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 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). 
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Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) 

за 2018 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) 757-85-97, (057) 757-55-37 
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 24.04.19, 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 оприлюднення регульованої інформації від імені 
учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури 
фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA 
 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Повідомлення розміщено на власному 
веб-сайті учасника фондового ринку 

https://zt.com.ua/pr
o-

kompaniyu/informat
siya-emitenta/ 26.04.19 

 (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 посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство X 
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 
підрозділів емітента X 
7. Судові справи емітента X 
8. Штрафні санкції 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 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 емітент 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  
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 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. 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  
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: 
- Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi, оскiльки у звiтному 
роцi Товариство не брало участь у створеннi юридичних осiб. 
- Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, оскiльки посада 
корпоративного секретаря в Товариствi непередбачена. 
- 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 2018 роцi винагороди та компенсацiї не 
виплачувались. 
- 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). 
- 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). 
- 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). 
- 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). 
- 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. 
- Iнформацiя про випуски акцiй емiтента вiдсутня, оскiльки Товариство не здiйснювало випуск 
акцiй. 
- Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом вiдсутня, так як Товариство не 
здiйснювало випуск iнших цiнних паперiв. 
- Iнформацiя про похiднi цiннi папери вiдсутня, оскiльки Товариство не здiйснювало випуск 
похiдних цiнних паперiв. 
-Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, так як Товариство не 
здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв. 
- 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. 
- 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. 
- Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) 
такого емiтента вiдсутня, оскiльки у власностi працiвникiв Товариства вiдсутнi цiннi папери 
Товариства. 
- Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка 
розмiру статутного капiталу вiдсутня, оскiльки Товариство не здiйснювало випуск акцiй. 
- 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. 
- 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. 
- Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами вiдсутня, оскiльки 
Товариство в 2018 роцi не здiйснювало виплату дивiдендiв. 
- Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, 
оскiльки Товариство не здiйснює види дiяльностi, передбаченi пiдпунктом 6 пункту 1 глави 3 
Рiшення НКЦПФР №2826 вiд 03.12.13р. 
- Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, оскiльки Товариство не 
здiйснює види дiяльностi, передбаченi пiдпунктом 6 пункту 1 глави 3 Рiшення НКЦПФР 



№2826 вiд 03.12.13р. 
- Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв вiдсутня, оскiльки емiтент за органiзацiйно-правовою формою не є акцiонерним 
товариством. 
- Iнформацiя про вчинення значних правочинiв вiдсутня, так як емiтент за органiзацiйно-
правовою формою не є акцiонерним товариством. 
- Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть вiдсутня, 
оскiльки емiтент за  органiзацiйно-правовою формою не є акцiонерним товариством. 
- 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. 
- 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 здiйснювало випуск боргових 
паперiв. 
- Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) 
такого емiтента, яка наявна в емiтента вiдсутня, оскiльки в 2018 роцi акцiонернi або 
корпоративнi договори не укладались. 
- 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 2018 роцi 
не укладались. 
- Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала 
протягом звiтного перiоду; 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. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

 А00 №495540 
3. Дата проведення державної реєстрації 

 17.10.01 
4. Територія (область) 

 Харківська обл. 
5. Статутний капітал (грн)  

 341295337,09 
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 
8. Середня кількість працівників (осіб) 

 1708 
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" 
2) МФО банку 
 334851 
3) Поточний рахунок 
 26009962505315 
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті 
 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПУМБ" 
5) МФО банку 
 334851 
6) Поточний рахунок 
 26009962505315 
 
11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

(за 

наявності) 

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

лiкарських засобiв 
 

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



необмежений термiн дiї. 
Оптова торгiвля лiкарськими 

засобами 
527795 26.02.10 Державна iнспекцiя з 

контролю якостi лiкарських 
засобiв 

 

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

Придбання, зберiгання, ввезення 
на територiю України, 

реалiзацiя (вiдпуск), знищення, 
використання прекурсорiв 

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

психотропних речовин i 
прекурсорiв 

 24.12.15 Державна служба України з 
контролю за наркотиками 

24.12.20 

Опис 

Поле "Номер лiцензiї (дозволу)" не заповнене, тому що лiцензiя 
видана без номеру. Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї в 2020 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 30.03.18 

uaA 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Рейтингове агентство 

"IВI-Рейтинг" 

уповноважене 
рейтингове 
агентство 

Оновлення 
рейтингової оцінки 
емітента 24.09.18 

uaA 

 
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 
 В 2016-2018  роках Представництво дiяльностi не проводило, валютнi цiнностi на 
рахунках за межами України не розмiщувались. 
 



 
16. Судові справи емітента 

 
№ 

з/п 
Номер справи 

Найменування 

суду 
Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги 

Стан розгляду 

справи 

1 922/1608/18 Господарський суд 
Харкiвської областi 

ТОВ"Фармацевтичн
а компанiя 
"Здоров'я" 

ФОП Гончаров О.О вiдсутня Про стягнення суми у розмiрi 
40 810, 20 грн 

Ухвала вiд 
29.08.2018 про 

закриття 
провадження 

Примітки: 

Позовну вимогу стягнено в повному обсязi на користь ТОВ"Фармацевтична компанiя "Здоров'я" 



17. Штрафні санкції емітента 

№ з/п 

Номер та дата 

рішення, яким 

накладено 

штрафну санкцію 

 Орган, який 

наклав штрафну 

санкцію 

Вид стягнення 
Інформація про 

виконання 

1 0000045011, 30.03.18 Харкiвське 
управлiння Офiсу 
великих платникiв 

ДФС 

фiнансова санкцiя Виконано 

Примітки: 

Фiнансова санкцiя сплачена 05.04.2018 року 
2 013758, 05.05.18 Державна служба 

України з безпеки на 
транспортi 

адмiнiстративно-
господарський 

штраф 

Виконано 

Примітки: 

Адмiнiстративно-господарський штраф сплачено 22.05.2018 року 
3 041659, 21.08.18 Державна служба 

України з безпеки на 
транспортi 

адмiнiстративно-
господарський 

штраф 

Виконано 

Примітки: 

Адмiнiстративно-господарський штраф сплачено 23.08.2018 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. 
 
 
 
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 1641 осiб. Середня 
чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 67 осiб. 
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 21 
осiба. Фонд оплати працi у 2018 роцi склав 238 724,3 тис.грн. Вiдносно 2017 року вiдбулося 
збiльшення фонду оплати працi в 2018 роцi у зв'язку зi збiльшенням чисельностi працiвникiв i 
пiдвищенням рiвня заробiтної плати працiвникам Товариства. Кадрова програма емiтента, 
спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента: в 
звiтному перiодi працiвники Товариства проходили курси пiдвищення квалiфiкацiї згiдно 
графiку, затвердженому вiддiлом кадрiв. За планом у 2018роцi пройшли навчання: пiдвищили 
квалiфiкацiю фахiвцi, керiвники - 71 особа, пiдвищили квалiфiкацiю робiтники (пiдвищення 
розряду) - 28 осiб, привласненi сумiжнi професiї - 39 осiб, пройшли навчання з охорони працi 
фахiвцiв -109 осiб, первинне навчання робiтникiв з охорони працi -130 осiб, перевiрка знань 
робiтникiв з охорони працi -196 осiб, навчено первинним професiям - 93 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", Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку. Облiковою полiтикою 
пiдприємства передбачено прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї. Оцiнка запасiв на 
останню дату звiтного перiоду здiйснюється по методу середньозваженої вартостi. Фiнансовi 
iнвестицiї оцiнюються та вiдображаються в бухгалтерському облiку по собiвартостi 
 
