аудиторських
25.03.14, строк дії 25.01.2023
фірм, які можуть проводити
аудиторські перевірки професійних
учасників ринку цінних паперів
Номер та дата видачі свідоцтва про
номер: 281/4, дата видачі:
відповідність системи контролю якості,
31.10.13
виданого Аудиторською палатою
України
Звітний період, за який проведено аудит
з 01.01.17 по 31.12.17
фінансової звітності
Думка аудитора (01 - безумовно
02 - із застереженням
позитивна; 02 - із застереженням; 03 негативна; 04 - відмова від
висловлення думки)
Пояснювальний параграф (у разі
Обставини, що призвели до
наявності)
модифiкацiї думки аудитора:
- в ходi проведення аудиту нам
не надiйшли в повному обсязi
зовнiшнi пiдтвердження
балансової вартостi
дебiторської заборгованостi за
виданими авансами, iншої
поточної дебiторської та
кредиторської заборгованостi.

Ми не мали змоги визначити,
чи була потреба в коригуваннi
зазначених сум.
Данi обставини мають
обмежений вплив на стан справ
у цiлому i не перекручують
дiйсний фiнансовий стан
товариства.
На пiдставi отриманих
аудиторських доказiв для об?
рунтування думки, ми дiйшли
висновку, що наявнi обмеження
є суттєвими, проте не
являються всеохоплюючими
таким чином є наявнi пiдстави
для висловлення
модифiкованої думки у
вiдповiдностi до вимог МСА
705 "Модифiкацiї думки у звiтi
незалежного аудитора".
Ми провели аудит вiдповiдно
до Мiжнародних стандартiв
контролю якостi, аудиту,
огляду, iншого надання
впевненостi та супутнiх послуг
видання 2015 року (МСА)
Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з
цими стандартами викладено в
роздiлi "Вiдповiдальнiсть
аудитора за аудит фiнансової
звiтностi" нашого звiту. Ми є
незалежними по вiдношенню
до Товариства згiдно з
Кодексом етики професiйних
бухгалтерiв Ради з
Мiжнародних стандартiв етики
для бухгалтерiв (Кодекс
РМСЕБ) та виконали iншi
обов'язки з етики вiдповiдно до
Кодексу РМСЕБ.
Ми вважаємо, що отриманi
нами аудиторськi докази є

достатнiми i прийнятними для
використання їх як основи для
нашої думки iз застереженням.
10
11
12
13

Номер та дата договору на проведення
аудиту
Дата початку та дата закінчення аудиту

номер: 56, дата: 14.03.18
дата початку: 14.03.18, дата
закінчення: 19.04.18
19.04.18
93 400,00

Дата аудиторського висновку (звіту)
Розмір винагороди за проведення
річного аудиту, грн
14 Текст аудиторського висновку (звіту)
Учасникам ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ "ЗДОРОВ'Я";
Управлiнському персоналу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ "ЗДОРОВ'Я";
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.
Звiт щодо фiнансової звiтностi
Вступний параграф
Основнi вiдомостi про Товариство
Повне найменування ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ "ЗДОРОВ'Я"
Скорочене найменування
ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ
"ЗДОРОВ'Я"
Код за ЄДРПОУ 31437750
Види дiяльностi за КВЕД
21.20 - Виробництво фармацевтичних препаратiв i
матерiалiв (основний);
Дата державної реєстрацiї
Дата державної реєстрацiї: 17.10.2001
Дата запису: 10.02.2005
Номер запису: 1 480 120 0000 006614
Телефакс (057) 757 0 777
Мiсцезнаходження
61013, м. Харкiв, вул. Шевченка, буд. 22
Думка iз застереженням.
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 аудит
наданої фiнансової звiтностi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ "ЗДОРОВ'Я", яка
складається iз повного комплекту фiнансової звiтностi станом на 31.12.2017 р.
за 2017 рiк та включає:
- Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2017 р. (Форма № 1);
- Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2017 р. (Форма № 2);

- Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2017 р. (Форма № 3);
- Звiт про власний капiтал за 2017 р. (Форма № 4);
- Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2017 р. (Форма № 5).
(надалi за текстом фiнансова звiтнiсть)
Концептуальною основою складання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ "ЗДОРОВ'Я" (надалi
за текстом - ТОВ ФК "ЗДОРОВ'Я") Фiнансової звiтностi за 2017 рiк є
концептуальна основа загального призначення, а саме - Нацiональнi положення
(стандарти) бухгалтерського облiку.
На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi
"Основа для висловлення думки iз застереженням" фiнансова звiтнiсть що
додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФАРМАЦЕВТИЧНА
КОМПАНIЯ "ЗДОРОВ'Я" станом на 31 грудня 2017 р. та його фiнансовi
результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, згiдно з
нормативними вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в
України, а також згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової
звiтностi та вiдповiдно вимогам Нацiональних положень (стандартiв)
бухгалтерського облiку України.
Основа для висловлення думки iз застереженням
Обставини, що призвели до модифiкацiї думки аудитора:
- в ходi проведення аудиту нам не надiйшли в повному обсязi зовнiшнi
пiдтвердження балансової вартостi дебiторської заборгованостi за виданими
авансами, iншої поточної дебiторської та кредиторської заборгованостi.
Ми не мали змоги визначити, чи була потреба в коригуваннi зазначених сум.
Данi обставини мають обмежений вплив на стан справ у цiлому i не
перекручують дiйсний фiнансовий стан товариства.
На пiдставi отриманих аудиторських доказiв для об?рунтування думки, ми
дiйшли висновку, що наявнi обмеження є суттєвими, проте не являються
всеохоплюючими таким чином є наявнi пiдстави для висловлення модифiкованої
думки у вiдповiдностi до вимог МСА 705 "Модифiкацiї думки у звiтi
незалежного аудитора".
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi,
аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг видання 2015
року (МСА) Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в
роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту.
Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики
професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв
(Кодекс РМСЕБ) та виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до Кодексу
РМСЕБ.
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними
для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими

повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть.
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання
фiнансової звiтностi вiдповiдно до ПС(Б)О та за таку систему внутрiшнього
контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб
забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень
внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе
вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ
"ЗДОРОВ'Я" продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi,
розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi
дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як
основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал
або планує лiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших
реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд
за процесом фiнансового звiтування Товариства.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi.
Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть
у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки,
та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є
високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно
до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення
можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими,
якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони можуть
впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї
фiнансової звiтностi. Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми
використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом
усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
- iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi
внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi
процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є
достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.
Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж
для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову,
пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами
внутрiшнього контролю;
- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту,
для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для
висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю ;
- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть
облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттi iнформацiї, зроблених управлiнським
персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським

персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для
бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо
висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б
пiд значний сумнiв можливiсть Товариства продовжити безперервну дiяльнiсть.
Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми
повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттi
iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є
неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на
аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi
подiї або умови можуть примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на
безперервнiй основi;
- оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з
розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та
подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного
вiдображення.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю
про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi
результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю,
виявленi нами пiд час аудиту. Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими
повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо
незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б
об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також,
де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
Юридичнi зобов'язання.
В ходi звичайної дiяльностi ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ
"ЗДОРОВ'Я" має справу iз судовими позовами та претензiями. Керiвництво
вважає, що максимальна вiдповiдальнiсть по зобов'язаннях, в разi виникнення
такої, що є наслiдком таких позовiв або претензiй, не буде мати суттєвого
негативного впливу на фiнансовий стан або результати майбутнiх операцiй ТОВ
"ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ "ЗДОРОВ'Я".
Стислий виклад суттєвих облiкових полiтик.
Звiтним перiодом для ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ "ЗДОРОВ'Я" є
перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2017 р.
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 30.11.99 р. № 291 (iз змiнами i
доповненнями), а саме:
- Пiдставою для бухгалтерського облiку господарських операцiй є первиннi
документи, якi фiксують факти здiйснення господарських операцiй.
- Вiдображення та узагальнення всiх операцiй Товариства у бухгалтерському
облiку та фiнансовiй звiтностi здiйснюється у єдинiй грошовiй одиницi України гривнi.

