
Титульний аркуш 
 

28.04.2021 
(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 28/2021/04 
(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

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

Директор    Новiков В.В. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 
 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 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 юридичної особи: 31437750 
4. Місцезнаходження: 61013, Харківська обл., Київський р-н,  м. Харкiв, Шевченка, будинок 22 
5. Міжміський код, телефон та факс: (057) 700-98-08, (057) 700-97-20 
6. Адреса електронної пошти: marisha@zt.com.ua 
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 
наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 28.04.2021, б/н 
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні послуги 
на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації 
від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа 
"Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, 
DR/00001/APA 
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 
на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 
Україна, DR/00002/ARM 
 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Річну інформацію розміщено на 
власному веб-сайті учасника фондового 
ринку 

https://zt.com.ua/pro-
kompaniyu/informatsiya-emitenta/ 28.04.2021 

(URL-адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 
1. Основні відомості про емітента X 
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  
4. Інформація щодо корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство X 
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 
підрозділів емітента X 
7. Судові справи емітента  
8. Штрафні санкції щодо емітента X 
9. Опис бізнесу X 
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 
1) інформація про органи управління X 
2) інформація про посадових осіб емітента X 
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені 
посадовим особам емітента в разі їх звільнення  
3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 
паїв) X 
11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 
2) інформація про розвиток емітента X 
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 
фінансового стану і доходів або витрат емітента X 
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 
для якої використовуються операції хеджування X 
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 
ліквідності та/або ризику грошових потоків X 
4) звіт про корпоративне управління X 
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 
застосовувати X 
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги X 
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 
- інформація про наглядову раду X 
- інформація про виконавчий орган X 
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 
ризиками емітента X 
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 
емітента X 
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 
(учасників) на загальних зборах емітента X 
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 
- повноваження посадових осіб емітента X 



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій  
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 
пакета акцій  
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)  
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 
включення до біржового реєстру X 
1) інформація про випуски акцій емітента  
2) інформація про облігації емітента X 
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери емітента  
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва)  
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 
акцій) такого емітента  
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 
0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента  
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 
на відчуження таких цінних паперів  
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі  
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 
3) інформація про зобов'язання емітента X 
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів  
26. Інформація про вчинення значних правочинів  
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  
29. Річна фінансова звітність X 
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами 
аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 
окремо)  
32. Твердження щодо річної інформації X 
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 
що виникала протягом звітного періоду  
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 
протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
41. Основні відомості про ФОН  
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
45. Правила ФОН  
46. Примітки: 
Щодо п.3: Вiдомостi щодо участi емiтента в iнших юридичних особах вiдсутня, оскiльки 
Товариство не є учасником в iнших юридичних особах. 
Щодо п.4: Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, оскiльки посада 
корпоративного секретаря в Товариствi непередбачена. 
Щодо п.7: Iнформацiя про судовi справи емiтента вiдсутня , оскiльки Товариство не має 
судових справ, у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок 
звiтного року. 
Щодо п.10 п.п.2: 
- Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента вiдсутня, оскiльки 
емiтент за органiзацiйно-правовою формою є товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю, 
тому акцiї не випускались. 
- Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам 
емiента в разi звiльнення вiдсутня, оскiльки в 2020 роцi винагороди та компенсацiї не 
виплачувались. 
Щодо п.12: Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням 
вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй вiдсутня, оскiльки емiтент за 



органiзацiйно-правовою формою є товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю, тому акцiї не 
випускались (передбачено Законом України "Про цiннi папери та фондовий ринок" ч.8 ст 40). 
Щодо п.13: Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета 
яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй вiдсутня, оскiльки 
емiтент за органiзацiйно-правовою формою є товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю, 
тому акцiї не випускались (передбачено Законом України "Про цiннi папери та фондовий 
ринок" ч.8 ст 40). 
Щодо п.14: Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна 
кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй 
вiдсутня, оскiльки емiтент за органiзацiйно-правовою формою є товариством з обмеженою 
вiдповiдальнiстю, тому акцiї не випускались (передбачено Законом України "Про цiннi папери 
та фондовий ринок" ч.8 ст 40). 
Щодо п.15: Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з 
голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає 
бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй вiдсутня, оскiльки емiтент за 
органiзацiйно-правовою формою є товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю, тому акцiї не 
випускались (передбачено Законом України "Про цiннi папери та фондовий ринок" ч.8 ст 40). 
Щодо п.16: Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв 
акцiй, а також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв) вiдсутня, оскiльки емiтент за 
органiзацiйно-правовою формою є товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю, тому акцiї не 
випускались. 
Щодо п.17 п.п.1: Iнформацiя про випуски акцiй емiтента вiдсутня, оскiльки Товариство не 
здiйснювало випуск акцiй. 
Щодо п.17 п.п.3: Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом вiдсутня, так як 
Товариство не здiйснювало випуск iнших цiнних паперiв. 
Щодо п.17 п.п.4: Iнформацiя про похiднi цiннi папери вiдсутня, оскiльки Товариство не 
здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. 
Щодо п.17 п.п.5: Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, так 
як Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв. 
Щодо п.17 п.п.6:  Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного 
перiоду вiдсутня, оскiльки емiтент за органiзацiйно-правовою формою є товариством з 
обмеженою вiдповiдальнiстю, тому акцiї не випускались. 
Щодо п.18: Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, 
виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) 
житлового будiвництва) вiдсутня, оскiльки Товариство не здiйснювало випуск цiльових 
облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання 
об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва. 
Щодо п.19: Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм 
акцiй) такого емiтента вiдсутня, оскiльки у власностi працiвникiв Товариства вiдсутнi цiннi 
папери Товариства. 
Щодо п.20:  Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 
0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу вiдсутня, оскiльки Товариство не здiйснювало випуск 
акцiй. 
Щодо п.21: Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому 
числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на 
вiдчуження таких цiнних паперiв вiдсутня, так як вiдсутнi будь-якi обмеження щодо обiгу 
цiнних паперiв Товариства. 
Щодо п.22: Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих 
акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за 
якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi вiдсутня, оскiльки 
Товариство не здiйснювало випуск акцiй. 



Щодо п.23: Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами 
вiдсутня, оскiльки Товариство в 2020 роцi не здiйснювало виплату дивiдендiв. 
Щодо п.24 п.п.4: Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї 
вiдсутня, оскiльки Товариство не вiдноситься до переробної та добувної промисловостi та не 
займається виробництвом i розподiленням електроенергiї, газу та води. 
Щодо п.24 п.п.5: Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, оскiльки 
Товариство не вiдноситься до переробної та добувної промисловостi та не займається 
виробництвом i розподiленням електроенергiї, газу та води  
Щодо п.25: Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинiв вiдсутня, оскiльки в 2020 роцi Товариство не вчиняло значнi правочини. 
Щодо п.26: Iнформацiя про вчинення значних правочинiв вiдсутня, оскiльки в 2020 роцi 
Товариство не вчиняло значнi правочини. 
Щодо п.27: Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть 
вiдсутня, оскiльки в 2020 роцi вiдсутнi правочини, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть . 
Щодо п.28:  Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз 
заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть вiдсутня, оскiльки 
вiдсутнi особи заiнтересованi у вчиненнi Товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та 
обставин, iснування яких створює заiнтересованiсть. 
Щодо п.31: Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює 
забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) та 
твердження щодо рiчної iнформацiї вiдсутнi, оскiльки Товариство не є страховиком/гарантом. 
Щодо п.33:  Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами 
(учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента вiдсутня, оскiльки iнформацiєю про такi 
договори Товаристово не володiє. 
Щодо п.34: Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є 
незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом вiдсутня, оскiльки договори та/або 
правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом, 
в 2020 роцi не укладались. 
Щодо п.35:  Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що 
виникала протягом звiтного перiоду, оскiльки в 2020 роцi не було розкриття особливої 
iнформацiї, а випуск iпотечних цiнних паперi Товариство не здiйснювало. 
Щодо п.36-45 : Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй; iнформацiя про склад, структуру 
i розмiр iпотечного покриття; 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; iнформацiя про 
випуски iпотечних сертифiкатiв; iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв; основнi 
вiдомостi про ФОН; iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН; iнформацiя про осiб, що 
володiють сертифiкатами ФОН; розрахунок вартостi чистих активiв ФОН; правила ФОН  
вiдсутнi, оскiльки Товариство не здiйснювало випуск iпотечних цiнних паперiв та 
сертифiкатiв ФОН. 
 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФАРМАЦЕВТИЧНА 
КОМПАНIЯ "ЗДОРОВ`Я" 
2. Скорочене найменування (за наявності) 

  
3. Дата проведення державної реєстрації 

 17.10.2001 
4. Територія (область) 

 Харківська обл. 
5. Статутний капітал (грн)  

 426295337,09 
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) 

 1643 
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 
 46.46 - Оптова торгiвля фармацевтичними товарами 
10. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті 
 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПУМБ", МФО 334851 
2) IBAN 
 UA193348510000026009962505315 
3) поточний рахунок 
 UA193348510000026009962505315 
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті 
 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПУМБ", МФО 334851 
5) IBAN 
 UA193348510000026009962505315 
6) поточний рахунок 
 UA193348510000026009962505315 
 
11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 

ліцензії 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

строку дії 

ліцензії (за 

наявності) 

1 2 3 4 5 
Виробництво лiкарських засобiв 598066 17.10.2013 Державна служба України з 

лiкарських засобiв 
 

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



Оптова торгiвля лiкарськими 
засобами 

527795 26.02.2010 Державна iнспекцiя з 
контролю якостi лiкарських 

засобiв 

 

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

Придбання; зберiгання, ввезення 
на територiю України, 

реалiзацiя (вiдпуск), знищення, 
використання прекурсорiв 

(списку 1 таблицi 4 та списку 2 
таблицi 4) "Перелiку 
наркотичних засобiв, 

психотропних речовин i 
прекурсорiв" 

 17.12.2020 Державна служба України з 
контролю за наркотиками 

17.12.2025 

Опис 

Поле "Номер лiцензiї (дозволу)" не заповнене, тому що лiцензiя 
видана без номеру. Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї в 2025 роцi 
Товариством буде прийнято рiшення щодо отримання нової лiцензiї на 
цей вид дiяльностi. 

Мiжнароднi перевезення 
вантажiв вантажним 
автомобiлями ( крiм 

перевезення небезпечних 
вантажiв та небезпечних 

вiдходiв) 

726 28.08.2018 Державна служба України з 
безпеки на транспортi 

 

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

На право зберiгання пального 2031041420200
004 

03.01.2020 Головним управлiнням 
Державної податкової служби 

у Харкiвськiй областi 

07.01.2025 

Опис 
Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї в 2025 роцi Товариством буде 
прийнято рiшення щодо отримання нової лiцензiї на цей вид 
дiяльностi. 

На право зберiгання пального 
(виключно для потреб власного 

споживання чи промислової 
переробки) 

2809041420200
0008 

28.02.2020 Головним управлiнням 
Державної податкової служби 

у Харкiвськiй областi 

01.03.2025 

Опис 
Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї в 2025 роцi Товариством буде 
прийнято рiшення щодо отримання нової лiцензiї на цей вид 
дiяльностi. 

 
14. Інформація про рейтингове агентство 

Найменування рейтингового 

агентства 

Ознака 

рейтингового 

агентства 

(уповноважене, 

міжнародне) 

Дата визначення 

або оновлення 

рейтингової оцінки 

емітента або 

цінних паперів 

емітента 

Рівень кредитного 

рейтингу емітента 

або цінних паперів 

емітента 

1 2 3 4 
Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Рейтингове агентство 
"IВI-Рейтинг 

уповноважене 
рейтингове 
агентство 

Оновлення 
рейтингової оцінки 
емітента 31.03.2020 

uaA 

Опис Довгостроковий кредитний рейтинг iменних вiдсоткових 



незабезпечених облiгацiй ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА 
КОМПАНIЯ "ЗДОРОВ`Я" серiй А-Е пiдтверджено на рiвнi 
uaA, прогноз "у розвитку". 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Рейтингове агентство 

"IВI-Рейтинг" 

уповноважене 
рейтингове 
агентство 

Оновлення 
рейтингової оцінки 
емітента 30.09.2020 

uaA 

Опис 

Довгостроковий кредитний рейтинг iменних вiдсоткових 
незабезпечених облiгацiй ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА 
КОМПАНIЯ "ЗДОРОВ`Я" серiй А-Е пiдтверджено на рiвнi 
uaA, прогноз "у розвитку". 

 
15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 

емітента 
1) Найменування 
 Московське представництво ТОВ "Фармацевтична компанiя "Здоров`я" 
2) Місцезнаходження 
 Російська Федерація, 12909, Москва 
3) Опис 
 З 2016 року Представництво дiяльностi не проводить, валютнi цiнностi на рахунках за 
межами України не розмiщувались. 
 
17. Штрафні санкції щодо емітента 

№ з/п 

Номер та дата 

рішення, яким 

накладено 

штрафну санкцію 

 Орган, який 

наклав штрафну 

санкцію 

Вид стягнення 
Інформація про 

виконання 

1 793-р, 17.12.2020 Антимонопольний 
комiтет України 

фiнансова санкцiя Не виконано 

Опис: 

Не сплачено у зв'язку з оскарженням у судовому порядку. 
2 92, 03.07.2020 Державна 

екологiчна iнспекцiя 
у Харкiвськiй 

областi 

Стягнення за шкоду, 
заподiяну 

порушенням 
законодавства про 

охорону 
навколишнього 

природного 
середовища  в 

наслiдок 
господарської та 
iншої дiяльностi. 

Виконано 

Опис: 

Сплачено 20.07.2020 року. 
 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Суттєвих змiн в органiзацiйнiй структурi Товариства у звiтньому перiодi вiдносно попереднiх 
звiтних перiодiв не вiдбувалось. 
До складу пiдприємства входять 29 вiддiлiв, 6 лабораторiй, 5 виробничих цехiв: 
- цех готових лiкарських засобiв (виготовляє препарати в формi таблеток, таблеток вкритих 
оболонкою, капсул твердих желатинових); 
- ампульний цех (виготовляє препарати в формi iн'єкцiйних розчинiв в ампулах); 



- фiтохiмiчний цех (виготовляє препарати в формi гелiв, мазей, крапель, рiдин, сиропiв, кремiв, 
аерозолiв, спреїв, елiксирiв, розчинiв, настойок i iн., субстанцiї); 
- цех готових лiкарських форм (виготовляє препарати в формi таблеток, таблеток вкритих 
оболонкою, гранул, капсул твердих желатинових, порошкiв для перорального застосування, 
концентратiв для приготування розчинiв для iнфузiй в ампулах, розчинiв для iн'єкцiй в ампулах). 
- цех м'яких лiкарських форм (виготовляє препарати в формi капсул м'яких желатинових, мазей, 
кремiв). 
 
 
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 1587 особи. Середня 
чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 56 осiб, в тому 
числi: працюють за цивiльно-правовими договорами - 2, зовнiшнi сумiсники - 54.  Чисельнiсть 
працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 25 осiба. Фонд 
оплати працi у 2020 роцi склав 292 823,2 тис.грн. Вiдносно з 2019 роком в 2020 роцi вiдбулося 
збiльшення фонду оплати працi у зв'язку з 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. За планом у 2020 роцi 
пройшли навчання: пiдвищили квалiфiкацiю фахiвцi, керiвники - 42 особи, пiдвищили 
квалiфiкацiю робiтники (пiдвищення розряду) - 6 осiб, привласненi сумiжнi професiї - 42 особи, 
пройшли навчання з охорони працi фахiвцiв - 104 особи, первинне навчання робiтникiв з 
охорони працi -33 особи, перевiрка знань робiтникiв з охорони працi - 169 осiб, навчено 
первинним професiям - 88 особи 
 
 
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", Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку. Облiковою полiтикою 
пiдприємства передбачено прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї. Оцiнка запасiв на 
кожну дату балансу здiйснюється за меншою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю 
реалiзацiї. 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 - 41 807 тис.уп., 
обсяг виробництва у грошовому виразi - 828 654  тис.грн., сума виручки - 808 226 тис.грн.), 
лiкарськi засоби у формi ампул (обсяг виробництва  у натуральному виразi - 50 149  тис.ампул, 
обсяг виробництва  у грошовому виразi - 220 706 тис.грн., сума виручки - 211 526 тис.грн.), 
лiкарськi засоби у формi капсул (обсяг виробництва  у натуральному виразi - 361  тис.уп, обсяг 
виробництва  у грошовому виразi - 22 442 тис.грн., сума виручки - 289 939 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 2020 роцi склала 2 
304 235 тис.грн., в т.ч. загальна сума експорту склала 169 810 тис.грн. Частка експорту в 
загальному обсязi продажiв складає 7,37 %. Частка продажiв компанiї вiд всього ринку склала 
1,6 %. Географiя присутностi компанiї сьогоднi виходить далеко за межi України: лiкарськi 
засоби експортуються в 20 країн свiту. У 2020 р. фармацевтична компанiя "Здоров'я" виграла 
державнi тендери та здiйснює плановi поставки своїх препаратiв до Iраку та Ємену. Компанiя 
поставляє лiкарськi засоби, що входять до списку препаратiв, якi використовуються при 
лiкуваннi COVID-19, до Республiки Узбекистан, Молдови, Киргизстану, Таджикистану та 
Монголiї. Компанiя "Здоров'я" виграла тендер МОЗ Монголiї на поставки противiрусних 
препаратiв. Крiм того, було отримано реєстрацiйнi посвiдчення на препарати групи компанiй 
"Здоров'я", та вже почали здiйснюватися плановi поставки.  2020 р. були проведенi переговори з 
партнерами країн - ОАЕ, Гана, Ангола, Кенiя, Буркина Фасо, Конго, Лiвiя. Триває робота по 
змiцненню спiвпрацi з дистриб'юторами з Польщi, Латвiї, Габона, Естонiї, Монголiї, Iраку, 
В'єтнаму. Продукцiя пiдприємства проходить процес реєстрацiї на африканському континентi в 
країнах Конго, Гана, Буркiна-Фасо. Основним ринком збуту продукцiї є Україна. Канали збуту 



та методи продажу - оптова торгiвля через дистриб`юторiв фармацевтичного ринку. Основнi 
клiєнти Товариства: ТОВ "Оптима-Фарм" , ТОВ "БаДМ", ТОВ ""УКРФАРМЕКСПОРТ", та iншi. 
Фармацевтична галузь характеризується жорстким державним регулюванням та контролем, 
високим рiвнем конкуренцiї, зростанням цiн на сировину та матерiали. Доля Товариства на 
ринку серед вiтчизняних виробникiв складає 4,2% за результатами 2020року. 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 на пiдприємствi спецiально розробленi i 
впровадженi Стандартнi робочi методики:"Управлiння ризиками для якостi продукцiї" СРМ-ОО-
20-934,  "Визначення середовища (контексту) пiдприємства. Управлiння ризиками та 
потенцiйними можливостями, що впливають на досягнення цiлей пiдприємства" СРМ-ОО-00-
1923 та "Формалiзована загальна оцiнка ризикiв з цiлью встановлення вимог GMP для 
допомiжних речовин" СРМ-ОО-00-1898.  Згiдно до яких складається Реєстр ризикiв та звiти з 
оцiнки ризикiв для дiяльностi пiдприємства  з перелiком заходiв щодо їх зменшення та вибору 
найбiльш надiйного постачальника.. 
 Перспектiвнi плани розвитку Товариства - планується вихiд на ринок України 15-ти нових 
препаратiв. Серед них треба видiлити лiнiйку лiкарьских засобiв у формi гормональних спреїв 
для назального застосування, в кiлькостi 5 асортиментних позицiй. Компанiя "Здоров'я", в 
Украiнї серед вiтчизняних виробникiв запустила виробництво гормональних назальних спреїв. 
Сировина закупається як у вiтчизняних постачальникiв так i за кордоном. Основнi 
постачальники пiдприємства, якi займають 10 вiдсоткiв та бiльше у загальному обсязi 
постачання: PHARMA POLAND SP. Z O.O., UK Pharma Impex Limited. 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 221764,71 тис.грн., в 
тому числi за 2020 рiк - 13912,36 тис.грн. За останнi п`ять рокiв у Товариства вибуло основних 
засобiв на суму 315366,73 тис.грн., в тому числi за 2020 рiк - 147,94 тис.грн. Товариство 
постiйно здiйснює модернiзацю та розширення виробництва, значнi iнвестицiї та придбання 
Товариством не заплановано. 
 