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 

нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 

особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 

відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

Основними видами продукцiї, що виробляє Товариство, за рахунок продажу яких Товариство 
отримало бiльше 10 вiдсоткiв доходу є: лiкарськi засоби у формi таблеток (обсяг виробництва  у 
натуральному виразi - 47 473 тис.уп., обсяг виробництва  у грошовому виразi - 732 774  тис.грн., 
сума виручки - 629 544 тис.грн.), лiкарськi засоби у формi ампул (обсяг виробництва  у 
натуральному виразi - 69 788  тис.ампул, обсяг виробництва  у грошовому виразi - 248 567 
тис.грн., сума виручки - 208 929 тис.грн.). Загалом Товариство виготовляє бiльше 350 
найменувань лiкарських засобiв усiх фармакотерапевтичних груп, продаж бiльшостi з яких  
залежить вiд сезонних змiн - сезонних захворювань.  
Сума виручки вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) у 2018 роцi склала 1 565 442 



тис.грн., в т.ч. загальна сума експорту склала 149 552 тис.грн. Частка експорту в загальному 
обсязi продажiв складає 9,55 %. Експорт бiльше нiж у 21 країну свiту: Естонiя, Латвiя, Бiлорусь, 
Польща, Молдова, Грузiя, Вiрменiя, Монголiя, Росiя, Казахстан, Киргизiя, Таджикистан, 
Узбекистан, Туркменiя, Азербайджан, Iрак, В'єтнам, Конго, Буркiна-Фасо, Гана.  
Основним ринком збуту продукцiї є Україна. Канали збуту та методи продажу - оптова торгiвля 
через дистриб`юторiв фармацевтичного ринку. Основнi клiєнти Товариства: ТОВ "Фiто-Лек", 
ТОВ "Фармпланета", 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 5,84% за результатами 2018 року. Особливостями 
продукцiї Товариства є: обов`язкова державна реєстрацiя лiкарських засобiв в МОЗ України; 
контроль якостi сировини та матерiалiв, що використовуються в виробництвi; контроль якостi 
продукцiї на всiх стадiях виробничого процесу. Для зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi 
та розширення виробництва та ринкiв збуту 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 та "Оцiнка ризикiв для виробникiв / постачальникiв допомiжної 
сировини i матерiалiв" СРМ-ОО-00-1898. Згiдно до яких складається Реєстр ризикiв для 
дiяльностi пiдприємства (Ф06-СРМ-ОО-00-1923, Додаток 9) з перелiком заходiв щодо їх 
зменшення та вибору найбiльш надiйного постачальника. Перспектiвнi плани розвитку 
Товариства - розширення продуктового портфеля, що орiєнтується на потреби фармацевтичного 
ринку України. Вихiд на ринок України з новими лiкарськими формами i препаратами таких 
напрямкiв як: таблетки шипучi, порошки д/зовнiшнього застосування, рiдкi препарати в стiках, 
гормональнi спреї та iншi. Сировина закупається як у вiтчизняних постачальникiв так i за 
кордоном. У зв`язку iз ростом курсу iноземної валюти, цiни на сировину та матерiали постiйно 
зростають. Товариство має двох постачальникiв, що займають бiльше 36 вiдсоткiв у загальному 
обсязi постачання. Товариство здiйснює дiяльнiсть в фармацевтичнiй галузi України, яка 
характеризується необхiднiстю постiйно впроваджувати новi технологiї для пiдвищення якостi 
лiкарських засобiв. Товариство не здiйснює свою дiяльнiсть нi в яких країнах, окрiм України. 
 
 
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 

діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 

вартість і спосіб фінансування  

Основними придбаннями активiв Товариства складають капiталовкладення в основнi засоби. За 
останнi п`ять рокiв Товариством було придбано основних засобiв на суму 508057 тис.грн., в 
тому числi за 2018 рiк - 22 593 тис.грн. За останнi п`ять рокiв у Товариства вибуло основних 
засобiв на суму 36 622 тис.грн., в тому числi за 2018 рiк - 14343 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: в заставi за договорами фiнансового 
лiзингу перебувають транспортнi засоби загальною вартiстю 2 162 тис.грн., в заставi за 
договорами застави рухомого майна перебуває виробниче обладнання загальною вартiстю 107 
643 тис.грн., в заставi за договорами iпотеки перебувають нежитловi будiвлi загальною вартiстю 
52 709 тис.грн. 
Виробничi потужностi дозволяють виготовляти в рiк 313 млн. ампул, 3,8 млн. карпул, 1,35 млрд. 
таблеток, 30 млн. пакетiв порошкiв, 36 млн. капсул, 6 млн. балонiв аерозолiв/флаконiв спреїв, 
6,8 млн. одиниць готової продукцiї м`яких лiкарських форм (мазi, креми, гелi), 20 млн. м`яких 
желатинових капсул,  8,1 млн. одиниць готової продукцiї рiдких лiкарських форм (сиропи, каплi 
та iнше).  
Спосiб утримання активiв: об`єкти основних засобiв використовуються за цiльовим 
призначенням, проводиться поточний та капiтальний ремонт будiвель i споруд. В Товариствi 
дотримується належний режим експлуатацiї i зберiгання 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 

На дiяльнiсть Товариства впливають такi iстотнi проблеми: 
- жорстка i негнучка система оподаткування; 
- висока вартiсть енергоносiїв; 
- нестабiльнiсть законодавства; 
- висока вартiсть банкiвських кредитiв; 
- девальвацiя нацiональної валюти; 
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. Можливими шляхами 
покращення лiквiдностi Товариства є зменшення рiвня запасiв та дебiторської заборгованостi 
 
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

На кiнець перiоду Товариство не має укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на 
суттєву вартiсть. 
 
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

Стратегiєю Товариства є стабiльна висока якiсть, ефективнiсть i безпека продукцiї, дбайливе 



ставлення до навколишньго середовища, розширення ринкiв збуту, полiпшення економiчного 
становища i розвиток пiдприємства. 
 
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 (бiоеквiвалентнiсть) 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. 
За пiдсумками 2017-2018 року ТОВ "Фармацевтична компанiя "Здоров'я" зареєстрованi в 
Українi i виведенi на фармацевтичний ринок - 28 препаратiв у 2017 роцi i 24 препаратiв в 2018 
роцi. У 2019 до реєстрацiї i виходу на ринок України планується 29 генеричних препаратiв. По 
ряду препаратiв для їх вiдповiдностi європейським вимогам щодо якостi та ефективностi, 
проведенi клiнiчнi дослiдження або дослiдження бiоеквiвалентностi. 
 В 2018 роцi Товариство витратило на iнновацiї 13 841,8 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 
1) Посада 
 Директор 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Новiков Володимир Володимирович 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
  
4) Рік народження 
 1970 
5) Освіта 
 вища фармацевтична 
6) Стаж роботи (років) 
 28 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ТОВ "Фармацевтична компанiя "Здоров`я", 31437750, перший заступник генерального 
директора 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 20.07.18, обрано п`ять рокiв до 20.07.2023 
9) Опис 
 У 2018 роцi посадовiй особi було виплачено винагороду в розмiрi 422,63 тис.грн., в 
натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи складає 28 рiк. Перелiк 
попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п`яти рокiв : перший заступник 
генерального директора ТОВ "Фармацевтична компанiя "Здоров`я". 
 