- Згiдно з П(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" 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.
З метою забезпечення достовiрних даних бухгалтерського облiку та звiтностi
перед складанням рiчної фiнансової звiтностi товариством проведена
iнвентаризацiя активiв i зобов'язань.
Застосована товариством облiкова полiтика є прийнятною i вiдповiдає
концептуальнiй основi фiнансової звiтностi, передбаченiй нацiональними
стандартами бухгалтерського облiку та чинним законодавством України. 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.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв
Розкриття iнформацiї щодо власного капiталу.
За даними Балансу власний капiтал ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ
"ЗДОРОВ'Я" станом на 31 грудня 2017 року складає 853 704 тис .грн., та має
таку структуру:
- статутний капiтал
341 295 тис. грн.;
- капiтал у дооцiнках
- 124 378 тис. грн.;
- резервний капiтал
- 17 080 тис. грн.;
- нерозподiлений прибуток
- 370 951 тис. грн.
Для облiку статутного капiталу ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ
"ЗДОРОВ'Я" використовує рахунок бухгалтерського облiку 40 "Статутний
капiтал".
Статутний капiтал Прийнятою облiковою полiтикою ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ
"ЗДОРОВ'Я" встановленi такi методи облiку та принципи оцiнки активiв та
зобов'язань:
Облiк нематерiальних активiв:
Облiк нематерiальних активiв здiйснюється у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 8
"Нематерiальнi активи", вiдповiдно з яким до складу нематерiальних активiв
враховується немонетарний актив, який немає матерiальної форми та може бути
пов'язаний з його використанням, та його вартiсть може бути достовiрно
визначена.
Метод нарахування амортизацiї нематерiальних активiв - прямолiнiйний у
вiдповiдностi до вимог П(С)БО 7 "Основнi засоби".
Загальна сума витрат на дослiдження та розробки, вiдноситься до складу витрат
звiтного перiоду.

Основнi засоби:
Товариство для складення фiнансової звiтностi використовує пiдхiд для облiку
основних засобiв, який вiдображений в П(С)БО 7 "Основнi засоби".
Об'єкт основних засобiв, який вiдповiдає критерiям визнання активу, а саме:
термiн його корисного використання (експлуатацiї), бiльше 1 року (або
операцiйного циклу, якщо вiн бiльше року), а вартiсна оцiнка якого дорiвнює
сумi, що перевищує 6000,00 грн.
Метод нарахування амортизацiї основних засобiв - прямолiнiйний за нормами,
виходячи iз встановленого термiну корисного використання для кожного з
об'єктiв.
Фiнансовий результат вiд вибуття об'єктiв основних засобiв визначається
вирахуванням з доходу вiд вибуття основних засобiв їх залишкової вартостi,
непрямих податкiв i витрат, пов'язаних з вибуттям основних засобiв.
Регiстри аналiтичного облiку основних засобiв, що вибули, додаються до
документiв, якими оформленi факти вибуття основних засобiв.
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи:
До малоцiнних необоротних матерiальних активiв, вiднесенi активи вiдмiннi вiд
основних засобiв, вартiсна оцiнка яких дорiвнює сумi, що не перевищує 6000,00
грн.
Амортизацiя по таким активам нараховується в першому мiсяцi використання
об'єкта 50% його вартостi, та решта 50 % вартостi, яка амортизується, у мiсяцi їх
вилучення з активiв (списання з балансу) внаслiдок невiдповiдностi критерiям
визнання активом.
Запаси:
Облiк i вiдображення в фiнансовiй звiтностi запасiв вiдповiдає П(С)БО 9
"Запаси". Одиницею запасiв з метою бухгалтерського облiку вважається кожне
найменування.
При використаннi в господарськiй дiяльностi та при iншому вибуттi
застосовується оцiнка з застосуванням методу FIFO; при замовленнях, якi
вiдпускаються для спецiальних замовлень - iдентифiкованої собiвартостi
вiдповiдної одиницi запасiв, в роздрiбнiй торгiвлi за цiнами продажу.
Дебiторська заборгованiсть:
Облiк i призначення дебiторської заборгованостi в ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА
КОМПАНIЯ "ЗДОРОВ'Я" вiдповiдає П(С)БО 10.
Величина резерву сумнiвних боргiв розраховується за методом класифiкацiї
дебiторської заборгованостi (виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв).
Визнання доходiв та витрат:
Особливих умов визнання доходу у вiдповiдностi до облiкової полiтики ТОВ
"ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ "ЗДОРОВ'Я" не передбачено.
При визначенi собiвартостi виконання робiт, надання послуг використовується
пiдхiд "прямих витрат", тобто, витрати вважаються витратами перiоду та
вiднесенi на фiнансовi результати в перiодi в якому вони фактично понесенi.
Резервування коштiв на забезпечення оплати чергових вiдпусток, забезпечення