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 факторами.  



Iнформацiя про значнi правочини щодо основних засобiв: Iнформацiя про значнi правочини 
щодо основних засобiв: в заставi за договорами застави рухомого майна перебуває виробниче 
обладнання загальною вартiстю 259 577,73 тис.грн., за договорами iпотеки перебувають 
нежитловi будiвлi загальною вартiстю 96 157,73 тис.грн,., за договорами iпотеки перебувають 
землi пiд будiвлями та спорудами промислових пiдприємств вартiстю 8 266,76 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), 8,1 млн. одиниць 
готової продукцiї рiдких лiкарських форм (сиропи, каплi та iнше), 20,0 млн. мягких 
желатиновых капсул. 
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 обладнання, 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 

Нестабiльна економiчна ситуацiя в країнi, недосконалiсть законодавчої бази, низька 
платоспроможнiсть населення суттєво впливають на рiвень попиту на продукцiю та послуги в 
країнi в цiлому i на дiяльнiсть емiтента зокрема. Податкове законодавство потребує досить 
докорiнних змiн в площинi його спрощення, або зниженої величини податкового навантаження, 
оскiльки жорстка i негнучка система оподаткування негативно впливає на дiяльнiсть емiтента 
створюючи додаткове обов'язкове навантаження i зменшує обмеженi фiнансовi ресурси.  
Оскiльки закони та нормативнi акти, якi впливають на полiтичне та економiчне середовище в 
Українi, можуть швидко змiнюватися, активи та дiяльнiсть пiдприємства можуть опинитися пiд 
загрозою через несприятливi змiни в законодавчому та економiчному середовищi.  
 
 
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.  
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi знаходиться на прийнятному рiвнi та свiдчить про те, що 
частина короткострокових зобов'язань Товариства може бути погашена негайно. При цьому, 
коефiцiєнти швидкої та поточної лiквiдностi Товариства, значно перевищують нормативнi 
критерiї, що свiдчить про те, що у Товариства достатньо ресурсiв, якi можуть бути використанi 
для погашення його поточних зобов'язань.  
Основними джерелами забезпечення лiквiдностi Товариства є його активи, такi, як основнi 
засоби, запаси, торгова та iнша дебiторська заборгованiсть та грошовi кошти. 
 
 
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) 

Стратегiєю Товариства є висока якiсть та безпека продукцiї, а так само охорона навколишнього 
середовища. Для забезпечення цього необхiдний постiйний контроль як вхiдної сировини так i 
готової продукцiї, забезпечення оптимiзацiї бiзнес процесiв, управлiння охороною 
навколишнього середовища i нагляд за виконанням вимог стандартiв. Для пiдтвердження 
вiдповiдностi високим вимогам, що пред'являються до фармацевтичної промисловостi, 
Фармацевтична компанiя "Здоров'я" перiодично проходить атестацiю на вiдповiднiсть 
стандартам ISO та GMP. 
 
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

На базi ТОВ "Фармацевтична компанiя "Здоров'я" створено пiдроздiли по фармацевтичнiй 
розробцi та аналiтичному дослiдженню. 
Мета цих пiдроздiлiв - розробка нових видiв продукцiї власними силами, а основна мета 
фармацевтичної розробки - це розробка якiсних препаратiв i процесу їх виробництва. В складi 
вiддiлу працюють 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 i оригiнальнi препарати. На базi наших експериментальних 
лабораторiй проводяться такi дослiдження: фармако-технологiчнi, фiзико-хiмiчнi,порiвняльнi 
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 фармацевтичнiй розробцi i протягом усього життєвого циклу 
продукту, з метою досягнення гарантiї бажаної якостi з урахуванням безпеки для споживача; а 
також трансфер технологiй i аналiтичних методик в повномасштабне виробництво. 
ТОВ "Фармацевтична компанiя "Здоров'я"в 2020 роцi зареєстровало 6 нових препаратiв. В 2020 
роцi Товариство витратило на iнновацiї 6 673 тис.грн. 
 
 
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 

Iнформацiю, яка може бути iстотною для оцiнки фiнансового стану та результатiв дiяльностi 
товариства, потенцiйнi iнвестори можуть отримати в товариствi, на сайтi НКЦПФР - - 
www.stockmarket.gov.ua та на сайтi емiтента. https://zt.com.ua/pro-kompaniyu/informatsiya-
emitenta/ 
 
 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Загальнi Збори 
Учасникiв 

Єдиний Учасник Товариства ТОВ "Фармацевтична група "Здоров`я" 

Директор Одноособовий виконавчий орган 
Товариства 

Новiков Володимир Володимирович 

Наглядова Рада Наглядова рада складається iз 3 членiв Голова Наглядової Ради - Доровський 



Олександр Вiкторович 
Члени Наглядової Ради - Когута Олег 

Миколайович, Доровський Єгор 
Олександрович 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік 

народ

ження 

Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Директор 
Новiков Володимир 

Володимирович 
1970 вища фармацевтична 30 

ТОВ "Фармацевтична 
компанiя "Здоров`я", 

31437750, перший заступник 
генерального директора 

20.07.2018, 
п`ять рокiв до 

20.07.2023 

Опис: 
У 2020 роцi посадовiй особi було виплачено винагороду в розмiрi 862,98 тис.грн., в натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи складає 30 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа 
обiймала протягом останнiх п`яти рокiв : перший заступник генерального директора ТОВ "Фармацевтична компанiя "Здоров`я". 

2 

Головний бухгалтер 
Лелякова Марiя 
Олександрiвна 

1977 вища економiчна 26 

ТОВ "Фармацевтична 
компанiя "Здоров`я", 

31437750, перший заступник 
головного бухгалтера 

28.12.2018, 
без 

обмеження 
строку 

Опис: 
У 2020 роцi посадовiй особi було виплачено винагороду в розмiрi 393,89 тис.грн., в натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашеної 
судимостi за корисливi то посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи складає 26 роки. Перелiк попереднiх посад, якi 
особа обiймала протягом останнiх п`яти рокiв : заступник головного бухгалтера . 
Додаткове мiсце роботи - Благодiйна органiзацiя "Благодiйний фонд Олександра Доровського "Здоров`я", Код ЄДРПОУ 40115407, 
мiсцезнаходження: м. Харкiв, вул.Шевченка 146. Посади, якi займає на додатковому мiсцi роботи - головний бухгалтер 
 
 

3 

Голова наглядової ради 
Доровський Олександр 

Вiкторович 
1960 

вища технiчна,  
економiчна та 

фармацевтична 
44 

ТОВ "Фармацевтична 
компанiя "Здоров`я", 

31437750, Генеральний 
директор 

20.07.2018,  
без 

обмеження 
строку 

Опис: 
У 2020 роцi посадовiй особi було виплачено винагороду в розмiрi 2 198,33 тис.грн., в натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи складає 44 роки. Перелiк попереднiх посад, 
якi особа обiймала протягом останнiх п`яти рокiв: Генеральний директор ТОВ "Фармацевтична компанiя "Здоров`я". 
 
Посадова особа не є: акцiонером, представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором. 
 



4 

Член наглядової ради Когута Олег Миколайович 1968 
вища технiчна, 

економiчна 
30 

ТОВ "Фармацевтична 
компанiя "Здоров`я", 
31437750, Заступник 

генерального директора з 
фiнансових питань 

20.07.2018, 
без 

обмеження 
строку 

Опис: 
У 2020 роцi посадовiй особi було виплачено винагороду в розмiрi 1 490,64 тис.грн., в натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Загальний 
стаж роботи складає 30 рiк. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п`яти рокiв: Заступник генерального директора з 
фiнансових питань ТОВ "Фармацевтична компанiя "Здоров`я". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. 
Додаткове мiсце роботи - ТОВ "Дослiдний завод "ГНЦЛС", Код ЄДРПОУ 33338513, мiсцезнаходження: м. Харкiв, вул.Воробйова, буд.8. Посади, 
якi займає на додатковому мiсцi роботи - Заступник директора з фiнансових питань . ТОВ ХФП "Здоров'я народу", Код ЄДРПОУ 35587866, 
мiсцезнаходження: м. Харкiв, вул.Шевченка,22. Посади, якi займає на додатковому мiсцi роботи - Заступник директора з фiнансових питань.  
Посадова особа не є: акцiонером, представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором. 

5 

Член наглядової ради 
Доровський Єгор 
Олександрович 

1988 
вища економiчна, 

фармацевтична 
11 

ТОВ "Дослiдний завод 
"ГНЦЛС", 33338513, 

Заступник директора з 
зовнiшньоекономiчної 

дiяльностi 

20.07.2018, 
без 

обмеження 
строку 

Опис: 
У 2020 роцi посадовiй особi було виплачено винагороду в розмiрi 150 04 тис.грн., в натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Загальний 
стаж роботи складає 11 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п`яти рокiв: Заступник директора з 
зовнiшньоекономiчної дiяльностi  ТОВ "Дослiдний завод "ГНЦЛС",  Код ЄДРПОУ 33338513. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини посадова особа не має. 
Додаткове мiсце роботи -  ТОВ "Дослiдний завод "ГНЦЛС", Код ЄДРПОУ 33338513, мiсцезнаходження: м. Харкiв, вул.Воробйова, буд.8. Посади, 
якi займає на додатковому мiсцi роботи - Заступник директора з зовнiшньоекономiчної дiяльностi. ТОВ ХФП "Здоров'я народу", Код ЄДРПОУ 
35587866, мiсцезнаходження: м. Харкiв, вул.Шевченка,22. Посади, якi займає на додатковому мiсцi роботи - менеджер.  
Посадова особа не є: акцiонером, представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором. 
 
 

 



VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій 

(часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 

особи 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

ТОВ  "ФАРМАЦЕВТИЧНА 
ГРУПА "ЗДОРОВ`Я" 

35533730 
61013, Харківська обл., Київський 
р-н р-н, м.Харкiв, вул. Шевченка, 

буд. 22 
100 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

  
Усього 100 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
Фармацевтична компанiя "Здоров'я" є лiдером в сферi розробки i виведенню на фармацевтичний 
ринок України нових препаратiв з доведеною ефективнiстю, безпекою та бiоеквiвалентнiстю. 
Наявнiсть новiтнiх лабораторiй R & D, якi постiйно модернiзуються i мають в своєму 
розпорядженнi сучасне дослiдницьке обладнання для створення i вдосконалення продуктiв 
компанiї "Здоров'я". 
Щорiчно компанiя "Здоров'я" виводить на ринок України в середньому по 20 нових препаратiв 
для поточного портфеля. 
2017 рiк - 23 нових препаратiв зареєстровано; 
2018 рiк - 17 нових препарату зареєстровано; 
2019 рiк - 29 нових препарату зареєстровано; 
2020 рiк - 6 нових препаратiв зареєстровано; 
По бiльшостi препаратiв проведенi клiнiчнi дослiдження, дослiдження бiоеквiвалентностi. В 
даний напрямок компанiя "Здоров'я" активно вкладає iнвестицiї, що дозволяє розширювати 
портфель препаратами з доведеною ефективнiстю, що грає важливу роль в iмпортозамiщення, 
дозволяючи забезпечити населення доступними i в той же час ефективними аналогами 
зарубiжних препаратiв. 
Також з нових препаратiв можна видiлити препарати якi розробленi i зареєстрованi у формi 
таблеток шипучих. Компанiя "Здоров'я" першi серед локальних компанiй, якi вийшли на ринок 
України з даною лiкарською формою. На сьогоднiшнiй день вже фактично виробляється та 
реалiзується на фармацевтичному ринку п'ять лiкарських засобiв.  Данi препарати є генериками 
вiдомих в Українi та в свiтi брендiв таких як Солпадеин Актив, Панадол, АЦЦ, Упсарин упса. В 
перспективi планується розширення лiнiйки таблеток шипучих. 
Компанiя "Здоров'я" перша серед вiтчизняних виробникiв зареєструвала та вийшла на ринок 
України з лiкарськими засобами у формi стикiв для рiдких лiкарських форм (суспензiя, 
розчини). Номенклатура представлена 22-ма асортиментними позицiями. 
У 2021 роцi планується вихiд на ринок України 15-ти нових препаратiв. Серед них треба 



видiлити лiнiйку лiкарьских засобiв у формi гормональних спреїв для назального застосування, 
в кiлькостi 5 асортиментних позицiй. Компанiя "Здоров'я", перша i едина в Украiнї серед 
вiтчизняних виробникiв запустила виробництво гормональних назальних спреїв. 
 
 
2. Інформація про розвиток емітента 
ТОВ "Фармацевтична компанiя "Здоров'я" веде свою iсторiю з початку двадцятого столiття, 
коли в 1907 роцi Акцiонерним товариством "Галеника", органiзованим групою харкiвських 
пiдприємцiв - аптекарiв, була вiдкрита "Перша фабрика хiмiко-фармацевтичних препаратiв 
"Галеника".  
На фабрицi, що виготовляє в невеликих кiлькостях настоянки, мазi, пластирi та пресованi 
таблетки, з рiчним оборотом 69 тис. карбованцiв, працювало 25 осiб. Продукцiя фабрики 
розподiлялася в 11 аптек Харкiвської губернiї.  
У 1920 роцi фабрика була нацiоналiзована у ведення губсовнархоза.  
З 1921 року вона стала називатися Другою Українською Радянською Хiмiко-фармацевтичною 
фабрикою, а з 1930 року - "Здоров'я трудящим". До початку Великої Вiтчизняної вiйни 
номенклатура виробiв склала 139 найменувань, рiчний обсяг готової продукцiї - 10,5 млн. 
карбованцiв.  
У жовтнi 1941 року фармацевтична фабрика "Здоров'я трудящим" разом з 58 спiвробiтниками 
була евакуйована в Середню Азiю i лише в 1944 роцi фабрика реевакуйована до Харкова.  
За перiод з 1968 по 1989 рiк були впровадженi у виробництво 40 нових препаратiв. З 1991 року 
завод працює в умовах оренди i називається Фармацевтична фiрма "Здоров'я". З 1997 року 
пiдприємство стає Вiдкритим Акцiонерним Товариством "Фармацевтична фiрма "Здоров'я", а в 
2002 роцi - Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фармацевтична компанiя "Здоров'я".  
 
 
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового 

стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 
Дерективи щодо похiдних цiнних паперiв, якi впливають на оцiнку активiв, зобов`язань, 
фiнансового стану i доходiв або витрат в 2020 роцi не укладались. 
 
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 
З метою управлiння фiнансовими ризиками пiдприємства, ТОВ "Фармацевтична компанiя 
"Здоров'я", використовує такий iнструмент як Бюджетування.   
Бюджетування - це необхiдна складова фiнансового планування, оскiльки основою будь-якого 
оперативного чи поточного фiнансового плану є система вiдповiдних бюджетiв. Як i поточне 
планування в цiлому, бюджетування спрямоване на поетапну трансформацiю стратегiчного 
фiнансового плану в систему поточних планiв, послiдовне їх виконання з метою досягнення 
стратегiчних цiлей пiдприємства. Для реалiзацiї даного iнструменту розроблений спецiальний 
модуль програми "Облiк".  
Метою бюджетування є визначення структури витрат пiдприємства, а також контролю за 
рацiональним використанням коштiв.  
Бюджет складається iз затверджених проектiв, з чiтким зазначенням вiдповiдальних пiдроздiлiв 
та графiком фiнансування. Рiчний бюджет складається з щомiсячних бюджетiв.  
Контроль управлiння фiнансовими ризиками пiдприємства здiйснюється в рамках процесiв 
бюджетування: "формування бюджетiв" i "виконання бюджетiв". На кожному етапi 
бюджетування будь-яка цiннiсть пiдприємства може виявитися пiд ризиком, разом з тим, кожен 
етап бюджетування має свiй ризиковий профiль, отже, зв'язок мiж бюджетуванням i 



управлiнням ризиками проявляється, в тому числi, в виявленнi ризикiв, притаманних кожному 
етапу бюджетування. Таким чином, впровадження бюджетування в практику пiдприємства 
дозволяє iстотно скоротити можливi негативнi наслiдки i ймовiрнiсть настання ризикової подiї.  
 