1) Посада 
 Головний бухгалтер 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Лелякова Марiя Олександрiвна 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
  
4) Рік народження 
 1977 
5) Освіта 
 вища економiчна 
6) Стаж роботи (років) 
 24 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ТОВ "Фармацевтична компанiя "Здоров`я", 31437750, перший заступник головного 
бухгалтера 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 28.12.18, обрано без обмеження строку 
9) Опис 
 У 2018 роцi посадовiй особi було виплачено винагороду в розмiрi 305,51  тис.грн., в 
натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi то 
посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи складає 24 роки. 
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п`яти рокiв : заступник 



головного бухгалтера, керiвник сектору . 
Додаткове мiсце роботи - Благодiйна органiзацiя "Благодiйний фонд Олександра Доровського 
"Здоров`я", Код ЄДРПОУ 40115407, мiсцезнаходження: м. Харкiв, вул.Шевченка 28-А. Посади, 
якi займає на додатковому мiсцi роботи - головний бухгалтер 
 
 
 
1) Посада 
 Голова наглядової ради 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Доровський Олександр Вiкторович 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
  
4) Рік народження 
 1960 
5) Освіта 
 вища технiчна,  економiчна та фармацевтична 
6) Стаж роботи (років) 
 42 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ТОВ "Фармацевтична компанiя "Здоров`я", 31437750, Генеральний директор 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 20.07.18, обрано  без обмеження строку 
9) Опис 
 У 2018 роцi посадовiй особi було виплачено винагороду в розмiрi 2 358,27 тис.грн., в 
натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи складає 42 роки. Перелiк 
попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п`яти рокiв: Генеральний директор ТОВ 
"Фармацевтична компанiя "Здоров`я". 
Додаткове мiсце роботи - Кафедра промислової фармацiї та економiки Iнституту пiдвищення 
квалiфiкацiї спецiалiстiв фармацiї при НФАУ, Код ЄДРПОУ 02010936, мiсцезнаходження: м. 
Харкiв, пл. Захисникiв України, 17. Посади, якi займає на додатковому мiсцi роботи - Завiдувач 
Кафедри промислової фармацiї та економiки Iнституту пiдвищення квалiфiкацiї спецiалiстiв 
фармацiї НФАУ, Професор Кафедри промислової фармацiї та економiки Iнституту пiдвищення 
квалiфiкацiї спецiалiстiв фармацiї НФАУ. 
Посадова особа не є: акцiонером, представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, 
незалежним директором. 
 
 
1) Посада 
 Член наглядової ради 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Когута Олег Миколайович 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
  
4) Рік народження 
 1968 
5) Освіта 
 вища технiчна, економiчна 
6) Стаж роботи (років) 
 28 



7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ТОВ "Фармацевтична компанiя "Здоров`я", 31437750, Заступник генерального директора 
з фiнансових питань 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 20.07.18, обрано без обмеження строку 
9) Опис 
 У 2018 роцi посадовiй особi було виплачено винагороду в розмiрi 1 124,57 тис.грн., в 
натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Загальний стаж роботи складає 28 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. 
 
1) Посада 
 Член наглядової ради 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Доровський Єгор Олександрович 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
  
4) Рік народження 
 1988 
5) Освіта 
 вища економiчна, фармацевтична 
6) Стаж роботи (років) 
 9 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ТОВ "Дослiдний завод "ГНЦЛС", 33338513, Заступник директора з 
зовнiшньоекономiчної дiяльностi 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 20.07.18, обрано без обмеження строку 
9) Опис 
 У 2018 роцi посадовiй особi було виплачено винагороду в розмiрi 67,12 тис.грн., в 
натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Загальний стаж роботи складає 9 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 
ТОВ "Фармацевтична компанiя "Здоров'я" у своїх планах щодо розвитку i розширення 
продуктового портфеля орiєнтується на потреби фармацевтичного ринку України, який 
сформований згiдно потреб населення. В своїй дiяльностi пiдприємство постiйно звертається до 
iнновацiйних рiшень якi, дозволяють полiпшувати якiсть та ефективнiсть препаратiв. Напрямки 
розвитку ТОВ "Фармацевтична компанiя "Здоров'я" на найближчi 5 рокiв включють вихiд на 
ринок України з новими лiкарськими формами i препаратами таких напрямкiв як: 
- таблетки шипучi; 
- порошки для зовнiшнього застосування; 
- рiдкi препарати в стiках; 
- гормональнi спреї та iншi проекти 
ТОВ "Фармацевтична компанiя "Здоров'я" регулярно приймає участь в найбiльших мiжнародних 
фармацевтичних виставках, на яких представляє свою продукцiю в одному ряду зi свiтовими 
лiдерами фармацевтичної галузi. Таким чином демонструючи значний науково-технiчний 
потенцiал України. На 2019 рiк запланована участь в мiжнародних виставках в Абу-Дабi (ОАЕ), 
Ханої (В'єтнам). 
Географiя присутностi пiдприємства сьогоднi виходить далеко за межi України: лiкарськi засоби 
експортуються в 21 країну свiту, компанiя продовжує iнтенсивно освоювати новi ринки. У 2018 
р було укладено договори i вiдвантажена продукцiя до В'єтнаму, Iраку, Ємену. В планах 
продажiв на 2019 рiк експорт продукцiї до таких країни як - Монголiя, Гана, Буркiна-Фасо, 
продовження розвитку експортних поставок до В'єтнаму, Iраку, Ємену. Крiм того, триває робота 
по змiцненню спiвпрацi з потенцiйними дистриб'юторами з Польщi, Нiмеччини, Кореї, 
Пакистану, Болгарiї. 
Але найбiльш перспективним для ТОВ "Фармацевтична компанiя "Здоров'я" залишається 
український ринок фармацевтичної продукцiї: темпи його зростання перевищують аналогiчний 
показник по товарообiгу по країнi в цiлому - 21,1% проти 8%.  При цьому мають мiсце 



тенденцiї: до зростання споживання лiкарських засобiв (на рiвнi 5-7% в кiлькiсному обчисленнi 
щоквартально); до споживання бiльш дорожчої продукцiї.  
Ринок фармацевтичної продукцiї в Українi, має такi перспективи для розвитку: 
- Зростання заробiтної плати i доходiв населення, що стимулюють споживання лiкарських 
засобiв; 
-  Споживання бiльш дорогих препаратiв; 
-  Зростання ринку як в натуральному, так i в грошовому вираженнi (переважно, в зв'язку з 
ростом цiн); 
- Завершення термiнiв патентного захисту значної кiлькостi лiкарських засобiв як можливiсть 
для розробки препаратiв-генерикiв; 
-  Спрощена процедура реєстрацiї та виходу на ринок для дiєтичних добавок; 
-  Встановлення взаємовигiдних партнерських вiдносин з iноземними виробниками в напрямку 
спiльних розробок лiкарських засобiв. 
 
 
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 виготовляла 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". На початку Великої Вiтчизняної вiйни 
номенклатура виробiв склала 139 найменувань, рiчний обсяг готової продукцiї - 10,5 млн. 
Карбованцiв. 
У жовтнi 1941 року фармацевтична фабрика "Здоров'я трудящим" разом з 58 спiвробiтниками 
була евакуйована в Середню Азiю i лише в 1944 роцi фабрика реевакуйована до Харкова. 
За перiод з 1968 по 1989 рiк були впровадженi у виробництво 40 нових препаратiв. 
З 1991 року завод працює в умовах оренди i називається Фармацевтична фiрма "Здоров'я". З 
1997 року пiдприємство стає Вiдкритим Акцiонерним Товариством "Фармацевтична фiрма 
"Здоров'я", а в 2002 - Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фармацевтична компанiя 
"Здоров'я" 
На сьогодняшнiй день ТОВ "Фармацевтична компанiя "Здоров'я" входить до п'ятiрки провiдних 
фармацевтичних пiдприємств України. На пiдприємствi постiйно ведеться робота з розробки та 
випуску нових оригiнальних медикаментiв. ТОВ "Фармацевтична компанiя "Здоров'я" вдається 
виробляти препарати самих рiзних лiкарських форм. З повним каталогом препаратiв, якi 
виробляє Здоров'я можна ознайомитися на її офiцiйному сайтi www.zt.com.ua, але слiд зазначити 
те що вiн включає продукцiю з 23 категорiй тому дуже великий. Загальна ж кiлькiсть препаратiв, 
якi виробляє Здоров'я перевищує 350 найменувань. 
 