iнших витрат i платежiв:
ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ "ЗДОРОВ'Я" створює резерв щодо
забезпечення оплати чергових вiдпусток.
Облiк руху та залишкiв коштiв на оплату чергових вiдпусток працiвникам
товариство веде на субрахунку 471 "Забезпечення виплат вiдпусток". На цьому
субрахунку узагальнена iнформацiя про забезпечення обов'язкових
вiдрахувань (зборiв) вiд забезпечення виплат вiдпусток на вiдрахування на
загальнообов'язкове державне соцiальне страхування.
ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ "ЗДОРОВ'Я" не створює забезпечення
для покриття майбутнiх збиткiв вiд його дiяльностi.
Складанню фiнансової звiтностi передувала обов'язкова iнвентаризацiя активiв та
зобов'язань, пiд час якої перевiрено i документально пiдтверджено їх наявнiсть,
стан та оцiнка.
ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ "ЗДОРОВ'Я" здiйснює постiйний
контроль за достовiрною оцiнкою активiв i зобов'язань, зокрема об'єктивною їх
класифiкацiєю, бухгалтерським облiком.
Звiт про рух грошових коштiв :
Спосiб складання Звiту про рух грошових коштiв:
- прямим методом.
Станом на 31 грудня 2017 року зареєстрований та повнiстю сформований i
становить 341 295 337 гривень 09 копiйок (триста сорок один мiльйон двiстi
дев'яносто п'ять тисяч триста тридцять сiм гривень 09 копiйок).
Неоплачений капiтал Товариства станом на 31 грудня 2017 року вiдсутнiй. Частка
держави у статутному капiталi Товариства вiдсутня.
Аудитори зазначають про вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФАРМАЦЕВТИЧНА
КОМПАНIЯ "ЗДОРОВ'Я" установчим документам.
На думку аудитора, розмiр та структура власного капiталу вiдображенi у
фiнансовiй звiтностi ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ "ЗДОРОВ'Я"
станом на 31 грудня 2017 року достовiрно.
Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства
Розкриття iнформацiї про вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам
законодавства України.
Нами зроблено аналiз вартостi чистих активiв ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА
КОМПАНIЯ "ЗДОРОВ'Я" у порiвняннi з розмiром статутного капiталу
Товариства станом на 31.12.2017 р. та мiнiмальним розмiром статутного капiталу,
встановленого законодавством України згiдно з нормами частини 4 статтi 144
Цивiльного кодексу України. За результатами такого аналiзу вартiсть чистих
активiв ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ "ЗДОРОВ'Я" станом на
31.12.2017 р. становить 853 704 тис. грн., що бiльше нiж розмiр статутного
капiталу Товариства та мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого
законодавством на дату створення Товариства. Розмiр вартостi чистих активiв
ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ "ЗДОРОВ'Я" станом на 31.12.2017 р.

вiдповiдає вимогам дiючого законодавства України.
Подiї пiсля дати балансу
Подiї пiсля звiтної дати, що надають додаткову iнформацiю про фiнансовий стан
ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ "ЗДОРОВ'Я" на звiтну дату (коригуючi
подiї), вiдображаються у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО 10 "Подiї
пiсля звiтного перiоду".
Пiсля звiтної дати 31 грудня 2017 року не вiдбулося жодних подiй, якi справили б
iстотний вплив на показники фiнансової звiтностi товариства та вимагають
розкриття в примiтках до цiєї фiнансової звiтностi.
Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової
звiтностi внаслiдок шахрайства.
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для
отримання розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи
його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка
ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб'єкта господарювання i його
середовища", нами виконанi процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка
використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення
внаслiдок шахрайства.
Аудиторами були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших
працiвникiв суб'єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати
iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Аудиторами були проведенi
аналiтичнi процедури, спостереження та перевiрка.
У своїй поточнiй дiяльностi ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ
"ЗДОРОВ'Я" наражається на зовнiшнi та внутрiшнi ризики. Система управлiння
ризиками, якi притаманнi Товариству, включає наступнi складовi:
- стратегiя та мета ризик - менеджменту;
- управлiння ризиками;
- загальнi пiдходи до мiнiмiзацiї та оптимiзацiї ризикiв;
- джерела та механiзми контролю за ризиками;
- аналiз ризикiв.
Загальну стратегiю управлiння ризиками у ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА
КОМПАНIЯ "ЗДОРОВ'Я" визначає керiвництво.
Нами не отримано доказiв стосовно суттєвого викривлення фiнансової звiтностi
ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ "ЗДОРОВ'Я" внаслiдок шахрайства.
Аналiз показникiв фiнансового стану
Для характеристики фiнансового стану Товариства на 31.12.2017 року були
застосованi показники фiнансової звiтностi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ "ЗДОРОВ'Я" Аналiз
фiнансового стану проводився з застосуванням коефiцiєнтiв.
Аналiз лiквiдностi
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi.
Цей коефiцiєнт показує, яка частина поточних (короткострокових) зобов'язань