 
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 
Для дiяльностi пiдприємства, в основному, характернi фiнансовi ризики у результатi ринкових 
змiн курсiв обмiну валют та вiдсоткових ставок. Ринковi ризики оцiнюються iз використанням 
аналiзiв чутливостi, якi враховують вплив обгрунтовано можливих змiн вiдсоткових ставок або 
курсiв обмiну валют протягом року. Збiльшення податкiв та нарахувань, погiршення 
економiчного стану у країнi, збiльшення цiни на матерiальнi ресурси та електроенергiю також 
впливають цiноутворення.  
Заходами по зниженню ризикiв є процес управлiння ризиками, щодо фiнансових ризикiв - їх 
оптимiзацiя. Метою управлiння ризиками Товариства є захист його iнтересiв. Управлiння 
ризиками включає в себе комплекс заходiв, виконання яких вимагає участi кожного 
спiвробiтника в рамках своєї компетенцiї. 
 
 
 
4. Звіт про корпоративне управління: 
1) посилання на: 
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
ТОВ "Фармацевтична компанiя "Здоров'я" керується Кодексом корпоративного управлiння 
(затверджено Протоколом Загальних зборiв б/н вiд 25.01.2019 року), який визначає i закрiплює 
основнi принципи та стандарти корпоративного управлiння Товариства, принципи захисту 
iнтересiв Товариства, принципи прозоростi прийняття рiшень, вiдповiдальностi керiвникiв 
Товариства та iнформацiйної вiдкритостi. Кодекс корпоративного управлiння надається до 
публiчого доступу за запитом. 
 
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
Товариство  не застосовує кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об`єднання 
юридичних осiб та iншi кодекси корпоративного управлiння. 
 
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 
Товариство не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством 
вимог 
 
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 

таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 

кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 
Товариство не вiдхиляється вiд положень кодексу корпоративного управлiння, та не приймало 
рiшення не застосовувати деякi положення кодексу корпоративного управлiння  
 
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 



Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 
Дата проведення 28.04.2020 
Кворум зборів 100 
Опис Опис: Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 

1. Призначення строку проведення рiчних загальних зборiв ТОВ "Фармацевтична 
компанiя "Здоров`я" за результатами 2019 фiнансового року, з урахуванням 
положень Закону України вiд 30.03.2020р №540-IX "Про внесення змiн до деяких 
законодавчих актiв України, спрямованих на забезпечення додаткових соцiальних 
та економiчних гарантiй у зв`язку з поширенням коронавiрусної хвороби (COVID-
19)" 
2. Встановлення порядку денного рiчних загальних зборiв ТОВ "Фармацевтична 
компанiя "Здоров`я" за результатами 2019 фiнансового року. 
 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 
Дата проведення 29.04.2020 
Кворум зборів 100 
Опис Опис: Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 

1. Затвердження Промiжної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за перший 
квартал 2020 
2. Затвердження Фiнансової звiтностi за перший квартал 2020 року 
 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

X  
Дата проведення 23.06.2020 
Кворум зборів 100 
Опис Опис: Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 

1. Звiт керiвництва Товариства про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi у 2019. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту керiвника 
Товариства. 
2. Звiт Аудиторського комiтету Товариства по висновкам незалежного аудиту 
рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2019 рiк. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту аудиторського комiтету Товариства; 
3. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2019 рiк 
4. Розподiл чистого прибутку, отриманого Товариством за 2019 рiк 
 
 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 
Дата проведення 23.06.2020 
Кворум зборів 100 
Опис Опис: Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 

1. Затвердження Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2019 рiк 
 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 
Дата проведення 28.07.2020 
Кворум зборів 100 
Опис Опис: Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 



1. Затвердження Промiжної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за другий квартал 
2020 
2. Затвердження Фiнансової звiтностi за другий квартал 2020 року 
 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 
Дата проведення 29.10.2020 
Кворум зборів 100 
Опис Опис: Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 

1. Затвердження Промiжної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за третiй квартал 
2020 
2. Затвердження Фiнансової звiтностi за другий третiй 2020 року 
 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 
Дата проведення 03.11.2020 
Кворум зборів 100 
Опис Опис: Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 

1. Збiльшення за рахунок додаткового вкладу учасника Статутного капiталу 
Товариства 
2. Встановлення строку для внесення вкладу учасника Статутного капiталу 
Товариства 
 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 
Дата проведення 10.11.2020 
Кворум зборів 100 
Опис Опис: Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 

1. Прийняття рiшення, про укладання договору куплi-продажу цiнних паперiв з 
фiзичними особами, на продаж ЦП. 
 

 
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 
збори 

 X 

Акціонери  X 
Депозитарна установа  X 
Інше (зазначити)  

 
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)? 

 Так Ні 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками 
голосуючих акцій 

 X 

 
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 



останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 
Підняттям карток  X 
Бюлетенями (таємне голосування)  X 
Підняттям рук  X 
Інше (зазначити)  

 
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 

 Так Ні 
Реорганізація  X 
Додатковий випуск акцій  X 
Унесення змін до статуту  X 
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 
товариства 

 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 
товариства 

 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради 

 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 
органу 

 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 
(ревізора) 

 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (зазначити) 
Прийняття рiшення, про укладання договору куплi-продажу 
цiнних паперiв з фiзичними особами, на продаж ЦП. 

 
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

 Так Ні 
  X 

 
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 
 Так Ні 
Наглядова рада  X 
Виконавчий орган  X 
Ревізійна комісія (ревізор)  X 
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно 
є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій 
товариства  

нi 

Інше (зазначити) 
Єдиний учасник 

Товариства 
 
У разі скликання, але непроведення 

чергових загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 

д/н 

 
У разі скликання, але непроведення 

позачергових загальних зборів 

зазначається причина їх непроведення 

д/н 

 



4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 
Склад наглядової ради (за наявності)  
 

Персональний 

склад 

наглядової ради 

Незалежний 

член 

наглядової 

ради 

Залежний 

член 

наглядової 

ради 

Функціональні обов'язки члена 

наглядової ради 

Доровський 
Олександр 
Вiкторович 

 X Функцiональнi обов`язки, згiдно Статуту та 
чинного законодавства України. 
 
 
 

Доровський Єгор 
Олександрович 

 X Функцiональнi обов`язки, згiдно Статуту та 
чинного законодавства України. 

Когута Олег 
Миколайович 

 X Функцiональнi обов`язки, згiдно Статуту та 
чинного законодавства України. 
 

 
Чи проведені засідання 

наглядової ради, 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; процедури, що 

застосовуються при 

прийнятті наглядовою 

радою рішень; 

визначення, як 

діяльність наглядової 

ради зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

В 2020 роцi засiдань наглядової ради   ТОВ "Фармацевтична 
компанiя "Здоров`я"  не проводилось 

 
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 
Персональний склад 

комітетів 
З питань аудиту  X  
З питань призначень  X  
З винагород  X  
Інше (зазначити) вiдсутнi  

 
Чи проведені засідання 

комітетів наглядової 

ради, загальний опис 

прийнятих на них 

рішень 

Комiтети в складi наглядової ради - вiдсутнi. 

У разі проведення оцінки 

роботи комітетів 

зазначається інформація 

щодо їх компетентності 

 



та ефективності 
 
Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 
Оцінка роботи 

наглядової ради 
Протягом звiтного перiоду оцiнка роботи Наглядової ради не 
проводилась. Органами Товариства не розглядались та не 
приймались рiшення по питанням оцiнки складу, структури 
Наглядової ради та її дiяльностi як колегiального органу, 
компетентностi та ефективностi та незалежностi кожного члена 
ради, виконання Наглядовою радою поставлених цiлей 

 
 
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства? 

 Так Ні 
Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 
Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 
Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 
Відсутність конфлікту інтересів  X 
Граничний вік  X 
Відсутні будь-які вимоги X  
Інше (зазначити) 
 

 X 

 
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 Так Ні 
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 
внутрішніх документів акціонерного товариства 

 X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 
члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками 

 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 
навчання (з корпоративного управління або фінансового 
менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк 
або не було обрано нового члена 

 X 

Інше (зазначити)  
 
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 
Винагорода є фіксованою сумою  X 
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 
ринкової вартості акцій 

 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 
Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 

Інше (запишіть) 
Виплачується посадовий оклад, премiї, пiльги та гарантiї, 
установленi чинним законодавством України та Колективним 
договором Товариства. 

 
Склад виконавчого органу 



 
Персональний склад 

виконавчого органу 
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

Одноособовим 
виконавчим органом  ТОВ 
"Фармацевтична компанiя 
"Здоров`я" є Директор 

До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, 
пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм 
питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв 
та наглядової ради Товариства 

 
Чи проведені засідання 

виконавчого органу: 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; інформація про 

результати роботи 

виконавчого органу; 

визначення, як 

діяльність виконавчого 

органу зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

Засiдання з головуванням  директора  ТОВ "Фармацевтична 
компанiя "Здоров`я" проводяться кожної недiлi. На засiданнях 
приймаються рiшення в межах компетенцiї Директора 
Товариства. Рiшення  контролюються особисто. Результатом 
дiяльностi виконавчого органу є збiльшення доходiв 
пiдприємства, оптимiзацiя виробничих циклiв та процесiв, 
покращення трудової дисциплiни на пiдприємствi, дотримання 
вимог та положень чинного законодавства України. 

 
Оцінка роботи 

виконавчого органу 
Органами Товариства не розглядались та не приймались рiшення 
по питанням оцiнки роботи та компетенцiї Директора. 

 
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  
 
На пiдприємсвi iснує вiддiл внутрiшнього та зовнiшнього контролю. Метою вiддiла є 
проведення внутрiшнiхх аудитiв (самоiнспекцiй).  Спiвробiтниками вiддiлу застосовується 
комплексний пiдхiд для проведення аудиту, тобто перевiряється кожне пiдроздiл по всiм 
процесам, в яких воно задiяно. План аудитiв складається з таким розрахунком, щоб всi процеси i 
пiдроздiли були оцiненi не рiдше одного разу на рiк, при цьому враховуються результати 
попереднiх аудитiв. 
Також, з метою мiнiмiзацiї ризикiв на пiдприємствi спецiально розробленi i впровадженi 
Стандартнi робочi методики, ("Визначення середовища (контексту) пiдприємства. Управлiння 
ризиками та потенцiйними можливостями, що впливають на досягнення цiлей пiдприємства" 
СРМ-ОО-00-1923, "Порядок складання Плану управлiння ризиками" СРМ-УД-32-1901, 
"Управлiння ризиками для якостi продукцiї" СРМ-ОО-00-934, "Оцiнка ризикiв для виробникiв / 
постачальникiв допомiжного сировини i матерiалiв" СРМ-ОО-00-1898, "Аналiз ризикiв для 
безпеки продукцiї згiдно з принципами НАССР" СРМ-ОО-00-1922, "Аналiз ризикiв у ходi 
виконання валiдацiї" СРМ-ОО-20-778.), а так само Керiвництва процесами (РП-ОР-20-001 
"Вiдповiдальнiсть керiвництва (лiдерство)", "Внутрiшнiй аудит (самоiнспекцiя)" РП-СI-20-002 
в07,  "Аналiз i вдосконалення" РП-АС-20-003).   
 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  ні 
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  0 



 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 

вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн
і збори 
акціоне

рів 

Наглядов
а рада 

Виконав
чий 

орган 

Не належить 
до 

компетенції 
жодного 
органу 

Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії) 

так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-
планів) 

так ні ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 
балансу, або бюджету 

так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 
та членів виконавчого органу 

так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 
та членів наглядової ради 

так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 
та членів ревізійної комісії 

ні ні ні так 

Визначення розміру винагороди для голови 
та членів виконавчого органу 

так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 
та членів наглядової ради 

так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів 
виконавчого органу 

так ні ні ні 

Прийняття рішення про додаткову емісію 
акцій 

так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій 

так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора так ні ні ні 
Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів 

так ні ні ні 

 
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні)  ні 
 
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні 
 
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 
Положення про загальні збори акціонерів  X 
Положення про наглядову раду  X 
Положення про виконавчий орган  X 
Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 



Положення про ревізійну комісію (або ревізора)  X 
Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) 
Положення про Дирекцiю ТОВ "Фармацевтична компанiя 
"Здоров`я" Положення про Аудиторський комiтет ТОВ 
"Фармацевтична компанiя "Здоров`я" 

 
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 
діяльність 

акціонерного 
товариства 

Інформація 
розповсюдж

ується на 
загальних 

зборах 

Інформація 
оприлюднюється 

в 
загальнодоступні
й інформаційній 

базі даних 
Національної 

комісії з цінних 
паперів та 

фондового ринку 
про ринок 

цінних паперів 
або через особу, 
яка провадить 

діяльність з 
оприлюднення 
регульованої 

інформації від 
імені учасників 

фондового ринку 

Документи 
надаються 

для 
ознайомлен

ня 
безпосередн

ьо в 
акціонерно

му 
товаристві 

Копії 
докуме

нтів 
надают
ься на 
запит 

акціоне
ра 

Інформація 
розміщуєтьс

я на 
власному 
веб-сайті 

акціонерног
о 

товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності 

так так так так так 

Інформація про 
акціонерів, які 
володіють 5 та більше 
відсотками 
голосуючих акцій 

ні ні ні ні ні 

Інформація про склад 
органів управління 
товариства 

так так так так так 

Протоколи загальних 
зборів акціонерів 
після їх проведення 

так ні так так ні 

Розмір винагороди 
посадових осіб 
акціонерного 
товариства 

ні так так так так 

 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 
 
Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 



аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 
Не проводились взагалі  X 
Раз на рік  X 
Частіше ніж раз на рік X  

 
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 
Загальні збори акціонерів X  
Наглядова рада  X 
Інше (зазначити)  

 
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 

востаннє? 

 Так Ні 
З власної ініціативи  X 
За дорученням загальних зборів  X 
За дорученням наглядової ради  X 
За зверненням виконавчого органу  X 
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та 
більше 10 відсотками голосуючих акцій 

 X 

Інше (зазначити) 
Згiдно Статуту ТОВ "Фармацевтична компанiя "Здоров`я"  , огран 
ревiзiйна комiсiя  - не передбачено 

 
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 

на загальних зборах емітента 

 



Загальна 

кількість 

акцій 

Кількість акцій 

з обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

0 0 Протягом року, що закiнчився 31 
грудня 2020 р., не було будь-яких 
обмежень прав участi по правам 

участi та голосування учасникiв на 
загальних зборах емiтента. 

 

Опис  
 
8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 
Директор - обирається Загальними Зборами Товариства строком на 5 рокiв, Загальнi Збори 
учасникiв мають право у будь-який час припинити повноваження Директора. 
Наглядова Рада  - призначається рiшенням Загальних зборiв учасникiв Товариства.  
У разi звiльнення посадових осiб виплачується компенсацiя згiдно законодавства, додаткових 
винагород та компенсацiй не передбачено. 
Головний бухгалтер Емiтента призначається на посаду, згiдно наказа Товариства. 
Звiльняється з посади, з пiдстав визначених чинним трудовим законодавством України. 
 
 
9) повноваження посадових осіб емітента 
Загальнi Збори Учасникiв Товариства - мають право приймати рiшення з будь-яких питань 
дiяльностi Товариства; 
Директор - вирiшує всi питання дiяльностi Товариства (органiзовувати ведення бух.облiку та 
звiтностi Товариства, складання та надання квартальних та рiчних звiтiв Товариства на розгляд 
Зборiв Учасникiв; визначати умови трудового договору з працiвниками, в тому числi умови 
оплати працi; забезпечувати функцiонування належної системи внутрiшньго та зовнiшньго 
контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, видавати довiреностi вiд iменi 
Товариства; укладати договори кредиту та поруки; укладати договори, про розпорядження 
основними фондами Товариства, об`єктами права iнтелектуальної власностi (нематерiальнi 
активами) Товариства , в тому числi договори застави зазначеного майна за умови отримання 
згоди загальних зборiв Товариства; здiйснювати будь-якi капiтальнi ремонти, модернiзацiю, 
полiпшення основних фондiв; придбати основнi фонди, укладати будь-якi iншi договори щодо 
розпорядження майном та коштами Товариства; розпоряджатися грошовими 
коштамиТовариства , та iнш). 
Наглядова Рада - контроль за реалiзацiєю основних напрямiв дiяльностi Товариства та 
виконанням рiшень Загальних Зборiв учасникiв; визначення умов оплати працi посадових осiб, 
загального кошторису заробiтної плати працiвникiв Товариства; попереднiй розгляд заяви 
учасника про вихiд з Товариства. 
Головний бухгалтер є керiвником, забезпечующим адмiнiстативне i методичне керiвництво 
спiвробiтникiв бухгалтерiї, органiзовує бухгалтерський i податковий облiк та звiтнiсть. 
Контролює рацiональне, економнимне використання матерiальних, трудових i фiнансових 
ресурсiв на пiдприємствi та його пiдроздiлах. 
 
 
10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у 

підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 

цього пункту 
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя 
складається iз Рiчного звiту емiтента цiнних паперiв (включаючи звiт про корпоративне 
управлiння) та звiту про управлiння, але не є фiнансовою звiтнiстю та нашим звiтом аудиторiв 



щодо неї.  
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо 
висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. 
У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з 
iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою 
iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи 
ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення. 
Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення 
цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Як вказано в роздiлi "Основа для 
думки iз застереженням" вище, ми не змогли виконати необхiднi аудиторськi процедури по 
деяких питаннях. Вiдповiдно ми не можемо дiйти висновку, чи iнша iнформацiя мiстить суттєве 
викривлення стосовно цього питання. 
 
 
11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
 
 
 



XI. Відомості про цінні папери емітента 

2. Інформація про облігації емітента  

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Наймену

вання 

органу, 

що 

зареєстру

вав 

випуск 

Міжнаро

дний 

ідентифік

аційний 

номер 

Облігаці

ї 

(відсотк

ові, 

цільові, 

дисконт

ні) 

Номіналь

на 

вартість 

(грн.) 

Кількість 

у випуску 

(шт.) 

Форма 

існуванн

я та 

форма 

випуску 

Загальна 

номіналь

на 

вартість 

(грн) 

Процент

на ставка 

за 

облігація

ми (у 

відсотках

) 

Строк 

виплати 

проценті

в 

Сума 

виплач

еного 

процен

тного 

доходу 

у 

звітном

у 

періоді 

(грн) 

Дата 

погаш

ення 

обліга

цій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 13 
28.07.2015 75/2/2015 Нацiональ

на комiсiя 
з цiнних 

паперiв та 
фондовог
о ринку 

UA400019
0771 

відсотко
ві 

1 000 20 000 Бездокум
ентарні 
іменні 

20 000 00
0 

19,5 26.02.202
0; 

26.05.202
0; 

26.08.202
0; 

26.11.202
0 

3 910 60
0 

28.08.2
027 

Опис 
Протягом звiтного перiоду факт лiстингу/делiстингу вiдсутнiй. Процентна ставка у вiдсотковий перiод з 26.08.2018р. по 25.08.2021р. становить 
19,5%. 