 
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 2018 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 
ТОВ "Фармацевтична компанiя "Здоров'я" використовує бюджетування як основний iнструмент 
управлiння фiнансовими ризиками пiдприємства. 
Метою бюджетування є визначення структури витрат пiдприємства, а також контроль за 
рацiональним використанням коштiв. 
Бюджет складається iз затверджених проектiв, з чiтким зазначенням вiдповiдальних пiдроздiлiв 
та графiком фiнансування. Рiчний бюджет складається з щомiсячних бюджетiв. 
Ефективнiсть системи бюджетування в значнiй мiрi обумовлена дiєю непереборної 
невизначеностi, яка проявляється у виникненнi ризикоутворюючих факторiв, що зумовлює 
необхiднiсть розгляду бюджетування як iнструменту управлiння ризиками пiдприємства. 
При цьому управлiння ризиками має здiйснюватися 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. 
Сформульований пiдхiд до управлiння фiнансовими ризиками дозволяє: 
- виявляти i iдентифiкувати ризикоутворюючi фактори як на початковiй стадiї - 
планування (формування бюджетiв) виробничо-господарської дiяльностi пiдприємства, так i в 
процесi виконання бюджетiв з урахуванням їх iнтегративного впливу; 
- здiйснювати безперервний контроль рiвня ризику, що виникає в процесi функцiонування 
пiдприємства; 
- розробляти командно-контрольнi процедури узгодження роботи всiх структурних 
пiдроздiлiв пiдприємства незалежно вiд їх функцiональної i адмiнiстративної приналежностi. 
      Дiюча в Товариствi система контролю за його фiнансово-господарською дiяльнiстю сприяє 
збереженню та рацiональному використанню фiнансових i матерiальних ресурсiв Товариства, 
забезпеченню точностi та повноти бухгалтерських записiв, пiдтриманню прозоростi та 
достовiрностi фiнансових звiтiв, запобiганню та викриттю фальсифiкацiй та помилок, 
забезпеченню стабiльного та ефективного функцiонування Товариства.  
 
 
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 
Товариство схильне до цiнових ризикiв (валютного, ринкового ризикiв). Збiльшення податкiв та 
нарахувань, погiршення економiчного стану у країнi, збiльшення цiни на матерiальнi ресурси та 
електроенергiю також впливають 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. 
 
Вплив кредитного ризику (не значний кредитний портфель) та ризику лiквiдностi не є 
iстотними. 
 
 
 
4. Звіт про корпоративне управління: 
1) посилання на: 



власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
ТОВ "Фармацевтична компанiя "Здоров'я" керується Кодексом корпоративного управлiння, 
затвердженого Протоколом Загальних зборiв б/н вiд 25.01.2019  року. 
 
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 
чергові позачергові 

 X 
Дата проведення 16.07.18 
Кворум зборів 100 
Опис Рiшенням  Єдиного учасника ТОВ "Фармацевтична компанiя "Здоров`я" 

б/н вiд 16.07.2018 року  було прийнято рiшення про встановлення за 
облiгацiями серiй A,B,C,D,E на 13-24 вiдсотковий перiод, ставки доходу в 
розмiрi 19,5% рiчних у гривнi. 

 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

 X 
Дата проведення 19.07.18 
Кворум зборів 100 
Опис Рiшенням Єдиного учасника ТОВ "Фармацевтична компанiя "Здоров`я"  

б/н вiд 19.07.2018 року було прийнятi рiшення:  
- про створення контролюючого органу ТОВ "Фармацевтична компанiя 
"Здоров`я" -  наглядової ради, 
- про приведення установчих документiв Товариства до чинних норм 
законодавства, затвердження Статуту Товариства в новiй редакцiї та 
внесення змiн до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних 
осiб пiдприємцiв та громадських формувань, 
- про обрання Голови та членiв  Наглядової ради,  
- про обрання Новiкова Володимира Володимировича на посаду Директора 
ТОВ "Фармацевтична компанiя "Здоров`я"  з 20.07.2018 року , строком на 
5 рокiв, а саме до 20.07.2023 року. 



 
 
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу? 

 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 (за наявності контролю)? 

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

 X 

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

останнього разу? 

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

 

 
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

 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) 
 

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

(так/ні)?  ні 



 
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 
простих акцій товариства  

 

Інше (зазначити) 
Єдиний учасник 

Товариства 
 
У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення:  
 
У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина 

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

 
Кількість 

осіб 
членів наглядової ради - акціонерів 0 
членів наглядової ради - представників акціонерів 0 
членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

 
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 
З питань аудиту  X 
З питань призначень  X 
З винагород  X 
Інше (зазначити)  

 
Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:  
 
Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:  
 
Персональний склад наглядової ради  
 

Прізвище, ім'я, по 

батькові 
Посада 

Незалежний член 

Так Ні 
Доровський Олександр 
Вiкторович 

Голова наглядової ради 
Товариства 

 X 

Опис: Рiшенням Єдиного учасника ТОВ "Фармацевтична компанiя 
Здоров`я" б/н вiд 19.07.2018 року, було прийнято рiшення про 
обрання Доровського Олександра Вiкторовича Головою 
Наглядової Ради ТОВ "Фармацевтична компанiя Здоров`я". 
 



Доровський Єгор 
Олександрович 

Член наглядової ради 
Товариства 

 X 

Опис: Рiшенням Єдиного учасника ТОВ "Фармацевтична компанiя 
Здоров`я" б/н вiд 19.07.2018 року, було прийнято рiшення про 
обрання Доровського Єгора Олександровича до складу 
Наглядової Ради ТОВ "Фармацевтична компанiя Здоров`я". 

Когута Олег Миколайович Член наглядової ради 
Товариства 

 X 

Опис: Рiшенням Єдиного учасника ТОВ "Фармацевтична компанiя 
Здоров`я" б/н вiд 19.07.2018 року, було прийнято рiшення про 
обрання Когути Олега Миколайовича до складу Наглядової Ради 
ТОВ "Фармацевтична компанiя Здоров`я". 

 
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) 

д/н 

 
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень 
В 2018 роцi засiдань наглядової ради   ТОВ "Фармацевтична компанiя "Здоров`я"  не 
проводилось 
 
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

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



ринкової вартості акцій 
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. 

 
Інформація про виконавчий орган 
 

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 
Одноособовим виконавчим органом  ТОВ 
"Фармацевтична компанiя "Здоров`я" є 
Директор 

Функцiональнi обов`язки Директора 
Товариства - органiзацiя виконання рiшень 
Загальних Зборiв Товариства та Наглядової 
Ради 

Опис Директор обраний згiдно Рiшенням Єдиного 
Учасника Загальнi Збори ТОВ 
"Фармацевтична компанiя "Здоров`я" строком 
на 5 (п`ять) рокiв до 20.07.2023 року 

 
Примітки 
  
 
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  
 
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 
належит

ь до 
компете

нції 
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 так ні ні ні 



та членів наглядової ради 
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 

ні ні ні так 

Прийняття рішення про додатковий випуск 
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 

ні ні ні так 

 
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 акції акціонерного товариства  X 
Положення про порядок розподілу прибутку  X 

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

 
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 
діяльність акціонерного 

товариства 

Інформація 
розповсюджує

ться на 
загальних 

зборах 

Інформаці
я 

оприлюдн
юється в 

загальнод
оступній 

інформаці
йній базі 

даних 
Національ

Документи 
надаються 

для 
ознайомлен

ня 
безпосеред

ньо в 
акціонерно

му 
товаристві 

Копії 
докумен

тів 
надають

ся на 
запит 

акціонер
а 

Інформаці
я 

розміщуєт
ься на 

власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерн
ого 

товариства 



ної комісії 
з цінних 

паперів та 
фондового 
ринку про 

ринок 
цінних 
паперів 

або через 
особу, яка 
провадить 
діяльність 

з 
оприлюдн

ення 
регульова

ної 
інформації 
від імені 

учасників 
фондового 

ринку 
Фінансова звітність, 
результати діяльності 

так так ні так так 

Інформація про 
акціонерів, які 
володіють 10 
відсотками та більше 
статутного капіталу 

так так так так так 

Інформація про склад 
органів управління 
товариства 

так так ні так так 

Статут та внутрішні 
документи 

так ні так так ні 

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)  ні 
 
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 
Не проводились взагалі  X 
Менше ніж раз на рік  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 
Виконавчий орган  X 
Інше 
(зазначити) 

д/н 

 
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 10 
відсотками голосів 

 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 Підстава виникнення обмеження Дата 



кількість 

акцій 

з обмеженнями виникнення 

обмеження 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які 

винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх 

звільнення 
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. 
 