може бути погашена негайно. Нормативне значення цього показника повинно
бути не меншим 0,2-0,5.
Коефiцiєнт розраховується по формулi:
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi =
Грошовi Кошти + Грошовi Еквiваленти + Короткостроковi Фiнансовi Вкладення
Короткостроковi Зобов'язання
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi.
Цей коефiцiєнт дає уявлення, як Товариство зможе погасити поточнi
(короткостроковi) зобов'язання за рахунок поточних активiв. Вiн дає загальну
оцiнку лiквiдностi активiв, показує, скiльки гривень поточних активiв Товариства
припадає на одну гривню поточних зобов'язань. Коли поточнi активи
перевищують по сумi поточнi зобов'язання, Товариство може розглядатися як
успiшно функцiонуюче. Норматив цього коефiцiєнта 1,0-2,0 свiдчить про
задовiльний стан лiквiдностi активiв Товариства. Критичне значення коефiцiєнту
покриття прийняте тотожним 1,0.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi розраховується по формулi:
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi =
Грошовi Кошти + Грошовi Еквiваленти + Дебiтори + Запаси +Витрати
Короткостроковi Зобов'язання
Показник 31.12.2016 р.
31.12.2017 р.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття)
2,31 3,19
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,1 0,02
Аналiз платоспроможностi
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi.
Цей коефiцiєнт визначає частку коштiв власникiв Товариства в загальнiй сумi
коштiв, вкладених в майно пiдприємства. Вiн характеризує здатнiсть Товариства
виконувати свої зовнiшнi зобов'язання за рахунок використання власних коштiв,
незалежнiсть його функцiонування вiд запозичених коштiв. Чим вище значення
цього показника, тим бiльш фiнансово стiйке, стабiльне та незалежне вiд
кредиторiв Товариство. Коли його значення рiвне 1 (або 100 %), це означає, що
власники повнiстю фiнансують своє пiдприємство. Але практично пiдприємство
є фiнансово стiйким при умовi, що частина власного капiталу в загальнiй сумi
його фiнансових ресурсiв складає не менше 50 вiдсоткiв.
Коефiцiєнт розраховується по формулi:
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi =
Власний капiтал
Активiв
Показник 31.12.2016 р.
31.12.2017 р.
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi
0,44 0,45
Коефiцiєнт структури капiталу.
Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) розраховується як спiввiдношення
залучених та власних засобiв i характеризує залежнiсть пiдприємства вiд
залучених засобiв.