28.07.2015 76/2/2015 Нацiональ
на комiсiя 
з цiнних 

паперiв та 
фондовог
о ринку 

UA400019
0789 

відсотко
ві 

1 000 30 000 Бездокум
ентарні 
іменні 

30 000 00
0 

19,5 29.02.202
0; 

29.05.202
0; 

29.08.202
0; 

29.11.202
0 

5 865 90
0 

31.08.2
027 

Опис 
Протягом звiтного перiоду факт лiстингу/делiстингу вiдсутнiй. Процентна ставка у вiдсотковий перiод з 26.08.2018р. по 25.08.2021р. становить 
19,5%. 

28.07.2015 77/2/2015 Нацiональ
на комiсiя 
з цiнних 

паперiв та 
фондовог

UA400019
0797 

відсотко
ві 

1 000 50 000 Бездокум
ентарні 
іменні 

50 000 00
0 

19,5 02.03.202
0; 

02.06.202
0; 

02.09.202

9 777 00
0 

04.09.2
027 



о рин 0; 
02.12.202

0 

Опис 
Протягом звiтного перiоду факт лiстингу/делiстингу вiдсутнiй. Процентна ставка у вiдсотковий перiод з 26.08.2018р. по 25.08.2021р. становить 
19,5%. 

28.07.2015 78/2/2015 Нацiональ
на комiсiя 
з цiнних 

паперiв та 
фондовог
о ринку 

UA400019
0805 

відсотко
ві 

1 000 100 000 Бездокум
ентарні 
іменні 

100 000 0
00 

19,5 09.03.202
0; 

09.06.202
0; 

09.09.202
0; 

09.12.202
0 

19 554 0
00 

11.09.2
027 

Опис 
Протягом звiтного перiоду факт лiстингу/делiстингу вiдсутнiй. Процентна ставка у вiдсотковий перiод з 26.08.2018р. по 25.08.2021р. становить 
19,5%. 

28.07.2015 79/2/2015 Нацiональ
на комiсiя 
з цiнних 

паперiв та 
фондовог
о ринку 

UA400019
0813 

відсотко
ві 

1 000 88 800 Бездокум
ентарні 
іменні 

88 800 00
0 

19,5 16.03.202
0; 

16.06.202
0; 

16.09.202
0; 

16.12.202
0 

17 363 9
52 

18.09.2
027 

Опис 
Протягом звiтного перiоду факт лiстингу/делiстингу вiдсутнiй. Процентна ставка у вiдсотковий перiод з 26.08.2018р. по 25.08.2021р. становить 
19,5%. 

 



 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних 
засобів 

Власні основні засоби 
(тис. грн) 

Орендовані основні 
засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 
усього (тис. грн) 

на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 

на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 

на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 
1. Виробничого призначення: 430 854 409 628 0 0 430 854 409 628 
  будівлі та споруди 270 054 259 636 0 0 270 054 259 636 
  машини та обладнання 123 332 118 477 0 0 123 332 118 477 
  транспортні засоби 15 758 10 728 0 0 15 758 10 728 
  земельні ділянки 11 239 11 239 0 0 11 239 11 239 
  інші 10 471 9 548 0 0 10 471 9 548 
2. Невиробничого 
призначення: 

4 813 3 285 0 0 4 813 3 285 

  будівлі та споруди 2 313 2 250 0 0 2 313 2 250 
  машини та обладнання 1 853 477 0 0 1 853 477 
  транспортні засоби 183 150 0 0 183 150 
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 
  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 
  інші 464 408 0 0 464 408 
Усього 435 667 412 913 0 0 435 667 412 913 

Опис 

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: 710 341 
тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв: 41,87 %, ступiнь використання 
основних засобiв: 100%. Сума нарахованого зносу: 297 428 тис.грн.  
Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: в в 
заставi за договорами застави рухомого майна перебуває виробниче 
обладнання загальною вартiстю 259 577,73  тис.грн.,  за договорами 
iпотеки перебувають нежитловi будiвлi загальною вартiстю                                    
96 157,73тис.грн.,за договорами iпотеки перебувають земельны дiлянки 
загальною вартiстю 8 266,76  тис.грн. 
 

 

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

Розрахункова вартість чистих активів 
(тис.грн) 

832 112 845 302 

Статутний капітал (тис.грн) 426 295 366 295 
Скоригований статутний капітал 
(тис.грн) 

424 295 366 295 

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 405 817тис.грн. Рiзниця мiж 
розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець 



звiтного перiоду становить 407 817 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих 
активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 479 007 тис.грн. 
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним 
капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 479 007 тис.грн. 

Висновок 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 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 
частина 

боргу (тис. 
грн) 

Відсоток за 
користування 

коштами 
(відсоток річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 152 227 X X 
у тому числі:  
Короткостроковi в iноземнiй валютi 22.10.2020 17 370 5,3 19.01.2021 
Короткостроковi в iноземнiй валютi 23.10.2020 17 370 5,3 20.01.2021 
Короткостроковi в iноземнiй валютi 26.10.2020 26 055 5,3 22.01.2021 
Короткостроковi в iноземнiй валютi 27.10.2020 6 253 5,3 25.01.2021 
Короткостроковi в iноземнiй валютi 20.02.2020 48 219 6,5 12.02.2021 
Короткостроковi в нацiональнiй 
валютi 

29.10.2020 15 700 12,5 27.01.2021 

Короткостроковi в iноземнiй валютi 28.12.2020 21 260 5,9 12.02.2021 
Зобов’язання за цінними паперами X 299 503 X X 

у тому числі:  
за облігаціями (за кожним власним 
випуском): 

X 288 800 X X 

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

07.09.2015 20 000 19,5 28.08.2027 

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

09.09.2015 30 000 19,5 31.08.2027 

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

10.09.2015 50 000 19,5 04.09.2027 

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

11.12.2015 100 000 19,5 11.09.2027 

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

21.07.2015 88 800 19,5 18.09.2027 

за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 10 703 X X 
за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними 
паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним 
видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 8 708 X X 
Фінансова допомога на зворотній 
основі 

X 69 000 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 696 243 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 1 225 681 X X 



Опис Зобов`язання за кредитами банку, за iпотечними цiнними 
паперами, за сертифiкатами ФОН, за iншими цiнними 
паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами), за 
фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права Товариство не 
має. 
Iншi зобов`язання Товариства складають 696 243 тис.грн., в 
тому числi: довгостроковi зобов`язання 438 037 тис.грн.; 
поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, 
послуги 185 790 тис.грн.; поточна кредиторська заборгованiсть 
за розрахунками зi страхування 5 150 тис.грн.; поточна 
кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi 
16 461 тис.грн.; поточна кредиторська заборгованiсть за 
одержаними авансами 12 465 тис.грн.; поточнi забезпечення 17 
970 тис.грн.; iншi поточнi зобов`язання (крiм фiнансової 
допомоги на зворотнiй основi) 20 370 тис.грн. 
 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ 

ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ 
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 
Місцезнаходження 04071, Україна, Київська обл., 

Подiльський р-н, м. Київ, 
вул.Тропiнiна, 7-Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

Рiшення НКЦПФР №1340 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ 
ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 13.07.2015 
Міжміський код та телефон (044) 591-04-04 
Факс (044) 482-52-07 
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального 

депозитарiю 
Опис ПАТ "Нацiональний депозитарiй 

України" здiйснює дiяльнiсть 
вiдповiдно до "Правил Центрального 
депозитарiю цiнних паперiв", 
затверджених рiшенням Наглядової 
ради ПАТ "Нацiональний депозитарiй 
України" (протокол вiд 04.09.2013 №4) 
та зареєстрованих НКЦПФР 01.10.2013 
рiшення №2092 зi Змiнами, 
затвердженими рiшенням НКЦПФР № 
443 вiд 08.04.2014 р. 

 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО "IВI-
РЕЙТИНГ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 33262696 



Місцезнаходження 03680, Україна, Київська обл., 
Голосiївський р-н, м. Київ, вул. 

Антоновича, 172, оф. 1014 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

3 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ 
ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.04.2010 
Міжміський код та телефон (044) 362-90-84 
Факс (044) 521-20-15 
Вид діяльності Консультування з питань комерцiйної 

дiяльностi й керування 
Опис ТОВ "Рейтингове агентство "IВI-

Рейтинг" надає послуги з визначення 
кредитного рейтингу цiнних паперiв 
Товариства 

 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА 

"ПЕРСПЕКТИВА" 
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код юридичної особи 33718227 
Місцезнаходження 49000, Україна, Дніпропетровська обл., 

Шевченкiвського р-н, м. Днiпро, вул. 
Воскресенська, буд.30 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

146 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ 
ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 15.03.2018 
Міжміський код та телефон (044) 537-62-12 
Факс (056) 373-95-94 
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому 

ринку - дiяльнiсть з органiзiцiї торгiвлi 
на фондовому ринку 

Опис ПАТ "Фондова бiржа "Перспектива" 
здiйснює професiйну дiяльнiсть на 
фондовому ринку - дiяльнiсть з 
органiзацiї торгiвлi на фондовому 
ринку 

 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

АУДИТОРСЬКА ФIРМА "КАПIТАЛ 
ГРАНД" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 35449775 
Місцезнаходження 69032, Україна, Запорізька обл., 

Днiпровський р-н, м.Запорiжжя, 
пр.Металугрiв, буд.21/24 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

4126 

Найменування державного органу, що видав ліцензію АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ 



або інший документ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.03.2008 
Міжміський код та телефон (095)230-15-35 
Факс (095)230-15-35 
Вид діяльності Аудиторськi послуги 
Опис ТОВ "Аудиторська фiрма "Капiтал 

Гранд"  надає послуги, щодо 
здiйснення аудиторської перевiрки 
фiнансової звiтностi Товариства 

 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО `КПМГ АУДИТ` 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код юридичної особи 31032100 
Місцезнаходження 01010, Україна, Київська обл., 

Печерський р-н, м. Київ, 
вул.Московська, буд 32/2, 17 поверх 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

2397 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  
Міжміський код та телефон (044)490-55-07 
Факс (044)490-55-07 
Вид діяльності Аудиторськi послуги 
Опис ПАТ `КПМГ АУДИТ` надає послуги, 

щодо здiйснення аудиторської 
перевiрки фiнансової звiтностi 
Товариства 

 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 

МIЖНАРОДНИЙ БАНК" 
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код юридичної особи 14282829 
Місцезнаходження 04070, Україна, Київська обл., 

Подiльський р-н, м. Київ, 
вул.Андрiївська, буд 4. 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

29471 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ 
ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 14.02.2015 
Міжміський код та телефон (044)231-71-80 
Факс (044)231-71-80 
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної 

установи 
Опис Акцiонерне товариство "Перший 

Український Мiжнародний Банк" надає 
послуги з депозитарної дiяльностi 
депозитарної установи. 

 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 

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

за ЄДРПОУ 31437750 

Територія Харківська область, Харкiв за КОАТУУ 6310100000 
Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ 240 

Вид економічної 

діяльності 

Виробництво фармацевтичних препаратів і 
матеріалів 

за КВЕД 21.20 

Середня кількість працівників: 1643 
Адреса, телефон: 61013 м. Харкiв, Шевченка, будинок 22, (057) 700-98-08 
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 
Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2020 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
    I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи 1000 1 188 8 125 
    первісна вартість 1001 2 095 9 324 
    накопичена амортизація 1002 ( 907 ) ( 1 199 ) 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 5 108 7 464 
Основні засоби 1010 435 667 412 913 
    первісна вартість 1011 695 369 710 341 
    знос 1012 ( 259 702 ) ( 297 428 ) 
Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 
    первісна вартість 1016 0 0 
    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 
    первісна вартість 1021 0 0 
    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові фінансові інвестиції:    
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 

1030 53 275 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 
Відстрочені податкові активи 1045 3 895 9 342 
Гудвіл 1050 0 0 
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 
Залишок коштів у централізованих страхових резервних 
фондах 

1065 0 0 



Інші необоротні активи 1090 1 572 586 
Усього за розділом I 1095 500 705 438 430 
    II. Оборотні активи    
Запаси 1100 428 245 553 856 
Виробничі запаси 1101 269 915 279 149 
Незавершене виробництво 1102 32 289 83 773 
Готова продукція 1103 105 989 151 582 
Товари 1104 20 052 39 352 
Поточні біологічні активи 1110 0 0 
Депозити перестрахування 1115 0 0 
Векселі одержані 1120 0 0 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 

1125 597 891 696 411 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
    за виданими авансами 1130 20 023 35 261 
    з бюджетом 1135 21 058 45 099 
    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 
    з нарахованих доходів 1140 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 125 045 101 738 
Поточні фінансові інвестиції 1160 178 803 176 466 
Гроші та їх еквіваленти 1165 33 469 8 926 
Готівка 1166 0 1 
Рахунки в банках 1167 33 469 8 925 
Витрати майбутніх періодів 1170 1 283 1 199 
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 
у тому числі в:    
    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 
    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 
    резервах незароблених премій 1183 0 0 
    інших страхових резервах 1184 0 0 
Інші оборотні активи 1190 3 014 407 
Усього за розділом II 1195 1 408 831 1 619 363 
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 

1200 0 0 

Баланс 1300 1 909 536 2 057 793 
 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
    I. Власний капітал    
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 366 295 426 295 
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 
Капітал у дооцінках 1405 0 0 
Додатковий капітал 1410 0 0 
Емісійний дохід 1411 0 0 
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 
Резервний капітал 1415 0 0 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 479 007 407 817 
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 2 000 ) 
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 



Інші резерви 1435 0 0 
Усього за розділом I 1495 845 302 832 112 
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 
Інші довгострокові зобов’язання 1515 612 923 426 156 
Довгострокові забезпечення 1520 13 198 11 881 
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 13 198 11 881 
Цільове фінансування 1525 0 0 
Благодійна допомога 1526 0 0 
Страхові резерви 1530 0 0 
у тому числі:    
    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 
    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 
    резерв незароблених премій 1533 0 0 
    інші страхові резерви 1534 0 0 
Інвестиційні контракти 1535 0 0 
Призовий фонд 1540 0 0 
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 
Усього за розділом II 1595 626 121 438 037 
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    
Короткострокові кредити банків 1600 143 586 152 227 
Векселі видані 1605 17 743 10 703 
Поточна кредиторська заборгованість за:    
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 
    товари, роботи, послуги 1615 205 094 185 790 
    розрахунками з бюджетом 1620 14 658 8 708 
    у тому числі з податку на прибуток 1621 10 879 4 047 
    розрахунками зі страхування 1625 6 909 5 150 
    розрахунками з оплати праці 1630 15 076 16 461 
    одержаними авансами 1635 9 918 12 465 
    розрахунками з учасниками 1640 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 
    страховою діяльністю 1650 0 0 
Поточні забезпечення 1660 15 706 17 970 
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 
Інші поточні зобов’язання 1690 9 423 378 170 
Усього за розділом IІІ 1695 438 113 787 644 
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 

1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 
Баланс 1900 1 909 536 2 057 793 

 
Керівник    Новiков Володимир Володимирович 
 
Головний бухгалтер   Лелякова Марiя Олександрiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 

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

за ЄДРПОУ 31437750 

 
Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2020 рік 
Форма №2 

І. Фінансові результати 
Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

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

2000 2 304 235 2 038 351 

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

2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 1 761 550 ) ( 1 578 430 ) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 
Валовий: 
    прибуток 

2090 542 685 459 921 

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

2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 
Інші операційні доходи 2120 10 581 31 255 
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування 

2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 106 748 ) ( 103 936 ) 
Витрати на збут 2150 ( 145 090 ) ( 140 731 ) 
Інші операційні витрати 2180 ( 150 734 ) ( 38 840 ) 
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 150 694 207 669 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 



Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 
Інші фінансові доходи 2220 0 0 
Інші доходи 2240 18 524 49 851 
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 
Фінансові витрати 2250 ( 115 396 ) ( 105 865 ) 
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрати 2270 ( 106 534 ) ( 5 946 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 
Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 0 145 709 

    збиток 2295 ( 52 712 ) ( 0 ) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -19 972 -33 372 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 0 112 337 

    збиток 2355 ( 72 684 ) ( 0 ) 
II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

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

2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 1 494 -996 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 1 494 -996 
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 

2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 1 494 -996 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -71 190 111 341 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 1 451 717 894 790 
Витрати на оплату праці 2505 283 021 271 192 
Відрахування на соціальні заходи 2510 55 930 57 370 
Амортизація 2515 35 704 38 529 
Інші операційні витрати 2520 337 750 116 024 
Разом 2550 2 164 122 1 377 905 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 



Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 0,000000 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

2615 0,000000 0,000000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 
 
Керівник    Новiков Володимир Володимирович 
 
Головний бухгалтер   Лелякова Марiя Олександрiвна 



КОДИ 
Дата 01.01.2021 

Підприємство 

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

за ЄДРПОУ 31437750 

 
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2020 рік 
Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 
За аналогічний 

період 
попереднього 

року 
1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 2 277 626 1 851 919 
Повернення податків і зборів 3005 0 30 026 
 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 30 000 
Цільового фінансування 3010 5 372 3 520 
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 84 662 64 693 
Надходження від повернення авансів 3020 670 10 701 
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 

3025 1 242 2 194 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 
Надходження від операційної оренди 3040 0 0 
Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 
Надходження від страхових премій 3050 79 57 
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 
Інші надходження 3095 16 979 13 706 
Витрачання на оплату:     
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 1 315 410 ) ( 834 026 ) 
Праці 3105 ( 238 962 ) ( 210 870 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 63 553 ) ( 56 335 ) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 97 830 ) ( 80 170 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 32 251 ) ( 24 493 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 
вартість 

3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 
зборів 

3118 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 634 352 ) ( 549 112 ) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 121 ) ( 5 ) 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 3 715 ) ( 5 212 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами 

3150 ( 46 574 ) ( 41 073 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрачання 3190 ( 6 695 ) ( 7 339 ) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -20 582 192 674 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    



Надходження від реалізації: 
    фінансових інвестицій 3200 73 680 0 
    необоротних активів 3205 16 901 11 528 
Надходження від отриманих:    
    відсотків 3215 0 0 
    дивідендів 3220 0 0 
Надходження від деривативів 3225 0 0 
Надходження від погашення позик 3230 89 055 185 025 
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 99 750 
Витрачання  на придбання:    
    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 232 078 ) 
    необоротних активів 3260 ( 12 354 ) ( 7 506 ) 
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на надання позик 3275 ( 167 588 ) ( 196 652 ) 
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -306 -139 933 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 58 000 25 000 
Отримання позик 3305 758 717 273 221 
Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 