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. 
 
10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 
Витяг зi Звiту незалежного аудитора щодо рiчної фiнансової звiтностi Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Фармацевтична компанiя "Здоров'я" станом на 31 грудня 2018. Iнформацiя 
наведена в роздiлi "Вiдповiднiсть стану управляння у Товариствi", абзац сьомий: 
"У вiдповiдностi  до ч. 3 ст. 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 
23.02.2006 р. № 3480-IV ми провели перевiрку iнформацiї наведеної  у Звiтi керiвництва (звiт 
про управлiння) ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ "ЗДОРОВ'Я"  за 2018 рiк.  Наша думка стосується 
iнформацiї щодо частини ключових показникiв, зокрема - основних характеристик систем 
внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Товариства, перелiку осiби, яка прямо або 
опосередковано є власником  значного пакета акцiй Товариства, будь-яких обмежень прав участi 
та голосування Учасникiв  на загальних зборах Товариства, порядку призначення та звiльнення 
посадових осiб Товариства та повноважень посадових осiб Товариства. 
На  нашу думку, iнформацiя  про корпоративне управлiння, наведена  у усiх суттєвих аспектах, 
вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та 
фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. № 3480-IV. 
За результатами перевiрки стану Управлiння у Товариствi можна зробити висновок: 
- прийнята та функцiонуюча система Управлiння у Товариствi у повнiй мiрi вiдповiдає вимогам 
Статуту та чинного законодавства." 



 
 
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

) 

Термін 

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 
28.07.15 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 Згiдно 
проспекту 

емiсї 

5 470 80
0 

28.08.2
7 

Опис 

Облiгацiї серiї А розмiщуються публiчно та обертаються вiльно на територiї України протягом всього термiну їх обiгу.  
Мета емiсiї: придбання прав користування об'єктами iнтелектуальної власностi, сировини для фармацевтичного виробництва, фiнансування 
витрат на будiвництво та обладнення виробничих примiщень. 
Власниками облiгацiй можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Протягом звiтного перiоду факт 
лiстингу/делiстингу вiдсутнiй. Облiгацiї серiй А без забезпечення. 
Процентна ставка у вiдсотковий перiод з 25.08.2015р. по 25.08.2018р. становила 30%; за перiод з 26.08.2018р. по 25.08.2021р. розмiр процентної 
ставки становить 19,5%.; за перiод з 26.08.2021р. по 25.08.2024р. розмiр процентної ставки буде опублiковано не пiзнiше 05.08.2021р.; за перiод з 
26.08.2024р. по 25.08.2027р. розмiр процентної ставки буде опублiковано не пiзнiше 05.08.2024р. 
 

28.07.15 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 Згiдно 
проспекту 

емiсiї 

8 206 20
0 

31.08.2
7 

Опис 

Облiгацiї серiї В розмiщуються публiчно та обертаються вiльно на територiї України протягом всього термiну їх обiгу.  
Мета емiсiї: придбання прав користування об'єктами iнтелектуальної власностi, сировини для фармацевтичного виробництва, фiнансування 
витрат на будiвництво та обладнення виробничих примiщень. 
Власниками облiгацiй можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Протягом звiтного перiоду факт 



лiстингу/делiстингу вiдсутнiй. Облiгацiї серiй В без забезпечення. 
Процентна ставка у вiдсотковий перiод з 28.08.2015р. по 28.08.2018р. становила 30%; за перiод з 26.08.2018р. по 25.08.2021р. розмiр процентної 
ставки становить 19,5%; за перiод з 29.08.2021р. по 28.08.2024р. розмiр процентної ставки буде опублiковано не пiзнiше 08.08.2021р.; за перiод з 
29.08.2024р. по 28.08.2027р. розмiр процентної ставки буде опублiковано не пiзнiше 08.08.2024р. 
 

28.07.15 77/2/2015 Нацiональ
на комiсiя 
з цiнних 

паперiв та 
фондовог

о рин 

UA400019
0797 

відсотко
ві 

1 000 50 000 Бездокум
ентарні 
іменні 

50 000 00
0 

19,5 Згiдно 
проспекту 

емiсiї 

13 691 5
00 

04.09.2
7 

Опис 

Облiгацiї серiї С розмiщуються публiчно та обертаються вiльно на територiї України протягом всього термiну їх обiгу.  
Мета емiсiї: придбання прав користування об'єктами iнтелектуальної власностi, сировини для фармацевтичного виробництва, фiнансування 
витрат на будiвництво та обладнення виробничих примiщень. 
Власниками облiгацiй можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Протягом звiтного перiоду факт 
лiстингу/делiстингу вiдсутнiй. Облiгацiї серiй С без забезпечення. 
Процентна ставка у вiдсотковий перiод з 01.09.2015р. до 01.09.2018р. становила 30%; за перiод з 26.08.2018р. по 25.08.2021р. розмiр процентної 
ставки становить 19,5%; за перiод з 02.09.2021р. до 01.09.2024р. розмiр процентної ставки буде опублiковано не пiзнiше 12.08.2021р.; за перiод з 
02.09.2024р. до 01.09.2027р. розмiр процентної ставки буде опублiковано не пiзнiше 12.08.2024р 
 

28.07.15 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 Згiдно 
проспекту 

емiсiї 

27 383 0
00 

11.09.2
7 

Опис 

Облiгацiї серiї D розмiщуються публiчно та обертаються вiльно на територiї України протягом всього термiну їх обiгу.  
Мета емiсiї: придбання прав користування об'єктами iнтелектуальної власностi, сировини для фармацевтичного виробництва, фiнансування 
витрат на будiвництво та обладнення виробничих примiщень. 
Власниками облiгацiй можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Протягом звiтного перiоду факт 
лiстингу/делiстингу вiдсутнiй. Облiгацiї серiй D без забезпечення. 
Процентна ставка у вiдсотковий перiод з 08.09.2015р. по 08.09.2018р. становила 30%; за перiод з 26.08.2018р. по 25.08.2021р. розмiр процентної 
ставки становить 19,5%; за перiод з 09.09.2021р. по 08.09.2024р. розмiр процентної ставки буде опублiковано не пiзнiше 19.08.2021р.; за перiод з 
09.09.2024р. по 08.09.2027р. розмiр процентної ставки буде опублiковано не пiзнiше 19.08.2024р. 
 