Коефiцiєнт структури капiталу =
Кредиторська Заборгованiсть
Власний Капiтал
Показник 31.12.2016 р.
31.12.2017 р.
Коефiцiєнт структури капiталу(фiнансування) 0,52 0,40
Даний коефiцiєнт показує, що у Товариства на кожну одиницю власних коштiв
приходиться 0,52 одиниць запозичених коштiв.
Фiнансовий стан Товариства задовiльний.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
Повне найменування аудиторської фiрми ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА "КАПIТАЛ ГРАНД"
Юридична адреса69118, Запорiзька обл., м. Запорiжжя, вул. Нагнибiди, буд. 15,
кв. 2
Фактичне мiсцезнаходження 69032, Запорiзька обл., м. Запорiжжя, пр.
Металургiв, буд. 21/ вул. Богдана Хмельницького, буд. 24
Телефон 095-230-15-35
Код ЄДРПОУ
35449775
Номер Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi
надають аудиторськi послуги Свiдоцтво № 4126, видане рiшенням Аудиторської
палати України № 188/3 вiд 26.03.2008 р., подовженого рiшенням Аудиторської
палати України 28.02.2013 р. № 265/3,
дiйсне до 25.01.2023 р.
Номер, серiя, дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм,
якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв на ринку
цiнних паперiв, виданого НКЦПФР П № 000233 вiд 26.09.2014 р.,
дiйсне до 25.01.2023 р.
Дата внесення iнформацiї про аудиторську фiрму до Перелiку аудиторських фiрм,
якi вiдповiдають критерiям для проведення обов'язкового аудиту
Дата внесення до Перелiку - 31.10.2013 р., вiдповiдно Рiшення АПУ № 281/4 вiд
31.10.2013р.
Веб-адреса www.kapital-grand.com.ua
Адреса електронної пошти kg _audit@ukr.net
Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту:
Дата i номер договору на проведення аудиту
№ 56 вiд 14.03.2018 р.
Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту
14.03.2018 р. - 19.04.2018 р.
Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора,
є
Аудитор
_____________
I.Т. Куцакова
(Сертифiкат аудитора серiї А
№ 003128, Рiшення АПУ № 51
вiд 27.02.1997 р. чинний до 27.02.2021 р.)
Директор

ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА
"КАПIТАЛ ГРАНД"
_____________
О.А. Кролик
(Сертифiкат аудитора серiї А №006170
Рiшення АПУ вiд 19.01.2007 р. № 171/3
Чинний до 19.01.2022 р.)
Дата аудиторського звiту аудитора:
- 19 квiтня 2018 року.

КОДИ

Підприємство

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

Дата

01.01.18

за ЄДРПОУ

31437750

Територія
за КОАТУУ
Організаційноправова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
за КОПФГ
господарювання
Вид економічної
Виробництво фармацевтичних препаратів і
за КВЕД
діяльності
матеріалів
Середня кількість працівників: 1632
Адреса, телефон: 61013 м. Харкiв, вулиця Шевченка, будинок 22, (057) 757-85-97
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

6310100000
240
21.20

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.17 p.
Форма №1
Код за ДКУД
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

1801001

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

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

464
966
( 502 )
3 718
481 063
916 523
( 435 460 )
1 433
19 711
( 18 278 )
0
0
(0)

1 321
1 890
( 569 )
6 239
446 965
935 778
( 488 813 )
432
19 711
( 19 279 )
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

99 750
40
0
0
0

0
16
0
0
0

Код
рядка

Залишок коштів у централізованих страхових резервних
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
Пасив
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1065

0

0

1090
1095

0
586 468

0
454 973

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

483 229
214 024
56 283
198 768
14 154
0
0
0

505 325
244 542
63 536
175 160
22 087
0
0
0

1125

406 227

505 503

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

34 198
27 298
0
0
0
270 176
0
38 989
0
38 989
9 033
0

20 004
42 699
0
0
0
351 258
0
6 160
0
6 160
11 847
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
3 773
1 272 923

0
0
0
0
11 189
1 453 985

1200

0

0

1300

1 859 391

1 908 958

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420

341 295
0
131 543
0
0
0
15 559
335 114

341 295
0
124 378
0
0
0
17 080
370 951

Код
рядка

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

1425
1430
1435
1495

(0)
(0)
0
823 511

(0)
(0)
0
853 704

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

0
0
0
607 559
0
0
0
0
0

0
0
46 467
670 185
0
0
0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
607 559

0
0
0
0
0
0
0
716 652

1600
1605

0
16 552

0
18 540

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

0
326 295
11 964
8 660
5 109
9 911
183
0
0
0
10 413
0
0
47 894
428 321

0
251 338
6 512
3 245
5 789
12 859
1 111
0
0
0
13 231
0
0
29 222
338 602

1700

0

0

1800
1900

0
1 859 391

0
1 908 958

Керівник

Доровський Олександр Вiкторович

Головний бухгалтер

Волобуєва Галина Федорiвна

КОДИ

Підприємство

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

Дата

01.01.18

за ЄДРПОУ

31437750

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2017 рік
Форма №2
І. Фінансові результати
Код за ДКУД
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:

1801003

Код
рядка

За звітний
період

2

3

За аналогічний
період
попереднього
року
4

2000

1 686 248

1 493 424

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 1 282 960 )
(0)

( 1 113 495 )
(0)

2090

403 288

379 929

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
80 371

0
0
0
105 255

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 89 728 )
( 111 128 )
( 74 825 )

( 100 205 )
( 65 425 )
( 139 180 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

207 978

180 374

прибуток
збиток
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

2195
2200
2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275

(0)
0
0
118 847
0
( 127 441 )
(0)
( 141 842 )
0

(0)
0
0
109
0
( 94 713 )
(0)
( 7 612 )
0

2290

57 542

78 158

2295
2300

(0)
-27 349

(0)
-26 044

2305

0

0

2350

30 193

52 114

2355

(0)

(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
30 193

0
52 114

За звітний
період

1

2
3
Матеріальні затрати
2500
1 012 929
Витрати на оплату праці
2505
233 919
Відрахування на соціальні заходи
2510
43 448
Амортизація
2515
56 704
Інші операційні витрати
2520
79 081
Разом
2550
1 426 081
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті

Код
рядка

За звітний
період

За аналогічний
період
попереднього
року
4
975 961
166 587
50 638
56 068
153 121
1 402 375
За аналогічний
період
попереднього
року

1
Середньорічна кількість простих акцій
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

2
2600
2605
2610

3
0
0
0,000000

4
0
0
0,000000

2615

0,000000

0,000000

2650

0,00

0,00

Керівник

Доровський Олександр Вiкторович

Головний бухгалтер

Волобуєва Галина Федорiвна

КОДИ

Підприємство

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

Дата

01.01.18

за ЄДРПОУ

31437750

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

1801004

Код
рядка

За звітний
період

2

3

За аналогічний
період
попереднього
року
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

1 669 956
15 042
15 042
2 490
0
82 806
6 974

1 451 929
38 394
38 394
2 519
0
60 860
261

3025

784

1 570

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
10 812
0
56
0
590

0
12 625
0
0
0
1 509

3100
3105
3110
3115
3116

( 623 101 )
( 158 579 )
( 42 624 )
( 69 415 )
( 29 409 )

( 440 825 )
( 122 852 )
( 34 501 )
( 51 418 )
( 19 816 )

3117

(0)

(3)

3118
3135
3140
3145

( 40 006 )
( 829 613 )
(2)
( 7 465 )

( 31 599 )
( 843 068 )
(0)
(0)

3150

( 33 217 )

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 15 862 )
9 632

(0)
( 35 198 )
41 805

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
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
3 174

0
23 036

3215
3220
3225
3230

0
0
0
137 522

0
0
0
104 950

3235

0

0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275

(0)
( 24 045 )
(0)
( 108 819 )

(0)
( 132 237 )
(0)
( 320 385 )

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
7 832

( 51 944 )
-376 580

3300
3305

0
317 594

0
453 457

3310

0

0

3340

0

23

3345
3350
3355
3360
3365

(0)
( 236 043 )
(0)
( 126 531 )
( 5 973 )

(0)
( 40 850 )
(0)
( 73 521 )
( 4 171 )

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)
-50 953
-33 489
38 989
660
6 160

(0)
334 938
163
35 783
3 043
38 989

Керівник

Доровський Олександр Вiкторович

Головний бухгалтер

Волобуєва Галина Федорiвна

КОДИ

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

Підприємство

Дата

01.01.18

за ЄДРПОУ

31437750

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

Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

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

2
4000
4005

3
341 295
0

4
131 543
0

5
0
0

6
15 559
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
342 636
0

4010
4090
4095

0
0
341 295

0
0
131 543

0
0
0

0
0
15 559

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
831 033
0

-7 522
0
335 114

0
0
0

0
0
0

-7 522
0
823 511

0

30 193

0

0

30 193

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам
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

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

4210

0

0

0

1 521

-1 521

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

4275
4280

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4290
4291

0
0

-7 165
0

0
0

0
0

7 165
0

0
0

0
0

0
0

4295
4300

0
341 295

-7 165
124 378

0
0

1 521
17 080

35 837
370 951

0
0

0
0

30 193
853 704

Керівник

Доровський Олександр Вiкторович

Головний бухгалтер

Волобуєва Галина Федорiвна