3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 3 909 
Витрачання  на:    
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 
Погашення позик 3350 ( 715 959 ) ( 237 274 ) 
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 111 696 ) ( 108 412 ) 
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 

3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 

3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -10 938 -43 556 
Чистий рух коштів за звітний період 3400 -31 826 9 185 
Залишок коштів на початок року 3405 33 469 25 570 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 7 283 -1 286 
Залишок коштів на кінець року 3415 8 926 33 469 

 
Керівник    Новiков Володимир Володимирович 
 
Головний бухгалтер   Лелякова Марiя Олександрiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 

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

за ЄДРПОУ 31437750 

 
Звіт про власний капітал 

За 2020 рік 
Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 
Зареєстр
ований 
капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додаткови
й капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподіл
ений 

прибуток 
(непокрити
й збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 366 295 0 0 0 479 859 0 0 846 154 
Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 -852 0 0 -852 
Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 
Скоригований залишок на 

початок року  
4095 366 295 0 0 0 479 007 0 0 845 302 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  
4100 0 0 0 0 -72 684 0 0 -72 684 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  
4110 0 0 1 494 0 0 0 0 1 494 

Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 
інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 1 494 0 0 0 0 1 494 
Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 



Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 
капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 
належна до бюджету 
відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних 
(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 60 000 0 0 0 0 -2 000 0 58 000 

Погашення заборгованості з 
капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 
акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 
акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 -1 494 0 1 494 0 0 0 
Придбання (продаж) 
неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 60 000 0 0 0 -71 190 -2 000 0 -13 190 
Залишок на кінець року  4300 426 295 0 0 0 407 817 -2 000 0 832 112 

 
Керівник    Новiков Володимир Володимирович 
 
Головний бухгалтер   Лелякова Марiя Олександрiвна 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
Примiтки до фiнансової звiтностi, 
складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 
 
 З повним текстом примiток до "Фiнансової звiтностi ТОВ "Фармацевтична компанiя 
"Здоров'я" за рiк, який закiнчився 31 грудня 2020 роцi, можна ознайомитися на сайтi ТОВ 
"Фармацевтична компанiя "Здоров'я" за адресою: https://zt.com.ua/pro-kompaniyu/informatsiya-
emitenta/ 
 
1. Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за рiк, що закiнчився  
31 грудня, представлений таким чином: 
(у тисячах гривень)  2020 р. 2019 р. 
Чистий дохiд вiд контрактiв iз клiєнтами    
   Дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї            1,669,905  1,581,778 
   Дохiд вiд реалiзацiї товарiв                538,493  368,160 
   Дохiд вiд наданих послуг:    
   Контрактного виробництва   69,623  51,439 
   Транспортних перевезень                   8,171  10,740 
   Контролю якостi  2,889 11,033 
  2,289,081 2,023,150 
Чистий дохiд вiд iншої реалiзацiї    
Операцiйна оренда  15,154 15,201 
Усього  2,304,235 2,038,351 
Реалiзацiя двом основним клiєнтам Компанiї становить приблизно 87% (1,995,776  тисяч 
гривень) вiд усiєї суми реалiзацiї за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 р. (2019 р.: 74% або  
1,517,537 тисяч гривень). 
2. Витрати на збут 
Витрати на збут за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi таким чином: 
(у тисячах гривень)  2020 р. 2019 р. 
Маркетинговi та рекламнi послуги   69,775  62,763 
Витрати на страхування вантажiв   41,988  40,289 
Витрати на оплату працi (Примiтка 12(а))   22,306  26,125 
Витрати на оренду (Примiтка 12(б))   4,856  3,581 
Амортизацiя основних засобiв (Примiтка 15)   1,567  1,546 
Iншi витрати  4,598 6,427 
Усього  145,090 140,731 
3. Адмiнiстративнi витрати 
Адмiнiстративнi витрати за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi таким чином: 
(у тисячах гривень)  2020 р. 2019 р. 
Витрати на оплату працi (Примiтка 12(а))   57,843   59,079  
Витрати на експертизу   11,471   10,683  
Витрати на технiчне обслуговування машин та обладнання   11,124  10,432  
Витрати на професiйнi послуги   5,430   5,668  
Амортизацiя основних засобiв (Примiтка 15)   4,588   6,988  
Витрати на податки   3,915   2,910  
Витрати на оренду (Примiтка 12(б))   3,702   1,177  
Iншi витрати  8,675  6,999 
Усього   106,748   103,936  



4. Iншi операцiйнi витрати та iншi витрати 
Iншi операцiйнi витрати та iншi витрати за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi таким 
чином: 
(у тисячах гривень)                         2020 р. 2019 р. 
Витрати на створення резерву ОКЗ пiд торгову та iншу дебiторську заборгованiсть   
86,686   10,409  
Втрати вiд операцiй з iноземною валютою   30,976   728  
Витрати на оплату працi (Примiтка 12 (а))   9,745   8,011  
Витрати на дослiдження   6,673   5,720  
Витрати на списання запасiв до чистої вартостi реалiзацiї   4,681   -    
Витрати на списання нестач   2,364   5,064  
Витрати на створення резерву пiд знецiнення та списання авансiв виданих   1,810   567  
Амортизацiя основних засобiв (Примiтка 15)   537   297  
Витрати на списання безнадiйної дебiторської заборгованостi  - 420 
Iншi витрати   7,262   7,624  
Усього iнших операцiйних витрат   150,734   38,840  
Неоперацiйнi курсовi витрати   102,540  - 
Витрати на благодiйнiсть   2,486  3,448 
Витрати на соцiальнi заходи   1,501  2,233 
Iншi витрати   7  265 
Усього iнших витрат   106,534  5,946 
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 р., витрати на створення резерву ОКЗ пiд торгову та iншу 
дебiторську заборгованiсть включають витрати на створення резерву ОКЗ пiд iншу дебiторську 
заборгованiсть в сумi 75,000 тисяч гривень представлену виданою безпроцентною фiнансовою 
допомогою чотирьом контрагентам, по якiй Компанiя визнала очiкуванi кредитнi збитки в сумi 
повної виданої фiнансової допомоги, оскiльки оцiнює ймовiрнiсть її повернення як низьку. 
5. Iншi операцiйнi доходи та iншi доходи 
Iншi операцiйнi доходи та iншi доходи за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 р., представленi 
таким чином: 
(у тисячах гривень)  2020 р. 2019 р. 
    
Доходи вiд надання iнших послуг   7,306  9,805 
Доходи вiд продажу iнших оборотних активiв   1,783  1,024 
Доходи вiд операцiйних курсових рiзниць  -    11,559 
Доходи вiд корегування списання запасiв до  
чистої вартостi реалiзацiї   -    5,621 
    
Iншi доходи   1,492  3,246 
Усього iнших операцiйних доходiв 10,581 31,255 
Доходи вiд переоцiнки фiнансових iнвестицiй (Примiтка 20)  9,476 - 
Доходи вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй (Примiтка 6)  8,592 - 
Доходи вiд неоперацiйних курсових рiзниць   -    49,800 
Iншi доходи   456  51 
Усього iнших доходiв  18,524 49,851 
    
 
? 
6. Витрати на персонал та операцiйну оренду 
(а)   Витрати на персонал 
Витрати на персонал за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 р., представленi таким чином: 
(у тисячах гривень)  2020 р. 2019 р. 



Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)  249,057 235,347 
Адмiнiстративнi витрати (Примiтка 9)   57,843  59,079 
Витрати на збут (Примiтка 8)   22,306  26,125 
Iншi операцiйнi витрати (Примiтка 10)   9,745  8,011 
Усього  338,951 328,562 
(б)   Витрати на операцiйну оренду 
Витрати на операцiйну оренду за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 р., виникли на 
короткостроковiй орендi та представленi таким чином: 
(у тисячах гривень)  2020 р. 2019 р. 
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)  4,500 4,178 
Адмiнiстративнi витрати (Примiтка 9)   3,702   1,177  
Витрати на збут (Примiтка 8)   4,856  3,581 
Усього  13,058 8,936 
7. Витрати з податку на прибуток 
Cтавка податку на прибуток, що застосовується до Компанiї, становила 18%. 
Компоненти витрат з податку на прибуток за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 р., представленi 
таким чином: 
(у тисячах гривень)  2020 р. 2019 р. 
Витрати з поточного податку   (25,419) (35,136) 
Дохiд з вiдстроченого податку: виникнення та сторнування тимчасових рiзниць   5,447 
 1,764 
Усього   (19,972) (33,372) 
 
Рiзниця мiж загальною очiкуваною сумою витрат з податку на прибуток за рiк, що закiнчився 31 
грудня 2020 р., розрахованою iз застосуванням дiючої ставки податку на прибуток до прибутку 
до оподаткування, i фактичною сумою витрат з податку на прибуток представлена таким чином:  
 
 (у тисячах гривень)  2020 р.  %  2019 р.  % 
 (Збиток)/Прибуток до оподаткування   (52,712)  100.0% 
 145,709  100.0% 
 (Доходи)/Витрати з податку на прибуток за ставкою 18%   (9,488) 
 18.0%  26,228  18.0% 
 Невизнаний актив на тимчасових рiзницях   9,558   (18.1%) 
 4,627  3.2% 
 Вплив постiйних рiзниць   19,902   (37.8%)  2,517 
 1.7% 
 Усього податку на прибуток   19,972   (37.9%) 
 33,372  22.9% 
Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2020 р., у постiйнi рiзницi включено 75,000 тисяч 
гривень резерву очiкованих кредитних збиткiв пiд видану безпроцентну фiнансову допомогу 
(див. Примiтку 10).  
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання вiдносяться до таких статей: 
 Активи Зобов'язання Чиста сума 
 (у тисячах гривень)  31 грудня 2020 р.  31 грудня 2019 р.  31 
грудня 2020 р.  31 грудня 2019 р.  31 грудня 2020 р.  31 грудня 
2019 р. 
              
 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть  11,049  9,080  - 
 -  11,049  9,080 
 Запаси  10,271  9,698  -  -  10,271  9,698 
 Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги  3,099  3,072 



 -  -  3,099  3,072 
 Поточнi забезпечення  2,622  533  -  - 
 2,622  533 
 Довгостроковi забезпечення  -  2,376  -  -
  -  2,376 
 Iншi поточнi активи  -  -  (202)  (501)  (202)
  (501) 
 Основнi засоби  -  -  (18,242)  (20,696)
  (18,242)  (20,696) 
 Iншi  745  333  -  -  745  333 
 Чистий вiдстрочений податковий актив (зобов'язання)  27,786  25,092 
 (18,444)  (21,197)  9,342  3,895 
Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2020 р. рух по вiдстроченому податковому активу 
(зобов'язанню) представлений повнiстю у звiтi про фiнансовi результати. 
(a) Невизнанi вiдстроченi податковi активи 
Вiдстроченi податковi активи не  були визнанi щодо певних статей, оскiльки Компанiя ще не 
вiднесла їх до неоподатковуваних тимчасових рiзниць у своєму податковому облiку, а отже, 
Компанiя не може оцiнити з достатньою впевненiстю, що вона зможе скористатися 
вiдповiдними вигодами у майбутньому. Станом на 31 грудня 2020 р. сума невизнаних 
вiдстрочених податкових активiв становить 24,554 тисячi гривень (31 грудня 2019 р.: 14,996 
тисяч гривень). 
8. Фiнансовi витрати 
Фiнансовi витрати за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi таким чином: 
(у тисячах гривень) 2020 р. 2019 р. 
Витрати на виплату вiдсоткiв по кредитах (Примiтка 24)  57,682  47,906 
Витрати на виплату вiдсоткiв по облiгацiях (Примiтка 24)  56,471  56,316 
Витрати на формування актуарних резервiв  1,243  1,279 
Витрати на оренду  -    364 
Усього  115,396  105,865 
? 
9. Основнi засоби 
Рух основних засобiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 р., представлений таким чином:  
 (у тисячах гривень)  Будiвлi та земля  Машини та обладнання 
 Транспортнi засоби  Iншi основнi засоби  Разом 
 Умовна вартiсть           
 На 1 сiчня 2019 р.   296,245    301,383    57,103  
  19,086    673,817  
 Надходження   11,235    10,888    8    1,070  
  23,201  
 Вибуття   -      (630)   (1,019)   -    
(1,649) 
 На 31 грудня 2019 р.  307,480  311,641  56,092 
 20,156  695,369 
            
 Надходження   1,208    12,639    234    1,411    
15,492  
 Вибуття   -      (148)   -      (372)   (520) 
 На 31 грудня 2020 р.   308,688    324,132    56,326  
  21,195    710,341  
 Знос та збитки вiд зменшення корисностi       
    



 На 1 сiчня 2019 р.  11,348  158,428  34,809  18,216 
 222,801 
 Знос за рiк   11,902    19,475    5,725    1,036  
  38,138  
 Вибуття    -    (444)   (793)   -    (1,237) 
 На 31 грудня 2019 р.  23,250  177,459  39,741  19,252 
 259,702 
            
 Знос за рiк   11,899    19,340    5,309    1,690  
  38,238  
 Вибуття   -    (141)   -    (371)   (512) 
 На 31 грудня 2020 р.   35,149    196,658    45,050  
  20,571    297,428  
            
 Залишкова вартiсть           
 На 31 грудня 2019 р.  284,230  134,182  16,351  904
  435,667 
 На 31 грудня 2020 р.   273,539    127,474    11,276  
  624    412,913  
Нарахований знос основних засобiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 р., представлений 
наступним чином: 
(у тисячах гривень) 2020 р. 2019 р. 
Вiдображено у складi:   
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 29,012 29,698 
Адмiнiстративнi витрати (Примiтка 9)  4,588  6,988 
Витрати на збут (Примiтка 8)  1,567  1,546 
Iншi операцiйнi витрати (Примiтка 10)  537  297 
Усього 35,704 38,529 
 
Крiм того протягом року, що закiнчився 31 грудня 2020 р., знос у сумi 1,801 тисячi гривень було 
включено до собiвартостi готової продуцiї станом на 31 грудня 2020 р. (2019: 4,335 тисяч 
гривень). 
(а) Активи в заставi 
Станом на 31 грудня 2020 р. основнi засоби на суму 325,757 тисяч гривень були наданi у заставу 
по кредитах Компанiї та як забезпечення банкiвських гарантiй по кредитах деяких своїх 
контрагентiв, а також як забезпечення по договору авалювання векселiв (31 грудня 2019 р.: 
101,988 тисяч гривень). 
10. Запаси 
Станом на 31 грудня запаси представленi наступним чином: 
(у тисячах гривень) 31 грудня 2020 р. 31 грудня 2019 р. 
Виробничi запаси  279,149  269,915 
Готова продукцiя  151,582  105,989 
Незавершене виробництво  83,773  32,289 
Товари  39,352  20,052 
Усього  553,856  428,245 
 
Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2020 р., Компанiя визнала витрати вiд корегування 
списання запасiв до чистої вартостi реалiзацiї, що представляють собою готову продукцiю, 
товари та виробничi запаси у розмiрi 4,681 тисяча гривень  
(31 грудня 2019 р.: дохiд у розмiрi 5,621 тисяча гривень). Сума цих корегувань була включена до 
складу "iнших операцiйних витрат" та "iнших операцiйних доходiв" в звiтi про фiнансовi 



результати (звiтi про сукупний дохiд) за 2020 i 2019 роки, вiдповiдно. 
11. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 
Станом на 31 грудня дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги представлена 
наступним чином:  
(у тисячах гривень) 31 грудня 2020 р. 31 грудня 2019 р. 
Дебiторська заборгованiсть за реалiзованi товари, роботи та послуги  713,628  614,958 
Очiкуванi кредитнi збитки  (17,217) (17,067) 
Усього  696,411  597,891 
Iнформацiя про кредитний ризик Компанiї, пов'язаний з дебiторською заборгованiстю, розкрита 
в Примiтцi 25(б).  
Iнформацiя про дебiторську заборгованiсть, деномiновану у валютi, розкрита в Примiтцi 25(г). 
Iнформацiя про дебiторську заборгованiсть iз пов'язаними сторонами розкрита в  
Примiтцi 27(в). 
? 
12. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами та з бюджетом 
Станом на 31 грудня дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами та з 
бюджетом представлена наступними розрахунками: 
(у тисячах гривень) 31 грудня 2020 р. 31 грудня 2019 р. 
Заборгованiсть за авансами виданими  38,738  21,886 
Резерв пiд зменшення корисностi  (3,477) (1,863) 
 35,261 20,023 
Заборгованiсть за розрахунками з бюджетом:   
    Податок на додану вартiсть  34,312  3,315 
Акцизний збiр  10,703  17,743 
Iншi  84  - 
  45,099  21,058 
Усього  80,360  41,081 
Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2020 р., за рахунок резерву пiд знецiнення корисностi 
Компанiєю було списано аванси виданi на суму 196 тисяч гривень (2019 р.: 984 тисячi гривень). 
Iнформацiя про заборгованiсть за авансами виданими пов'язаним сторонам розкрита в Примiтцi 
27(в).  
13. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 
Станом на 31 грудня iнша поточна дебiторська заборгованiсть представлена наступним чином: 
 
(у тисячах гривень) 31 грудня 2020 р. 31 грудня 2019 р. 
Фiнансовi допомоги виданi  227,438  148,905 
Дебiторська заборгованiсть за реалiзацiю необоротних активiв  9,301  26,202 
Iнша дебiторська заборгованiсть  1,382  385 
Очiкуванi кредитнi збитки  (136,383) (50,447) 
Усього  101,738  125,045 
На 31 грудня 2020 р. фiнансовi допомоги виданi в сумi 124,485 тисяч гривень, або 55% всiх 
фiнансових допомог виданих (31 грудня 2019 р.: 105,100 тисяч гривень, або 71% всiх 
фiнансових допомог виданих), представленi фiнансовою допомогою виданою одному 
контрагенту. Станом на 31 грудня 2020 р балансова вартiсть цiєї фiнансової допомоги з 
урахуванням резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки становить 65,902 тисячi гривень (31 грудня 
2019 р.: 60,833 тисячi гривень). 
Станом на 31 грудня 2020 р. та 31 грудня 2019 р. управлiнський персонал здiйснив аналiз 
фiнансового стану вищезазначеного контрагента та дiшов висновку, що видана фiнансова 
допомога даному контрагенту належить до фiнансових активiв за якими настала подiя дефолту. 
Вiдповiдно її було вiднесено до стадiї 3 та визнано резерв очiкуваних кредитних збиткiв на 
основi оцiнки очiкуваних грошових потокiв з урахуванням наявностi застави по виданiй 