28.07.15 79/2/2015 Нацiональ
на комiсiя 
з цiнних 

паперiв та 

UA400019
0813 

відсотко
ві 

1 000 88 800 Бездокум
ентарні 
іменні 

88 800 00
0 

19,5 Згiдно 
проспекту 

емiсiї 

24 316 1
04 

18.09.2
7 



фондовог
о ринку 

Опис 

Облiгацiї серiї Е розмiщуються публiчно та обертаються вiльно на територiї України протягом всього термiну їх обiгу.  
Мета емiсiї: придбання прав користування об'єктами iнтелектуальної власностi, сировини для фармацевтичного виробництва, фiнансування 
витрат на будiвництво та обладнення виробничих примiщень. 
Власниками облiгацiй можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Протягом звiтного перiоду факт 
лiстингу/делiстингу вiдсутнiй. Облiгацiї серiй Е без забезпечення. 
Процентна ставка у вiдсотковий перiод з 15.09.2015р. по 15.09.2018р. становила 30% за перiод з 26.08.2018р. по 25.08.2021р. розмiр процентної 
ставки становить 19,5%;  за перiод з 16.09.2021р. по 15.09.2024р. розмiр процентної ставки буде опублiковано не пiзнiше 26.08.2021р.; за перiод з 
16.09.2024р. по 15.09.2027р. розмiр процентної ставки буде опублiковано не пiзнiше 26.08.2024р 
 

 



 

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: 438 733 398 338 4 485 2 162 443 218 400 500 
  будівлі та споруди 285 101 251 149 0 0 285 101 251 149 
  машини та обладнання 121 709 115 305 0 0 121 709 115 305 
  транспортні засоби 20 592 19 759 4 485 2 162 25 077 21 921 
  земельні ділянки 0 727 0 0 0 727 
  інші 11 331 11 398 0 0 11 331 11 398 
2. Невиробничого 
призначення: 

4 179 3 868 0 0 4 179 3 868 

  будівлі та споруди 2 122 2 026 0 0 2 122 2 026 
  машини та обладнання 859 732 0 0 859 732 
  транспортні засоби 250 216 0 0 250 216 
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 
  інвестиційна нерухомість 432 419 0 0 432 419 
  інші 516 475 0 0 516 475 
Усього 442 912 402 206 4 485 2 162 447 397 404 368 

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: 965 701 
тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв: 58,13 %, ступiнь використання 
основних засобiв: 100%. Сума нарахованого зносу: 561 333 тис.грн.  
Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: в 
заставi за договорами фiнансового лiзингу перебувають транспортнi 
засоби загальною вартiстю 2 162 тис.грн., в заставi за договорами 
застави рухомого майна перебуває виробниче обладнення загальною 
вартiстю 107 643 тис.грн., в заставi за договорами iпотеки перебувають 
нежитловi будiвлi загальною вартiстю 52 709 тис.грн. 
 

 

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

Розрахункова вартість чистих активів 
(тис.грн) 

850 441 842 668 

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

341 295 341 295 

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 509 146 тис.грн. Рiзниця мiж 
розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець 



звiтного перiоду становить 509 146 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих 
активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 501 373 тис.грн. 
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним 
капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 501 373 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 114 538 X X 
у тому числі:  
Довгостроковий в iноземнiй валютi 27.12.17 55 377 7,9 15.12.20 
Довгостроковий у нацiональнiй 
валютi 

07.06.18 10 580 22 15.12.20 

Короткостроковi в iноземнiй валютi 08.02.18 10 799 8 06.06.19 
Короткостроковi в iноземнiй валютi 14.02.18 11 352 8 08.02.19 
Короткостроковi в iноземнiй валютi 06.03.18 4 430 8 22.02.19 
Короткостроковi в нацiональнiй 
валютi 

18.09.18 22 000 22 22.02.19 

Зобов’язання за цінними паперами X 301 615 X X 

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

X 288 800 X X 

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

07.09.15 20 000 19,5 28.08.27 

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

09.09.15 30 000 19,5 31.08.27 

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

10.09.15 50 000 19,5 04.09.27 

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

11.12.15 100 000 19,5 11.09.27 

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

21.07.17 88 800 19,5 18.09.27 

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 12 815 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 2 918 X X 
Фінансова допомога на зворотній 
основі 

X 4 600 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 566 998 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 990 669 X X 



Опис Зобов`язань за iпотечними цiнними паперами, за 
сертифiкатами ФОН, за iншими цiнними паперами (у тому 
числi за похiдними цiнними паперами), за фiнансовими 
iнвестицiями в корпоративнi права Товариство не має. 
Iншi зобов`язання Товариства складають 566998 тис.грн., в 
тому числi: довгостроковi зобов`язання 374156 тис.грн.; 
поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, 
послуги 148864 тис.грн.; поточна кредиторська заборгованiсть 
за розрахунками зi страхування 2717 тис.грн.; поточна 
кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi 
10619 тис.грн.; поточна кредиторська заборгованiсть за 
одержаними авансами 9572 тис.грн; поточнi забезпечення 
13733 тис.грн.; iншi поточнi зобов`язання (крiм фiнансової 
допомоги на зворотнiй основi) 7337 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, Київська обл., Подiльський р-н, 

м. Київ, вул. Нижнiй Вал, буд. 17/8 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

Рiшення НКЦПФР №2092 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ 
ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 

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

депозитарiю 
Опис ПАТ "Нацiональний депозитарiй 

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

 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, 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, 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 12.04.10 
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 01004, Київська обл., Голосiївський р-н, 

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

діяльності 

294782 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ 
ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.04.15 
Міжміський код та телефон (044) 537-62-12 
Факс (056) 373-95-94 
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому 

ринку - дiяльнiсть з органiзiцiї торгiвлi 
на фондовому ринку 

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

 
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, 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 

або інший документ 

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.03.08 
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 за 2017,2018 роки 

 



КОДИ 

Дата 01.01.19 

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: 1708 
Адреса, телефон: 61013 м. Харкiв, Шевченка, будинок 22, (057) 757-85-97 
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 

за міжнародними стандартами фінансової звітності  

 
Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.18 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 1 287 1 148 
    первісна вартість 1001 1 890 1 898 
    накопичена амортизація 1002 ( 603 ) ( 750 ) 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 6 239 6 874 
Основні засоби 1010 446 965 403 949 
    первісна вартість 1011 935 778 945 990 
    знос 1012 ( 488 813 ) ( 542 041 ) 
Інвестиційна нерухомість 1015 432 419 
    первісна вартість 1016 19 711 19 711 
    знос 1017 ( 19 279 ) ( 19 292 ) 
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 
    первісна вартість 1021 0 0 
    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові фінансові інвестиції:    
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 

1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 16 0 
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 
Гудвіл 1050 0 0 
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 
Залишок коштів у централізованих страхових резервних 
фондах 

1065 0 0 



Інші необоротні активи 1090 0 0 
Усього за розділом I 1095 454 939 412 390 
    II. Оборотні активи    
Запаси 1100 505 325 672 233 
Виробничі запаси 1101 244 542 277 990 
Незавершене виробництво 1102 63 536 49 070 
Готова продукція 1103 175 160 323 721 
Товари 1104 22 087 21 452 
Поточні біологічні активи 1110 0 0 
Депозити перестрахування 1115 0 0 
Векселі одержані 1120 0 0 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 

1125 505 482 337 962 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
    за виданими авансами 1130 19 849 38 772 
    з бюджетом 1135 42 699 50 207 
    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 351 258 290 580 
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 
Гроші та їх еквіваленти 1165 6 160 25 570 
Готівка 1166 0 0 
Рахунки в банках 1167 6 160 25 570 
Витрати майбутніх періодів 1170 972 1 107 
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 11 189 12 289 
Усього за розділом II 1195 1 442 934 1 428 720 
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 

1200 0 0 

Баланс 1300 1 897 873 1 841 110 
 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
    I. Власний капітал    
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 341 295 341 295 
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 
Капітал у дооцінках 1405 124 378 117 228 
Додатковий капітал 1410 0 0 
Емісійний дохід 1411 0 0 
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 
Резервний капітал 1415 17 080 17 080 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 359 916 374 838 
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 