фiнансовiй допомозi. Справедлива вартiсть нерухомостi, заставленої по данiй фiнансовiй 
допомозi, була визначена з залученням незалежного оцiнювача. Оцiнена вартiсть категоризована 
як справедлива вартiсть 3 рiвня на основi аналiзу використаних вхiдних даних в оцiнцi.  
Також, протягом року, що закiнчився 31 грудня 2020 р., Компанiєю було видано безпроценту 
фiнансову допомогу чотирьом контрагентам на суму 75,000 тисяч гривень, по якiй Компанiя 
визнала очiкуванi кредитнi збитки у розмiрi 100%, оскiльки оцiнює ймовiрнiсть її повернення як 
низьку. 
Детальна кiлькiсна iнформацiя про суми визнаних очiкуваних кредитних збиткiв розкрита у 
Примiтцi 25(б)(i). 
Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2020 р., списань з балансу фiнансової допомоги та 
вiдповiдного резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки не було (2019 р.: 19,807 тисяч гривень). 
Iнформацiя про iншу поточну дебiторську заборгованiсть iз пов'язаними сторонами розкрита в 
Примiтцi 27(в). 
14. Поточнi фiнансовi iнвестицiї 
Станом на 31 грудня 2020 р. поточнi фiнансовi iнвестицiї представленi iнвестицiйними 
сертифiкати пайового закритого недиверсифiкованого венчурного iнвестицiйного фонду 
("iнвестицiйний фонд" або "пайовий фонд") у розмiрi 176,466 тисяч гривень (31 грудня 2019 р.: 
передоплати за iнвестицiйнi сертифiкати у сумi 178,803 тисячi гривень). Компанiя отримала 
право власностi на вiдповiднi iнвестицiйнi сертифiкати (вiдповiдно стала учасником пайового 
фонду) 14 сiчня 2020 р. у кiлькостi 38,593 штуки, що становить 52% вiд загальної кiлькостi 
випущених та оплачених сертифiкатiв на 31 грудня 2019 року.  
13 листопада 2020 р. Компанiя продала 2,412 iнвестицiйних сертифiкати вартiстю 11,813 тисяч 
гривень за їх балансовою вартiстю. Вiдповiдно станом на 31 грудня 2020 р. Компанiя володiє 
36,181 сертифiкатом, що становить 49% загальної кiлькостi випущених та оплачених 
сертифiкатiв на 31 грудня 2020 року.  
Крiм того, протягом року, що закiнчився 31 грудня 2020 р., Компанiя здiйснила переоцiнку 
справедливої вартостi поточних фiнансових iнвестицiй та визнала дохiд у сумi 9,476 тисяч 
гривень, вiдображений  у складi "iнших доходiв" (Примiтка 11). 
Термiн дiяльностi iнвестицiйного фонду до 10 сiчня 2023 року. Згiдно з українським 
законодавством пайовi iнвестицiйнi фонди створюються компанiєю з управлiння активами, а 
учасники пайового фонду не мають права впливати на дiяльнiсть компанiї з управлiння 
активами. Учасники пайового фонду не вiдповiдають за зобов'язаннями пайового фонду i несуть 
ризик збиткiв, пов'язаних з дiяльнiстю пайового фонду, тiльки в межах належних їм 
iнвестицiйних сертифiкатiв фонду. Компанiя облiковує данi поточнi iнвестицiї за справедливою 
вартiстю через прибуток або збиток. Iнформацiя про визначення справедливої вартостi 
iнвестицiйних сертифiкатiв розкрита у Примiтцi 25(е). 
Станом на 31 грудня 2020 р. та 31 грудня 2019 р. iнвестицiйний фонд володiє рiзноманiтними 
активами, в тому числi корпоративними облiгацiями, випущеними Компанiєю. 
? 
15. Грошовi кошти та їх еквiваленти 
Грошовi кошти та їх еквiваленти станом на 31 грудня представленi таким чином: 
 (у тисячах гривень)  31 грудня 2020 р.  31 грудня 2019 р. 
 Грошовi кошти на поточних рахунках в iноземнiй валютi   5,898  6,858 
 Грошовi кошти на поточних рахунках в нацiональнiй валютi  3,028  
 26,611  
 Усього   8,926    33,469  
Станом на 31 грудня 2020 р. та 31 грудня 2019 р. грошовi кошти та їх еквiваленти представленi 
банкiвськими балансами, якi не є знецiненими або простроченими. 
Грошовi кошти та їх еквiваленти розмiщеннi на поточних рахунках у мiсцевих українських 
банках, що належать до 20-ти найбiльших українських банкiв.  
У наступнiй таблицi представлений аналiз банкiвських депозитiв i залишкiв на банкiвських 



рахунках згiдно з рейтингами банкiв, присвоєними рейтинговим агентством Fitch, або його 
еквiвалентами: 
 (у тисячах гривень)  31 грудня 2020 р.  31 грудня 2019 р. 
 B   5,564   31,039 
 B-   3,361   2,417 
 Без рейтингу   1   13 
 Усього   8,926   33,469 
Iнформацiя про кредитний та валютний ризики Компанiї, пов'язанi з грошовими коштами та їх 
еквiвалентами, викладена у Примiтцi 25. 
16. Власний капiтал 
(а) Зареєстрований капiтал 
Станом на 31 грудня 2020 р. та 31 грудня 2019 р.  безпосереднiм власником Компанiї є ТОВ 
"Фармацевтична група "Здоров'я", якiй належить 100% зареєстрованого капiталу Компанiї. На 
31 грудня 2020 р. зареєстрований капiтал становить 426,295 тисяч гривень  
(31 грудня 2019 р.: 366,295 тисяч гривень). Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2020 р. 
Компанiя збiльшила зареєстрований капiтал на 60,000 тисяч гривень. Зростання зареєстрованого 
капiталу вiдбулось за рахунок здiйснення ТОВ "Фармацевтична група "Здоров'я" внеску до 
зареєстрованого капiталу у розмiрi 58,000 тисяч гривень. 
(б) Нерозподiлений прибуток 
Нерозподiлений прибуток, включений до звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2020 р., 
вiдображає суму резервiв наявних до розподiлу учасникам.  
Вiдповiдно до українського законодавства, суб'єкти господарювання можуть розподiляти всi 
прибутки або передавати їх до резервiв, як це передбачено їх статутами. Розподiл прибутку 
Компанiї, як правило, визначається лише за поточний або нерозподiлений прибуток, як показано 
в офiцiйнiй фiнансовiй звiтностi, а не з сум, ранiше перерахованих до резервiв. 
У 2020 i 2019 роках Компанiя не оголошувала виплати дивiдендiв. 
(в) Управлiння капiталом 
Основна мета управлiння капiталом Компанiї полягає у пiдтримцi можливостi продовження її 
дiяльностi i розширення бiзнесу, а також максимiзацiї прибутковостi власного капiталу через 
пiдтримку оптимального балансу власного капiталу та кредитних джерел фiнансування. 
Капiтал Компанiї складається з власного капiталу, який належить засновникам, що включає в 
себе статутний капiтал, додатковий капiтал та нерозподiлений прибуток. 
Компанiя не має офiцiйної полiтики управлiння капiталом, але управлiнський персонал 
намагається пiдтримувати достатнiй рiвень капiталу для задоволення операцiйних i стратегiчних 
потреб Компанiї. Це досягається завдяки ефективному управлiнню грошовими коштами, 
постiйному монiторингу доходiв i прибуткiв Компанiї та довгостроковим iнвестицiйним планам, 
що фiнансуються, головним чином, за рахунок операцiйних грошових потокiв Компанiї. Завдяки 
цим заходам Компанiя намагається забезпечити стабiльне зростання прибутку.  
17. Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 
Поточна кредиторська заборгованiсть в основному включає в себе заборгованiсть за товари, 
роботи, послуги та представлена наступним чином: 
(у тисячах гривень) 31 грудня 2020 р. 31 грудня 2019 р.  
Кредиторська заборгованiсть за товари  69,774  97,674 
Кредиторська заборгованiсть за сировину i матерiали   66,966  72,337 
Кредиторська заборгованiсть за послуги  25,774  22,528 
Кредиторська заборгованiсть за основнi засоби  23,258  12,366 
Iнша  18  189 
Усього  185,790  205,094  
Iнформацiя про валютний ризик та ризик лiквiдностi Компанiї, пов'язанi з торговою 
кредиторською заборгованiстю, розкрита у Примiтцi 25. 
Iнформацiя про залишки за операцiями iз пов'язаними сторонами розкрита у Примiтцi 27. 



  
18. Облiгацiї випущенi, кредити та позики 
У цiй примiтцi представлена iнформацiя про договiрнi умови кредитiв та позик Компанiї, за 
якими нараховуються проценти та якi оцiнюються за амортизованою вартiстю. Бiльш детальна 
iнформацiя про процентний та валютний ризики i ризик лiквiдностi Компанiї викладена у 
Примiтцi 25. 
Станом на 31 грудня 2020 р. в таблицях, що поданi нижче, не включенi зобов'язання у розмiрi 
12,895 тисяч гривень (31 грудня 2019 р.: 2,843 тисячi гривень), якi входять до складу рядка "Iншi 
поточнi зобов'язання" в звiтi про фiнансовий стан. Такi зобов'язання представленi зобов'язанням 
з надання фiнансової знижки, за непiдтвердженими податковими накладними та iншими 
поточними зобов'язаннями, що не виникають в ходi фiнансової дiяльностi Компанiї. 
Станом на 31 грудня 2020 р. заборгованiсть Компанiї представлена наступним чином: 
 (у тисячах гривень)  Номер рядку  Найменування    валюти  Рiк 
погашення  31 грудня 2020 р.  31 грудня 2019 р. 
     Номiнальна процентна ставка  Номiнальна 
вартiсть  Балансова вартiсть  Номiнальна процентна ставка 
 Номiнальна вартiсть  Балансова вартiсть 
 Iншi довгостроковi зобов'язання  1515      
           
 Позики           
        
 Незабезпеченi позики    Євро  2029  11.00%
   426,156    426,156    -      -      -    
 Незабезпеченi позики    Євро  2029  - 
  -      -     11.00%  240,091  240,091 
 Незабезпеченi позики    Євро  2029  - 
  -      -     11.00%  48,018  48,018 
 Незабезпеченi позики    Євро  2029  - 
  -      -     11.00%  36,014  36,014 
             
       
 Облiгацiї випущенi    Гривня  2021  - 
 -  -  19.50%  288,800  288,800 
 Усього           426,156 
   426,156     612,923  612,923 
 Короткостроковi кредити банкiв  1600      
           
 Забезпеченi заставою кредити    Євро  На вимогу 
 6.50%   136,527    136,527    -      -      -    
 Забезпеченi заставою кредити    Гривня  На вимогу
  12.50%   15,700    15,700    -      -   
   -    
 Забезпеченi заставою кредити    Євро  2020   -   
   -      -     7.00%  105,688  105,688 
 Забезпеченi заставою кредити    Долар США  2020 
  -      -      -     7.90%  23,686  23,686 
 Забезпеченi заставою кредити    Долар США  2020 
  -      -      -     8.00%  14,212  14,212 
 Усього           152,227 
   152,227     143,586  143,586 
 Iншi поточнi зобов'язання  1690       



          
 Облiгацiї випущенi    Гривня  2021  19.50%
   288,800    288,800   -  -  - 
 Фiнансова допомога    Гривня  На вимогу   -   
   69,000    69,000   -  -  - 
 Нарахованi проценти         -    
          
 - по облiгацiях    Гривня  2021   -    
  3,772    3,772   -  2,877  2,877 
 - по кредитах    Євро  2021   -      3,703  
  3,703   -  3,703  3,703 
 Усього           365,275 
   365,275     6,580  6,580 
  
(а)  Узгодження змiн у зобов'язаннях з грошовими потоками, що виникають у ходi фiнансової 
дiяльностi 
 (у тисячах гривень)   Коротко-строковi кредити банкiв Облiгацiї випущенi
 Iншi довго-строковi зобов'язання Iншi поточнi зобов'язання Усього 
              
 Сальдо на 1 сiчня 2019 р.    114,538  288,800 
 373,833  11,777  788,948 
 Змiни в результатi грошових потокiв вiд фiнансової дiяльностi   
 273,221  -  -  -  273,221 
 Надходження за позиками    -  -  - 
 3,909  3,909 
 Погашення позик    (232,674)  -  - 
 (4,600)  (237,274) 
 Проценти сплаченi за кредитами    -  -  -
  (52,096)  (52,096) 
 Проценти сплаченi  за облiгацiями    -  -  -
  (56,316)  (56,316) 
 Всього змiн грошових потокiв вiд фiнансової дiяльностi   
 40,547  -  -  (109,103)  (68,556) 
 Вплив змiн валютних курсiв    (11,499)  - 
 (49,710)  (130)  (61,339) 
 Iншi змiни           
  
 Вiдсотковi витрати за кредитами (Примiтка 14)    -  -
  -  47,906  47,906 
 Вiдсотковi витрати за облiгацiями (Примiтка 14)    -  -
  -  56,316  56,316 
 Iншi змiни пов'язанi з зобов'язаннями    -  - 
 -  (186)  (186) 
 Залишок на 31 грудня 2019 р.    143,586  288,800
  324,123  6,580  763,089 
 Змiни в результатi грошових потокiв вiд фiнансової дiяльностi    
         
 Надходження за iншими зобов'язаннями     676,667    - 
   -    82,050    758,717  
 Погашення позик     (702,909)   -    -  
  (13,050)   (715,959) 



 Проценти сплаченi за кредитами     -    -    - 
   (55,225)   (55,225) 
 Проценти сплаченi  за облiгацiями     -    -    - 
   (56,471)   (56,471) 
 Всього змiн грошових потокiв вiд фiнансової дiяльностi     
(26,242)   -    -    (42,696)   (68,938) 
 Вплив змiн валютних курсiв     34,883    
  102,033    507    137,423  
 Iншi змiни           
  
 Вiдсотковi витрати за кредитами (Примiтка 14)     -    - 
   -    57,682    57,682  
 Вiдсотковi витрати за облiгацiями (Примiтка 14)     -    - 
   -    56,471    56,471  
 Iншi змiни, пов'язанi з зобов'язаннями     -    -  
  -   (2,069)   (2,069)  
 Залишок на 31 грудня 2020 р.     152,227    288,800 
   426,156    76,475    943,658  
(б)  Порушення ковенант 
Фiнансовi домовленностi щодо позик, отриманих вiд банку, включають вимогу дотримання 
певних показникiв та певних запевнень.  
Станом на 31 грудня 2020 р. такi показники/запевнення були порушенi, що дає банку право 
вимагати негайного погашення позик, внаслiдок чого позики у розмiрi 152,227 тисяч гривень 
були врахованi як "на вимогу" у цiй фiнансовiй звiтностi. Станом на 31 грудня 2019 р. такi 
показники/запевнення не були порушенi. 
19. Управлiння фiнансовими ризиками  
(a) Огляд 
При використаннi фiнансових iнструментiв Компанiя зазнає таких видiв ризикiв: 
" кредитний ризик; 
" ризик лiквiдностi; 
" ринковий ризик. 
У цiй примiтцi представлена iнформацiя щодо кожного iз зазначених ризикiв, яких зазнає 
Компанiя, а також про цiлi, полiтику та процедури оцiнки та управлiння ризиками Компанiї. 
Бiльш детальна кiлькiсна iнформацiя розкрита у вiдповiдних примiтках до цiєї фiнансової 
звiтностi. 
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за розробку принципiв та процедур управлiння 
ризиками Компанiї та контроль за їх виконанням. Полiтики Компанiї у сферi управлiння 
ризиками розробляються з метою виявлення i аналiзу ризикiв, з якими стикається Компанiя, 
встановлення належних лiмiтiв i засобiв контролю за ними, а також монiторингу ризикiв i 
дотримання ризикових обмежень. Полiтика та системи управлiння ризиками регулярно 
переглядаються, щоб вiдображати змiни у ринкових умовах та дiяльностi Компанiї. 
Застосовуючи засоби навчання i стандарти та процедури управлiння, Компанiя прагне створити 
таке впорядковане i конструктивне середовище контролю, в якому всi працiвники розумiють 
свої ролi i обов'язки. 
(б)  Кредитний ризик 
Кредитний ризик являє собою ризик фiнансового збитку для Компанiї у випадку невиконання 
клiєнтом чи контрагентом своїх договiрних зобов'язань за фiнансовим iнструментом i виникає, 
головним чином, у зв'язку з дебiторською заборгованiстю клiєнтiв Компанiї. 
(i) Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iнша дебiторська заборгованiсть 
Рiвень кредитного ризику Компанiї залежить, головним чином, вiд iндивiдуальних 
характеристик кожного клiєнта. Проте управлiнський персонал також бере до уваги 



демографiчнi характеристики клiєнтської бази, у тому числi ризик дефолту в галузi, в якiй 
здiйснюють свою дiяльнiсть клiєнти, оскiльки цi фактори можуть впливати на рiвень кредитного 
ризику, особливо за поточних складних економiчних умов. Бiльшiсть доходiв Компанiї вiд 
основної дiяльностi вiдносяться до операцiй продажу в Українi.  
Управлiнський персонал затвердив кредитну полiтику, вiдповiдно до якої кожен новий клiєнт 
пiдлягає iндивiдуальному аналiзу на предмет його платоспроможностi, перш нiж йому будуть 
запропонованi стандартнi умови оплати i доставки продукцiї. Такий аналiз охоплює внутрiшнi 
рейтинги, якщо такi є. Клiєнти, якi не вiдповiдають вимогам Компанiї щодо платоспроможностi, 
можуть здiйснювати операцiї з Компанiєю тiльки на основi передоплати. 
Компанiя не вимагає застави щодо торгової та iншої дебiторської заборгованостi, окрiм певних 
фiнансових допомог виданих (Примiтка 19). 
Компанiя створює резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi, який являє собою її 
оцiнку очiкуваних збиткiв  (ECL) вiд торгової та iншої дебiторської заборгованостi. Основними 
складовими цього резерву є компонент окремо оцiнюваного збитку, що вiдноситься до 
дебiторської заборгованостi, яка є значною iндивiдуально. 
Компанiя визначила, що на 31 грудня 2020 р. та 31 грудня 2019 р. залишки заборгованостi вiд 
деяких контрагентiв за торгову дебiторську заборгованiсть повиннi оцiнюватися на 
iндивiдуальнiй основi. На 31 грудня 2020 р. ймовiрнiсть дефолту для цих контрагентiв була 
визначена на рiвнi 6.27%, а величина збитку у випадку дефолту - на рiвнi 62%  
(31 грудня 2019 р.: ймовiрнiсть дефолту визначена на рiвнi 6.72%, а величина збитку у випадку 
дефолту - на рiвнi 62%). Окрiм того станом на 31 грудня 2020 р. та 31 грудня 2019 р. ймовiрнiсть 
дефолту одного iз контрагентiв Компанiї була визначена на рiвнi 100% у зв'язку iз його 
банкротством. Вiдповiдно було створено резерв на суму вартостi непогашеної частини 
дебiторської заборгованостi, що станом на 31 грудня 2020 р. становить 11,896 тисяч гривень (31 
грудня 2019 р.: 11,961 тисяча гривень). Компанiя вiдобразила в облiку очiкуванi кредитнi збитки 
за iндивiдуальною оцiнкою контрагентiв таким чином: 
(у тисячах гривень) 31 грудня 2020 р. 31 грудня  2019 р. 
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги   613,517  547,299 
Очiкуванi кредитнi збитки  (11,963) (13,653) 
Усього  601,554  533,646 
(ii) Збитки вiд зменшення корисностi 
Кредитна якiсть торгової дебiторської заборгованостi, оцiнюваної на колективнiй основi, 
представлена таким чином: 
 31 грудня 2020 р. 31 грудня 2019 р. 
 Балансова вартiсть Резерв пiд збитки Середньозважений рiвень збитко-востi
 Кредитно знецiнена 
Так/Нi Балансова вартiсть Резерв пiд збитки Середньо-зважений рiвень збитко-востi
 Кредитно знецiнена 
Так/Нi 
Непрострочена  88,379   (977) 1.1% Нi 55,393 (315) 0.6% Нi 
Прострочена:         
0 - 30 днiв  2,428   (24) 1.0% Нi 7,796 (78) 1.0% Нi 
31 - 120 днiв  6,863   (2,059) 30.0% Нi 1,310 (393) 30.0% Нi 
121 - 365 днiв  829   (582) 70.2% Нi 2,660 (2,128) 80.0% Нi 
Понад 1 рiк  1,612   (1,612) 100.0% Так 500 (500) 100.0% Так 
Усього  100,111   (5,254) 5.2%  67,659 (3,414) 5.0%  
Всi кредитнi збитки за фiнансовими активами розраховувалися iз застосуванням моделi 
кредитних збиткiв протягом всього термiну iснування iнструмента. 
Компанiя визначила, що станом на 31 грудня 2020 р. та 31 грудня 2019 р. всi залишки 
фiнансових допомог виданих, що входять до складу iншої поточної дебiторської заборгованостi, 
повиннi оцiнюватися на iндивiдуальнiй основi.  



 
 
 
 
(у тисячах гривень) 31 грудня 2020 р. 31 грудня 2019 р.  
Стадiя 3    
Фiнансовi допомоги виданi, по яких Компанiя визнала очiкуванi кредитнi збитки у розмiрi 100%
  -  - 
Валова балансова вартiсть  75,000  2,800 
Очiкуванi кредитнi збитки  (75,000) (2,800) 
   
Фiнансовi допомоги виданi, оцiненi з урахуванням застави  65,902  60,833 
Валова балансова вартiсть  124,485  108,480 
Очiкуванi кредитнi збитки  (58,583) (47,647) 
   
Фiнансовi допомоги виданi, оцiненi без урахування застави 2,100 - 
Валова балансова вартiсть 4,900 - 
Очiкуванi кредитнi збитки (2,800) - 
 68,002 60,833 
Стадiя 1   
Кредитно не знецiненi фiнансовi допомоги на вимогу   23,053  37,625 
 23,053 37,625 
Усього  91,055  98,458  
Станом на 31 грудня 2020 р. вартiсть нерухомостi, наданої в заставу пiд видану фiнансову 
допомогу, була переоцiнена незалежним оцiнювачем з метою визначення її справедливої 
вартостi. Справедлива вартiсть цiєї нерухомостi була вiднесена до категорiї 3 Рiвня, виходячи з 
характеру вхiдних даних, використаних у моделi оцiнки вартостi. 
В ходi визначення справедливої вартостi нерухомостi iз застосуванням методу прямої 
капiталiзацiї доходу на 31 грудня 2020 р. використовувалися такi ключовi припущення: 
  Припущення Чутливiсть 
Розрахункова ставка орендної плати примiщень Прогнозна ставка орендної плати примiщень 
складає вiд 225 до 288 грн./кв.м./мiс. (без ПДВ). Оцiнена справедлива вартiсть збiльшується 
пропорцiйно зростанню розрахункової ставки орендної плати  
Коефiцiєнт завантаженостi примiщень Використаний коефiцiєнт завантаженостi складає 0.83
 Оцiнена справедлива вартiсть збiльшується пропорцiйно зростанню коефiцiєнта 
завантаженостi примiщень 
Операцiйнi витрати Прогнозний обсяг операцiйних витрат встановлено на рiвнi 5% вiд валового 
доходу Оцiнена справедлива вартiсть збiльшується вiдповiдно до зменшення 
прогнозованих операцiйних витрат 
Ставка капiталiзацiї Використана ставка капiталiзацiї складає 13.00% рiчних Оцiнена 
справедлива вартiсть збiльшується вiдповiдно до зменшення оцiненої ставки капiталiзацiї  
 
(iii) Рiвень кредитного ризику 
Максимальний рiвень кредитного ризику представлений балансовою вартiстю фiнансових 
активiв. Максимальний рiвень кредитного ризику представлений таким чином: 
(у тисячах гривень) 31 грудня 2020 р. 31 грудня 
 2019 р.  
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (Примiтка 17) 696,411 597,891 
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (Примiтка 19) 101,738 125,045 
Грошi та їх еквiваленти (Примiтка 21) 8,926 33,469 
Усього 807,075 756,405  



 
(iv) Змiна оцiночного резерву пiд знецiнення по вiдношенню до торгової та iншої 
дебiторської заборгованостi 
Змiна оцiночного резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки по вiдношенню до торгової та iншої 
дебiторської заборгованостi протягом року представлена таким чином: 
 (у тисячах гривень)  2020 р.   2019 р.  
Баланс на 1 сiчня   (67,514)  (90,632) 
- Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (Примiтка 17)   (17,067)
  (18,907) 
- Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (Примiтка 19)   (50,447) 
 (71,725) 
Сума списання торгової дебiторської заборгованостi та iншої поточної дебiторської 
заборгованостi за рахунок резерву   600   33,527 
Нетто-сума переоцiнки резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки (Примiтка 10)   (86,686)
  (10,409) 
- Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги    (750)  (9,973) 
- Iнша поточна дебiторська заборгованiсть   (85,936)  (436) 
 Баланс на 31 грудня   (153,600)  (67,514) 
 Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (Примiтка 17)   (17,217)
  (17,067) 
 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (Примiтка 19)   (136,383) 
 (50,447) 
(v) Грошовi кошти та їх еквiваленти  
Станом на 31 грудня 2020 р. Компанiя утримувала грошi та їх еквiваленти в банках на суму 
8,926 тисяч гривень (31 грудня 2019 р.: 33,469 тисяч гривень), яка являє собою максимальний 
рiвень кредитного ризику по цих активах.  
Зменшення корисностi грошових коштiв та їх еквiвалентiв було оцiнене на основi очiкуваних 
кредитних збиткiв за 12 мiсяцiв (стадiя 1) як несуттєве, i воно вiдображає короткi строки 
позицiй, що зазнають ризику, у зв'язку з чим Компанiя не вiдобразила в облiку резерв пiд збитки 
вiд зменшення корисностi на 31 грудня 2020 р. та 31 грудня 2019 р. Компанiя вважає, що наявнi 
у неї грошовi кошти та їх еквiваленти мають низький кредитний ризик. 
(в) Ризик лiквiдностi 
Ризик лiквiдностi - це ризик того, що Компанiя не зможе виконати свої фiнансовi зобов'язання 
шляхом поставки грошових коштiв чи iншого фiнансового активу. Пiдхiд до управлiння 
лiквiднiстю передбачає забезпечення, наскiльки це можливо, постiйної наявностi лiквiдностi, 
достатньої для виконання зобов'язань Компанiї по мiрi настання строкiв їх погашення як у 
звичайних умовах, так i у надзвичайних ситуацiях, уникаючи при цьому неприйнятних збиткiв i 
ризику нанесення шкоди репутацiї Компанiї. 
Нижче наведенi договiрнi строки погашення фiнансових зобов'язань, включаючи розрахованi 
процентнi виплати та не включаючи вплив угод про взаємозалiк.  
 
(у тисячах гривень) Балансова вартiсть Договiрнi грошовi потоки На вимогу Менше 1 
року Вiд 1 до 5 рокiв Бiльше 5 рокiв 
31 грудня 2020 р.       
 Непохiднi фiнансовi зобов'язання 
Векселi виданi  10,703   10,703   -     10,703   -     -    
Поточна  
кредиторська  
заборгованiсть  185,790   185,790   -     185,790   -     -    
Короткостроковi 
кредити банкiв  152,227   162,856   152,227     10,629  -     -    



Iншi довгостроковi 
зобов'язання  426,156   844,198   -     46,877   187,509   609,812  
Iншi поточнi 
зобов'язання  378,170   418,441   -     418,441   -     -    
Разом зобов'язань  1,153,046   1,621,988   152,227     672,440   187,509   
609,812  
       
31 грудня 2019 р.      
 Непохiднi фiнансовi зобов'язання 
Векселi виданi  17,743  17,743  -    17,743  -     -    
Поточна 
кредиторська  
заборгованiсть  205,094    205,094  -    205,094   -     -    
Короткостроковi  
кредити банкiв  143,586   151,678   -     151,678   -     -    
Iншi довгостроковi  
зобов'язання  612,923   1,081,546   -     95,673   487,730   498,143  
Iншi поточнi 
зобов'язання  9,423   9,423   -     9,423   -     -    
Разом зобов'язань  988,769   1,465,484   -     479,611   487,730   498,143  
 (г) Ринковий ризик 
Ринковий ризик полягає у тому, що змiни ринкових цiн, таких як валютнi курси, процентнi 
ставки i курси цiнних паперiв, будуть впливати на доходи або на вартiсть фiнансових 
iнструментiв. Метою управлiння ринковим ризиком є управлiння i контроль рiвня ринкового 
ризику у межах прийнятних параметрiв при оптимiзацiї доходностi за ризик. Компанiя несе 
фiнансовi зобов'язання з метою управлiння ринковими ризиками. Всi такi операцiї здiйснюються 
згiдно з iнструкцiями управлiнського персоналу.  
(i) Валютний ризик 
У Компанiї виникає валютний ризик у зв'язку з закупiвлями, продажами та залишками коштiв на 
банкiвських рахунках, а також отриманими кредитами в iноземних валютах. Валютами, в яких, 
головним чином, деномiнованi цi операцiї, є долари США та євро. 
Що стосується монетарних активiв та зобов'язань, деномiнованих в iноземних валютах, то 
Компанiя забезпечує утримання чистого рiвня валютного ризику на прийнятному рiвнi шляхом 
придбання чи продажу iноземних валют за курсами спот, якщо це необхiдно для усунення 
короткострокових дисбалансiв. 
? 
Розмiр валютного ризику 
Чиста сума ризикової уражуваностi Компанiї в iноземнiй валютi була така: 
(у тисячах гривень) Валюта 31 грудня 2020 р. 31 грудня 2019 р. 
Грошi та еквiваленти Дол.США  862  6,113 
Короткостроковi кредити банкiв Дол.США  -  (37,898) 
Поточна кредиторська заборгованiсть Дол. США  (3,160) (9,441) 
Iншi поточнi зобов'язання Дол. США  (3,772) (2,877) 
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги Дол. США  27,793  19,288 
Чиста позицiя  21,723  (24,815) 
Грошi та еквiваленти Євро  5,036  746 
Iншi довгостроковi зобов'язання Євро  (426,156) (324,123) 
Короткостроковi кредити банкiв Євро  (136,527) (105,688) 
Поточна кредиторська заборгованiсть Євро  (16,332) (12,366) 
Чиста позицiя  (573,979) (441,431) 
Аналiз чутливостi 



Змiна курсу гривнi, як зазначено нижче, у вiдношеннi долара США та євро на звiтну дату, буде 
(зменшувати) / збiльшувати прибуток Компанiї та власний капiтал на суми, наведенi нижче. 
Аналiз проводився виходячи з припущення, що всi iншi змiннi, зокрема, ставки вiдсотка, 
залишаються незмiнними. 
(у тисячах гривень) Змiна курсу iноземної валюти Вплив на чистий прибуток 
 Збiльшення Зменшення Зменшення Збiльшення 
31 грудня 2020 р.     
Змiна курсу Євро 10% (10%)  47,066   (47,066) 
Змiна курсу Долара США 10% (10%)  (1,781)  1,781  
     
31 грудня 2019 р.     
Змiна курсу Євро 10% -10% (36,197) 36,197 
Змiна курсу Долара США 10% -10% (2,035) 2,035 
(д) Процентний ризик 
Станом на 31 грудня 2020 р. та 31 грудня 2019 р. фiнансовi  активи та фiнансовi зобов'язання 
компанiї мають фiксованi ставки процентiв (Примiтка 24). 
Компанiя не облiковує будь-якi фiнансовi iнструменти з фiксованою ставкою процента в 
порядку, передбаченому для iнструментiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через 
прибуток або збиток, або для iнструментiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через 
iнший сукупний дохiд. Тому будь-яка змiна ставок вiдсотка на звiтну дату не вплинула б на 
величину прибутку або збитку за перiод або величину власного капiталу. 
Станом на 31 грудня 2020  р. та 31 грудня 2019 р. управлiнський персонал вважає, що Компанiя 
не зазнає суттєвого процентного ризику. 
(е) Справедлива вартiсть 
Оцiнка справедливої вартостi фiнансових активiв та зобов'язань визначається з використанням 
дисконтованих грошових потокiв та iнших вiдповiдних методологiй оцiнки на кiнець року та не 
є показником справедливої вартостi цих iнструментiв на дату пiдготовки та подання цiєї 
фiнансової звiтностi. Цi оцiнки не вiдображають будь-якої премiї або дисконту, яка могла б мати 
мiсце при одночасному розмiщеннi на продаж всього об'єму певного фiнансового iнструмента 
Компанiї. Оцiнки справедливої вартостi базуються на судженнях щодо майбутнiх очiкуваних 
грошових потокiв, поточних економiчних умов, характеристик ризику рiзних фiнансових 
iнструментiв та iнших факторiв. 
Оцiнки справедливої вартостi базуються на iснуючих фiнансових iнструментах, без  намагання 
оцiнити вартiсть очiкуваного майбутнього бiзнесу та вартiсть активiв та зобов'язань, якi не 
розглядаються як фiнансовi iнструменти. Крiм того, податковi наслiдки, пов'язанi з реалiзацiєю 
нереалiзованих прибуткiв та збиткiв, можуть мати вплив на оцiнку справедливої вартостi та не 
були врахованi. 
Управлiнський персонал оцiнив, що справедлива вартiсть усiх фiнансових активiв та фiнансових 
зобов'язань, що вiдображаються за амортизованою вартiстю на балансi, приблизно дорiвнює їх 
балансовiй вартостi станом на 31 грудня 2020 р. та 31 грудня 2019 р., враховуючи 
короткостроковi строки погашення або вiдповiднiсть вiдсоткових ставок по цих фiнансових 
iнструментах ринковим умовам. Така справедлива вартiсть була оцiнена шляхом дисконтування 
очiкуваних майбутнiх грошових потокiв за ринковою процентною ставкою за аналогiчними 
фiнансовими iнструментами, що переважає на звiтну дату. Оцiночна справедлива вартiсть 
класифiкується у межах 2 рiвня iєрархiї справедливої вартостi. 
Для поточних фiнансових iнвестицiй (Примiтка 20), що вiдображаються за справедливою 
вартiстю на балансi, така справедлива вартiсть була оцiнена шляхом аналiзу складу чистих 
активiв iнвестицiйного фонду i така вартiсть класифiкується в межах рiвня 3 iєрархiї 
справедливої вартостi, оскiльки вартiсть чистих активiв iнвестицiйного фонду є суттєвою 
закритою вхiдною iнформацiєю. Розрахункова справедлива вартiсть таких iнвестицiй буде 
збiльшуватися при збiльшеннi чистих активiв iнвестицiйного фонду, i навпаки.  



20. Контрактнi та умовнi зобов'язання 
(а) Судовi процеси 
У ходi своєї звичайної господарської Компанiя бере участь у судових розглядах та до неї 
висуваються рiзнi претензiї. На думку управлiнського персоналу, результат таких процесiв не 
матиме суттєвого впливу на фiнансовий стан чи результати дiяльностi Компанiї.  
(б) Непередбаченi податковi зобов'язання 
Компанiя здiйснює всi операцiї в Українi i тому має вiдповiдати вимогам податкового 
законодавства України. Для української системи оподаткування характерним є наявнiсть 
численних податкiв та законодавство, яке часто змiнюється, може застосовуватися 
ретроспективно, мати рiзне тлумачення, а в деяких випадках є суперечливим. Нерiдко 
виникають протирiччя у тлумаченнi податкового законодавства мiж мiсцевою, обласною i 
державною податковими службами, а також мiж Мiнiстерством фiнансiв та iншими державними 
органами. Податковi декларацiї пiдлягають перевiрцi з боку рiзних органiв влади, якi згiдно з 
законодавством мають право застосовувати суворi штрафнi санкцiї, а також стягувати пеню.  
Податковий рiк залишається вiдкритим для податкових перевiрок протягом трьох наступних 
календарних рокiв, однак за певних обставин цей термiн може бути продовжений.  
Цi факти створюють набагато серйознiшi податковi ризики в Українi, нiж тi ризики, якi є 
типовими для країн з бiльш розвиненими системами оподаткування. 
Управлiнський персонал вважає, що вiн належним чином виконав свої податковi зобов'язання, 
грунтуючись на своєму тлумаченнi податкового законодавства, офiцiйних роз'яснень i судових 
рiшень. Проте, тлумачення вiдповiдних податкових органiв можуть вiдрiзнятися i вплинути на 
цю фiнансову звiтнiсть, якщо вони зможуть довести правомiрнiсть своєї позицiї, в цьому 
випадку ефект може бути суттєвим. Жодних резервiв для потенцiйних податкових оцiнок не 
було створено у цiй фiнансовiй звiтностi. 
(в) Договiрнi зобов'язання 
Станом на 31 грудня 2020 р. та 31 грудня 2019 р. Компанiя має виданi фiнансовi гарантiї банку 
щодо кредитних лiнiй деяких своїх контрагентiв. 
Максимальний рiвень кредитного ризику для гарантiй дорiвнює сумi кредитних зобов'язань 
контрагентiв, котрi станом на 31 грудня 2020 р. та 31 грудня 2019 р. вiдсутнi. 
Компанiя потенцiйно наражається на ризик збитку на суму, що дорiвнює загальнiй сумi виданих 
гарантiй. Проте ймовiрна сума збитку є меншою, нiж загальна сума виданих гарантiй, оскiльки 
такi зобов'язання залежать вiд дотримання контрагентами вимог по кредитних договорах. 
Загальна сума невиконаних договiрних зобов'язань за гарантiями не обов'язково вiдображає 
майбутнi вимоги грошових коштiв, оскiльки строк дiї цих фiнансових iнструментiв може 
закiнчитися або припинитися без їх фiнансування.  
Компанiя проаналiзувала фiнансовi показники контрагентiв i впевнилася, що контрагенти є 
прибутковими i мають достатнiй запас лiквiдностi для управлiння своєю заборгованiстю. 
Компанiя визначила, що данi контрагенти пiдпадають пiд 1 стадiю кредитного ризику. 
21. Пов'язанi сторони 
Для цiлей цiєї фiнансової звiтностi сторона вважається пов'язаною, якщо одна компанiя має 
контроль або суттєвий вплив на прийняття фiнансових або операцiйних рiшень iншою, як 
визначено в МСБО 24 "Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони". При визначеннi того, чи є 
компанiя пов'язаною стороною, увага придiляється не правовiй формi, а характеру вiдносин. 
Операцiї мiж пов'язаними сторонами здiйснюються на умовах, якi можуть суттєво вiдрiзнятися 
вiд умов угод з третiми сторонами. 
(а) Материнська компанiя 
Безпосередньою материнською компанiєю ТОВ "Фармацевтична компанiя "Здоров'я",  
що володiє 100% статутного капiталу Компанiї, є ТОВ "Фармацевтична група "Здоров'я", 
зареєстрована в Українi. Кiнцевим бенефiцiаром Компанiї є Огороднiков Леонiд 
Володимирович.  
(б) Операцiї з управлiнським персоналом 



Суми винагороди, виплаченi основному управлiнському персоналу за роки, що закiнчилися  
31 грудня, представленi таким чином: 
(у тисячах гривень) 2020 р.  2019 р. 
Заробiтна плата  863   808 
Нарахування на заробiтну плату  190   161 
Усього  1,053   969 
До основного управлiнського персоналу належить директор. 
(в) Суттєвi залишки з пов'язаними сторонами 
Залишки з пов'язаними сторонами, бiльшiсть з яких є компанiями, що знаходяться пiд спiльним 
контролем учасникiв представленi таким чином:  
(у тисячах гривень)  31 грудня 
 2020 р.  31 грудня 
 2019 р. 
 Активи     
 Торгова дебiторська заборгованiсть, у тому числi за операцiями з:   
  
 Материнською компанiєю   -     2 
 Пов'язаними сторонами пiд спiльним контролем   32,242   23,555 
 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть, у тому числi за операцiями з:     
   
 Пов'язаними сторонами пiд спiльним контролем   19,743   - 
 Зобов'язання     
 Кредиторська заборгованiсть, у тому числi за операцiями з:     
 Материнською компанiєю   6,930   284 
 Пов'язаними сторонами пiд спiльним контролем   5,295   26,972 
 Iншi поточнi зобов'язання, у тому числi за операцiями з:     
 Пов'язаними сторонами пiд спiльним контролем   72,772   - 
 Iншi довгостроковi зобов'язання, у тому числi за операцiями з:     
 Пов'язаними сторонами пiд спiльним контролем   426,156   - 
Всi залишки заборгованостi з пов'язаними сторонами мають бути погашенi грошовими коштами 
протягом одного року пiсля звiтної дати. Жоден iз залишкiв не забезпечений заставою. 
(г) Суттєвi операцiї з пов'язаними сторонами 
(у тисячах гривень)    2020 р.  2019 р. 
 Операцiї з купiвлi, у тому числi з:       
 Материнською компанiєю    5,932  649 
 Пов'язаними сторонами пiд спiльним контролем  19,782  68,229 
 Операцiї з продажу, у тому числi з:       
 Материнською компанiєю    8,661    5,781 
 Пов'язаними сторонами пiд спiльним контролем  117,820  146,374 
 Витрати на виплату вiдсоткiв за облiгацiями, у тому числi з     
 Пов'язаними сторонами пiд спiльним контролем   24,672   - 
 Операцiї, повязанi iз внесками в капiтал, у тому числi з    - 
 Материнською компанiєю   58,000   - 
 
 (г) Подiї пiсля звiтної дати 
Компанiя оцiнила подiї пiсля звiтної дати балансу по дату, коли ця фiнансова звiтнiсть була 
пiдписана. Пiсля 31 грудня 2020 року не вiдбулося жодних суттєвих подiй, що потребували б 
внесення змiн або додаткових вiдомостей до цiєї фiнансової звiтностi. 
Ця фiнансова звiтнiсть була затверджена управлiнським персоналом Компанiї 28 квiтня 2021 
року i пiдписана вiд iменi: 
 



 
 
 
ПIБ  ПIБ 
Директор  Головний бухгалтер 
 
 
 
 



XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за 

результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською 

фірмою) 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО `КПМГ АУДИТ` 

2 Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

4 - суб'єкти аудиторської діяльності, 
які мають право проводити 

обов'язковий аудит фінансової 
звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес 
3 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

31032100 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

01010, м. Київ, вул.Московська, буд 
32/2 

5 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

2397 

6 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 335/4, дата: 22.12.2016 

7 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2020 по 31.12.2020 

8 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

02 - із застереженням 

9 Пояснювальний параграф (за наявності)  
10 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 174-SA/2020, дата: 

10.12.2020 
11 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 10.12.2020, дата 

закінчення: 28.04.2021 
12 Дата аудиторського звіту 28.04.2021 
13 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

1 200 000,00 

14 Текст аудиторського звіту  
З повним текстом "Звiту незалежних аудиторiв ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
`КПМГ АУДИТ` за рiк, який закiнчився 31 грудня 2020 року, можна ознайомитись на сайтi 
ТОВ "Фармацевтична компанiя "Здоров`я" https://zt.com.ua/pro-kompaniyu/informatsiya-emitent 
 
Думка 
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"Фармацевтична компанiя "Здоров'я" ("Компанiя"), що складається з балансу (звiту про 
фiнансовий стан) на 31 грудня 2020 р., звiту про фiнансовi результати (звiту про сукупний 
дохiд), звiту про власний капiтал та звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився 
зазначеною датою, i примiток, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик та 
iншу пояснювальну iнформацiю.  
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного у роздiлi "Основа для 
думки iз застереженням" нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає 
достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Компанiї на 31 грудня 2020 р. та її 



фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до 
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ") та вимог законодавства України щодо 
фiнансового звiтування. 
 
Основа для думки iз застереженням 
За роки, що закiнчилися 31 грудня 2020 р. та 31 грудня 2019 р., Компанiя здiйснила ряд 
операцiй iз суб'єктами господарювання, щодо яких iснують ознаки того, що вони можуть бути 
пов'язаними сторонами. За результатами цих операцiй було визнано, зокрема:  
" залишки за виданими безпроцентними фiнансовими допомогами у сумi  
71,102 тисячi гривень, включенi до складу iншої поточної дебiторської заборгованостi станом 
на 31 грудня 2020 р. (31 грудня 2019 р.: 60,833 тис. грн); 
" iншi довгостроковi зобов'язання у виглядi незабезпеченої позики у розмiрi 324,123 
тисячi гривень станом на 31 грудня 2019 р.; 
" витрати на створення резерву очiкуваних кредитних збиткiв пiд виданi фiнансовi 
допомоги в сумi 75,000 тисяч гривень, включенi до складу iнших операцiйних витрат за рiк, 
що закiнчився 31 грудня 2020 р. 
Управлiнський персонал не надав нам iнформацiю щодо бенефiцiарних власникiв даних 
суб'єктiв господарювання чи будь-якi iншi належнi запевнення та документацiю для того, щоб 
визначити, чи є цi суб'єкти господарювання пов'язаними сторонами. Ми не змогли отримати за 
допомогою альтернативних процедур достатнiх належних аудиторських доказiв для того, щоб 
визначити, чи є данi суб'єкти господарювання пов'язаними сторонами, а також виконати 
необхiднi аудиторськi процедури щодо необхiдностi створення та суми резерву очiкуваних 
кредитних збиткiв пiд виданi фiнансовi допомоги в сумi 75,000 тисяч гривень та їх належної 
класифiкацiї як iнших операцiйних витрат. Вiдповiдно, ми не змогли визначити, чи є повним 
розкриття iнформацiї щодо операцiй та залишкiв за операцiями з пов'язаними сторонами на 31 
грудня 2020 р. та  
31 грудня 2019 р. та за роки, що закiнчилися зазначеними датами вiдповiдно до вимог 
Мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi МСБО 24 "Розкриття iнформацiї про пов'язанi 
сторони", а також чи потрiбнi якi-небудь коригування стосовно виданої фiнансової допомоги 
на суму 75,000 тисяч гривень, включеної до складу iншої поточної дебiторської 
заборгованостi, та очiкуваних кредитних збиткiв на суму 75,000 тисяч гривень за цiєю 
фiнансовою допомогою, включених до складу iнших операцiйних витрат, у звiтi про 
фiнансовий стан на 31 грудня 2020 р. та у звiтах про сукупний дохiд, про власний капiтал та 
про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 р.   
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту ("МСА"). Нашу 
вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудиторiв 
за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Компанiї 
згiдно з Мiжнародним кодексом етики професiйних бухгалтерiв (включаючи мiжнароднi 
стандарти незалежностi) Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв ("Кодекс 
РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової 
звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу 
РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для 
використання їх як основи для нашої думки iз застереженням. 
Ключовi питання аудиту, що включають найбiльш значущi ризики суттєвих викривлень, у 
тому числi оцiнений ризик суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства 
Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш 
значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання 
розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при 
формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. 
Додатково до питань, описаних у роздiлi "Основа для думки iз застереженням", ми визначили, 
що описане нижче питання є ключовим питанням аудиту, яке слiд вiдобразити в нашому звiтi. 



Оцiнка зменшення корисностi поворотної безвiдсоткової фiнансової допомоги 
Див. Примiтку 19 до фiнансової звiтностi. 
Назва ключового питання аудиту Як це питання вирiшувалось пiд час аудиту 
На 31 грудня 2020 р. Компанiя мала значний залишок iншої поточної дебiторської 
заборгованостi з одним контрагентом, що представлена поворотною безвiдсотковою 
фiнансовою допомогою, що пiдлягає сплатi на вимогу. Балансова вартiсть цiєї фiнансової 
допомоги становить 65,902 тисячi гривень станом на 31 грудня 2020 р. Управлiнський 
персонал вiднiс цю iншу поточну дебiторську заборгованiсть до Стадiї 3 i визнав резерв 
очiкуваних кредитних збиткiв на основi оцiнки очiкуваних грошових потокiв з урахуванням 
наявностi застави по виданiй фiнансовiй допомозi. 
Оскiльки балансова вартiсть цiєї заборгованостi є значною, а оцiнка зменшення корисностi 
залишкiв заборгованостi є суб'єктивною та вимагає застосування управлiнським персоналом 
суттєвого судження, це питання є ключовим питанням аудиту. У ходi аудиту ми 
проаналiзували процеси та принципи облiкової полiтики, пов'язанi з оцiнкою резерву 
очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовими активами, що оцiнюються за амортизованою 
вартiстю, а також оцiнили структуру та впровадження систем i засобiв контролю, пов'язаних iз 
цим процесом. 
Нашi аудиторськi процедури включали, серед iншого:  
- перегляд договорiв фiнансової допомоги та аналiз строкiв погашення згiдно з 
договорами з метою пiдтвердження прийнятностi припущення щодо того, що погашення 
фiнансової допомоги вимагається на звiтну дату, а також перегляд договору застави 
нерухомостi пiд видану фiнансову допомогу; 
- аналiз припущень, використаних управлiнським персоналом Компанiї для вiднесення 
заборгованостi до Стадiї 3, в тому числi з врахуванням даних iз зовнiшнiх джерел щодо 
фiнансового стану та платоспроможностi дебiтора;  
- оцiнку обгрунтованостi майбутнiх грошових потокiв на основi нашого розумiння, в 
тому числi з урахуванням вартостi нерухомостi, наданої в заставу; 
- перевiрка оцiнки справедливої вартостi нерухомостi, наданої в заставу. Нашi 
аудиторськi процедури, виконанi за допомоги наших спецiалiстiв з оцiнки, включали, серед 
iншого оцiнку того, чи вiдповiдає застосована методологiя та використана модель вимогам 
мiжнародних стандартiв оцiнки, критичний розгляд суджень управлiнського персоналу та 
аналiз обгрунтованостi припущень, використаних пiд час визначення справедливої вартостi, 
по вiдношенню до зовнiшнiх аналiтичних звiтiв та наших знань про галузь, де функцiонує 
заставний актив. 
Ми також оцiнили повноту розкриттiв iнформацiї в фiнансовiй звiтностi щодо цих залишкiв 
заборгованостi. 
 
Iнша iнформацiя 
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя 
складається iз Рiчного звiту емiтента цiнних паперiв (включаючи звiт про корпоративне 
управлiння) та звiту про управлiння, але не є фiнансовою звiтнiстю та нашим звiтом аудиторiв 
щодо неї.  
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо 
висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. 
У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з 
iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою 
iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або 
чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення. 
Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення 
цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Як вказано в роздiлi "Основа 
для думки iз застереженням" вище, ми не змогли виконати необхiднi аудиторськi процедури 



по деяких питаннях. Вiдповiдно ми не можемо дiйти висновку, чи iнша iнформацiя мiстить 
суттєве викривлення стосовно цього питання. 
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 МСФЗ та вимог законодавства України щодо фiнансового звiтування 
та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною 
для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень 
внаслiдок шахрайства або помилки. 
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку 
здатностi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це 
застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи 
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм 
випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Компанiю чи припинити 
дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. 
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом 
фiнансового звiтування Компанiї. 
 
Вiдповiдальнiсть аудиторiв за аудит фiнансової звiтностi 
Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не 
мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудиторiв, 
що мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не 
гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, 
коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано 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 невиявлення суттєвого 
викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, 
оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi 
твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю; 
- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для 
розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки 
щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю Компанiї; 
- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових 
оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 
- доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на основi 
отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо 
подiй або умов, що може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Компанiї продовжувати 
свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої 
суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в нашому звiтi аудиторiв до 
вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї 
є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських 
доказах, отриманих до дати нашого звiту аудиторiв. Втiм, майбутнi подiї або умови можуть 
примусити Компанiю 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 подання. 
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, разом з iншими питаннями 
iнформацiю про запланований обсяг та 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 обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 
незалежнiсть, а також, де це застосовано, про дiї, спрямованi на усунення загроз, i вжитi 
застережнi заходи. 
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими 
повноваженнями, ми визначили тi, що були найбiльш значущими пiд час аудиту фiнансової 
звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi 
питання в нашому звiтi аудиторiв, крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом 
заборонено публiчне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми 
визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки 
такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi. 
Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв 
Згiдно з вимогами статтi 14(4) Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську 
дiяльнiсть" ми надаємо наступну iнформацiю в нашому Звiтi незалежних аудиторiв, що 
вимагається додатково до вимог МСА. 
 
Призначення аудитора та тривалiсть виконання аудиторського завдання 
Ми були призначенi аудиторами фiнансової звiтностi Компанiї станом на 31 грудня 2020 р. та 
за рiк, що закiнчився зазначеною датою, управлiнським персоналом 10 грудня 2020 р. Загальна 
тривалiсть виконання нами аудиторських завдань без перерв складає три роки, починаючи з 
року, що закiнчився 31 грудня 2018 р., по рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 р. 
 
Надання неаудиторських послуг 
Ми стверджуємо, що ми не надавали неаудиторськi послуги, якi забороненi положеннями 
Статтi 6(4) Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть".  
Також, за перiод, якого стосується обов'язковий аудит, ми не надавали Компанiї iнших послуг, 
крiм послуг з обов'язкового аудиту, iнформацiя про якi не розкрита у Звiтi про управлiння або 
в фiнансовiй звiтностi Компанiї. 
 
Додатковий звiт для аудиторського комiтету 
Ми пiдтверджуємо, що цей звiт аудиторiв узгоджений з додатковим звiтом для аудиторського 
комiтету Компанiї. 
 
 

 



XVI. Твердження щодо річної інформації 
Керiвництво ТОВ "Фармацевтична компанiя "Здоров`я" несе вiдповiдальнiсть, що фiнансова 
звiтнiсть за рiк який закiнчився 31 грудня 2020 року, пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi, згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та 
фiнансову звiтнiсть в Укрїнi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан 
активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента.  
 
Пiд час пiдготовки фiнансової звiтностi керiвництво несе вiдповiдальнiсть за: 
належний вибiр та застосування облiкової полiтики; 
подання iнформацiї, включно з облiковою полiтикою, у спосiб, який забезпечує її доцiльнiсть, 
достовiрнiсть, порiвняннiсть та зрозумiлiсть. 
 
Керiвництво Товариства, також несе вiдповiдальнiсть за: 
розробку, впровадження та пiдтримання ефективної та надiйної системи внутрiшнього контролю 
у всiх пiдроздiлах Товариства; 
ведення належної облiкової документацiї, яка дозволяє у будь-який час продемонструвати та 
пояснити операцiї Товариства, яка надає керiвництву можливiсть забезпечити вiдповiднiсть 
фiнансової звiтностi Товариства вимогам МСФЗ; 
ведення облiкової документацiї у вiдповiдностi до законодавства України та МСФЗ; 
запобiгання i виявлення випадкiв шахрайства та iнших порушень;  
дотримання iнших вимог чинного законодавства в сферi аудиту, бухгалтерського облiку. 
 
 