Інші резерви 1435 0 0 
Усього за розділом I 1495 842 669 850 441 
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 
Довгострокові кредити банків 1510 46 467 65 957 
Інші довгострокові зобов’язання 1515 670 185 662 956 
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 
Цільове фінансування 1525 0 0 
Благодійна допомога 1526 0 0 
Страхові резерви 1530 0 0 
у тому числі:    
    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 
    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 
    резерв незароблених премій 1533 0 0 
    інші страхові резерви 1534 0 0 
Інвестиційні контракти 1535 0 0 
Призовий фонд 1540 0 0 
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 
Усього за розділом II 1595 716 652 728 913 
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    
Короткострокові кредити банків 1600 0 48 581 
Векселі видані 1605 18 540 12 815 
Поточна кредиторська заборгованість за:    
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 
    товари, роботи, послуги 1615 251 338 148 864 
    розрахунками з бюджетом 1620 6 516 2 918 
    у тому числі з податку на прибуток 1621 3 245 236 
    розрахунками зі страхування 1625 5 789 2 717 
    розрахунками з оплати праці 1630 12 859 10 619 
    одержаними авансами 1635 1 047 9 572 
    розрахунками з учасниками 1640 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 
    страховою діяльністю 1650 0 0 
Поточні забезпечення 1660 13 231 13 733 
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 
Інші поточні зобов’язання 1690 29 232 11 937 
Усього за розділом IІІ 1695 338 552 261 756 
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 1 897 873 1 841 110 

 
Керівник    Новiков Володимир Володимирович 
 
Головний бухгалтер   Лелякова Марiя Олександрiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.19 

Підприємство 

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

за ЄДРПОУ 31437750 

 
Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2018 рік 
Форма №2 

І. Фінансові результати 
Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

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

2000 1 565 442 1 686 248 

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 ( 1 242 016 ) ( 1 282 960 ) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 
Валовий: 
    прибуток 

2090 323 426 403 288 

    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 135 816 80 371 
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 ( 93 805 ) ( 89 810 ) 
Витрати на збут 2150 ( 107 114 ) ( 111 130 ) 
Інші операційні витрати 2180 ( 102 698 ) ( 74 882 ) 
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 155 625 207 837 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 



Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 
Інші фінансові доходи 2220 0 0 
Інші доходи 2240 37 789 118 847 
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 
Фінансові витрати 2250 ( 127 209 ) ( 138 321 ) 
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрати 2270 ( 38 202 ) ( 141 842 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 
Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 28 003 46 521 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -20 231 -27 349 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 7 772 19 172 

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

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 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 0 0 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 

2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 7 772 19 172 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 1 047 242 1 012 929 
Витрати на оплату праці 2505 282 267 233 919 
Відрахування на соціальні заходи 2510 52 355 43 448 
Амортизація 2515 56 205 56 704 
Інші операційні витрати 2520 99 677 79 081 
Разом 2550 1 537 746 1 426 081 

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 01.01.19 

Підприємство 

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

за ЄДРПОУ 31437750 

 
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2018 рік 
Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 
За аналогічний 

період 
попереднього 

року 
1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 1 785 630 1 669 956 
Повернення податків і зборів 3005 28 002 15 042 
 у тому числі податку на додану вартість 3006 28 002 15 042 
Цільового фінансування 3010 3 450 2 490 
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 43 105 82 806 
Надходження від повернення авансів 3020 348 6 974 
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 

3025 748 784 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 
Надходження від операційної оренди 3040 108 806 10 812 
Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 
Надходження від страхових премій 3050 220 56 
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 
Інші надходження 3095 536 590 
Витрачання на оплату:     
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 1 131 495 ) ( 623 101 ) 
Праці 3105 ( 198 927 ) ( 158 579 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 52 982 ) ( 42 624 ) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 73 632 ) ( 69 415 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 20 741 ) ( 29 409 ) 
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 ) ( 40 006 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 430 092 ) ( 829 613 ) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 464 ) ( 2 ) 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 4 977 ) ( 7 465 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами 

3150 ( 34 305 ) ( 33 217 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрачання 3190 ( 17 339 ) ( 15 862 ) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 26 632 9 632 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    



Надходження від реалізації: 
    фінансових інвестицій 3200 0 0 
    необоротних активів 3205 2 458 3 174 
Надходження від отриманих:    
    відсотків 3215 0 0 
    дивідендів 3220 0 0 
Надходження від деривативів 3225 0 0 
Надходження від погашення позик 3230 107 409 137 522 
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 
Витрачання  на придбання:    
    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 
    необоротних активів 3260 ( 21 480 ) ( 24 045 ) 
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на надання позик 3275 ( 27 727 ) ( 108 819 ) 
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 60 660 7 832 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 
Отримання позик 3305 157 447 317 594 
Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 

3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 
Витрачання  на:    
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 
Погашення позик 3350 ( 104 529 ) ( 236 043 ) 
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 117 825 ) ( 126 531 ) 
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 3 286 ) ( 5 973 ) 
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 -68 193 -50 953 
Чистий рух коштів за звітний період 3400 19 099 -33 489 
Залишок коштів на початок року 3405 6 160 38 989 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 311 660 
Залишок коштів на кінець року 3415 25 570 6 160 

 
Керівник    Новiков Володимир Володимирович 
 
Головний бухгалтер   Лелякова Марiя Олександрiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.19 

Підприємство 

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

за ЄДРПОУ 31437750 

 
Звіт про власний капітал 

За 2018 рік 
Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 
Зареєстр
ований 
капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додаткови
й капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподіл
ений 

прибуток 
(непокрити
й збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 341 295 124 378 0 17 080 370 951 0 0 853 704 
Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 -11 035 0 0 -11 035 
Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 
Скоригований залишок на 

початок року  
4095 341 295 124 378 0 17 080 359 916 0 0 842 669 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  
4100 0 0 0 0 7 772 0 0 7 772 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  
4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

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 0 0 0 0 0 0 
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 0 0 0 0 0 0 0 0 

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 -7 150 0 0 7 150 0 0 0 
Придбання (продаж) 
неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 -7 150 0 0 14 922 0 0 7 772 
Залишок на кінець року  4300 341 295 117 228 0 17 080 374 838 0 0 850 441 

 
Керівник    Новiков Володимир Володимирович 
 
Головний бухгалтер   Лелякова Марiя Олександрiвна 



XV. Відомості про аудиторський звіт 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

ТОВ "Аудиторська фiрма "Капiтал 
Гранд" 

2 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

35449775 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

69032,м.Запорiжжя, пр.Металургiв, 
буд 21, вул Богдана Хмельницького, 
буд.24, 01001, м.Київ , вул.Михайла 

Грушевського, буд.10 
4 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

434 

5 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

 

6 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.18 по 31.12.18 

7 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

02 - із застереженням 

8 Пояснювальний параграф (за наявності)  
 

9 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 104, дата: 28.01.19 
10 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 28.01.19, дата 

закінчення: 22.04.19 
11 Дата аудиторського звіту 22.04.19 
12 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

165 000,00 

13 Текст аудиторського звіту  
Адресат: 
- Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку; 
- Учасникам та Управлiнському персоналу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ "ЗДОРОВ'Я". 
 



Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi 
 
Вступний параграф. 
Основнi вiдомостi про Товариство: 
 
Повне найменуванняТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ "ЗДОРОВ'Я" 
Скорочене найменування ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ "ЗДОРОВ'Я" 
Код за ЄДРПОУ 31437750 
Види дiяльностi за КВЕД 21.20 - Виробництво фармацевтичних препаратiв i матерiалiв 
(основний) 
Дата державної реєстрацiї Дата державної реєстрацiї: 17.10.2001 р. 
Дата запису: 10.02.2005 р.  
Номер запису: 1 480 120 0000 006614 
Директор  Новiков Володимир Володимирович 
Телефон (057) 757 0 777 
Мiсцезнаходження 61013, м. Харкiв, вул. Шевченка, буд. 22 
 
Думка iз застереженням. 
Незалежною аудиторською фiрмою ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "КАПIТАЛ ГРАНД", проведено аудит 
наданої фiнансової звiтностi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ "ЗДОРОВ'Я", яка складається iз повного комплекту 
фiнансової звiтностi станом на 31.12.2018 р. за 2018 рiк та включає:  
- Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2018 р. (Форма № 1); 
- Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2018 р. (Форма № 2); 
- Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2018 р. (Форма № 3); 
- Звiт про власний капiтал за 2018 р. (Форма № 4); 
- Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2018 р. (Форма № 5) (надалi за текстом фiнансова 
звiтнiсть). 
 Концептуальною основою складання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ "ЗДОРОВ'Я" (надалi за текстом - 
ТОВ ФК "ЗДОРОВ'Я") Фiнансової звiтностi за 2018 рiк є концептуальна основа загального 
призначення, а саме - Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку.  
На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi "Основа для 
висловлення думки iз застереженням" фiнансова звiтнiсть що додається, вiдображає 



достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ "ЗДОРОВ'Я" станом на 31 грудня 
2018 р. та його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену 
дату, вiдповiдно вимогам Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку 
України та вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову 
звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. № 996-XIV щодо складання фiнансової звiтностi". 
Основа для висловлення думки iз застереженням. 
Обставини, що призвели до модифiкацiї думки аудитора: 
- в ходi проведення аудиту нам не надiйшли в повному обсязi зовнiшнi пiдтвердження 
балансової вартостi дебiторської заборгованостi за виданими авансами, iншої поточної 
дебiторської та кредиторської заборгованостi. 
Ми не мали змоги визначити, чи була потреба в коригуваннi зазначених сум. 
Данi обставини мають обмежений вплив на стан справ у цiлому i не перекручують дiйсний 
фiнансовий стан товариства. 
На пiдставi отриманих аудиторських доказiв для об?рунтування думки, ми дiйшли висновку, 
що наявнi обмеження є суттєвими, проте не являються всеохоплюючими таким чином є наявнi 
пiдстави для висловлення модифiкованої думки у вiдповiдностi до вимог МСА 705 
"Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора". 
Основа для думки. 
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, 
iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (МСА) Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими 
стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" 
нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики 
професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс 
РМСЕБ) та виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до Кодексу РМСЕБ.  
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для 
використання їх як основи для нашої думки iз застереженням. 
Ключовi питання аудиту. 
Крiм питань, викладених у роздiлi "Основа для думки iз застереженням", ми визначили, що 
немає iнших ключових питань аудиту, iнформацiю щодо яких слiд надати в нашому звiтi. 
Iнша iнформацiя. 
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя 
складається з iнформацiї, яка мiститься в звiтi про управлiння, який складається вiдповiдно до 
законодавства. 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, коли вона буде нам надана, та при цьому розглянути, чи iснує суттєва 
невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, 
отриманими пiд час аудиту,  чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, 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. Ми не 
виявили таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту. 
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 П(С)БО 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 Товариством продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де 
це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи 
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм 
випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи припинити 
дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.  
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом 
фiнансового звiтування Товариства. 
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi. 
Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не 
мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, 
що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не 
гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, 
якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони 
можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї 
фiнансової звiтностi. Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо 
професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм 
того, ми: 
- iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок 
шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi 
ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для 
використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення 
внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство 



може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування 
заходами внутрiшнього контролю; 
- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки 
аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо 
ефективностi системи внутрiшнього контролю ; 
- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових оцiнок 
i вiдповiдних розкриттi iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 
- доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi 
отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо 
подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Товариства продовжити 
безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої 
невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттi 
iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, 
модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських доказах, отриманих 
до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити Товариство 
припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi; 
- оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями 
iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу 
її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. 
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про 
запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи 
будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту. Ми 
також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали 
вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi 
питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а 
також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв. 
Стислий виклад суттєвих облiкових полiтик. 
Звiтним перiодом для Товариства є перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2018 р. 
Основнi бухгалтерськi проводки, що вiдображають господарськi операцiї, вiдповiдають Плану 
рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй 
пiдприємств i органiзацiй, затвердженому наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 
30.11.1999 р. № 291 (iз змiнами i доповненнями), а саме: 
- Пiдставою для бухгалтерського облiку господарських операцiй є первиннi документи, якi 
фiксують факти здiйснення господарських операцiй.  
- Вiдображення та узагальнення всiх операцiй Товариства у бухгалтерському облiку та 



фiнансовiй звiтностi здiйснюється у єдинiй грошовiй одиницi України - гривнi.  
- Згiдно з П(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" принцип нарахування та 
вiдповiдностi доходiв та витрат застосовується з метою визначення фiнансового результату 
звiтного перiоду. Для цього порiвнюються доходи звiтного перiоду з витратами, що були 
здiйсненi для отримання цих доходiв. При цьому доходи та витрати вiдображаються в 
бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi в момент, коли вони отриманi/понесенi, 
незалежно вiд фактичної дати надходження або сплати грошових коштiв.  
З метою забезпечення достовiрних даних бухгалтерського облiку та звiтностi перед 
складанням рiчної фiнансової звiтностi товариством проведена iнвентаризацiя активiв i 
зобов'язань. 
Застосована Товариством облiкова полiтика є прийнятною i вiдповiдає концептуальнiй основi 
фiнансової звiтностi, передбаченiй Нацiональними стандартами бухгалтерського облiку та 
чинним законодавством України. Облiковi оцiнки, зробленi управлiнським персоналом, є 
прийнятними. Iнформацiя, представлена у фiнансових звiтах, є вiдповiдною, надiйною, 
порiвняльною та зрозумiлою, що дозволяє користувачам зрозумiти вплив суттєвих операцiй та 
подiй на подану iнформацiю. 
Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв 
У вiдповiдностi до Наказу вiд 28.01.2019 р. № 28/01/19, ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ "ЗДОРОВ'Я" було визначено 
суб'єкта аудиторської дiяльностi, який надаватиме послуги аудиту фiнансової звiтностi за 2018 
рiк - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА 
"КАПIТАЛ ГРАНД".  
Товариством було надано Повiдомлення до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 
фондового ринку. 
Дата призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi та загальна тривалiсть виконання 
аудиторського завдання без перерв з урахуванням продовження повноважень, якi мали мiсце, 
та повторних призначень. 
Товариством було не вперше призначено для обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi ТОВ 
"АУДИТОРСЬКА ФIРМА "КАПIТАЛ ГРАНД". На проведення аудиту фiнансової звiтностi за 
2018 рiк сторонами було укладено Договiр вiд 28.01.2019 р. № 104. 
Вiдповiднiсть стану управлiння у Товариствi. 
Товариство є юридичною особою приватного права вiдповiдно до чинного законодавства 
України,   Статутний Капiтал Товариства  згiдно Статуту розподiляється мiж Учасниками 
Товариства -частка учасника у Статутному Капiталi 100%. 
У звiтному роцi змiн щодо процедур злиття, подiлу, приєднання, видiлу, перетворення у 
Товариствi не вiдбувалося. 



Кiлькiсний склад сформованого  Органу управлiння Товариством вiдповiдає вимогам Статуту 
та вимогам, встановленим рiшенням Загальних Зборiв Учасникiв Товариства (Рiшення 
Єдиного Учасника Загальнi Збори  №б/н вiд 19.07.2018 року). 
Функцiонування органу   Управлiння регламентується положеннями Статуту. Щорiчнi 
загальнi Збори  Учасникiв Товариства  проводились.  
Вищiм органом Товариства є Загальнi збори Учасникiв Товариства. Виконавчим органом 
Товариства, що здiйснює  керiвництво  його поточною дiяльнiстю, є Директор.  
Директор здiйснював поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах 
повноважень, якi встановлено Статутом Товариства.  
У вiдповiдностi  до ч. 3 ст. 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 
23.02.2006 р. № 3480-IV ми провели перевiрку iнформацiї наведеної  у Звiтi керiвництва (звiт 
про управлiння) ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ "ЗДОРОВ'Я"  за 2018 рiк.  Наша думка стосується 
iнформацiї щодо частини ключових показникiв, зокрема - основних характеристик систем 
внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Товариства, перелiку осiби, яка прямо або 
опосередковано є власником  значного пакета акцiй Товариства, будь-яких обмежень прав 
участi та голосування Учасникiв  на загальних зборах Товариства, порядку призначення та 
звiльнення посадових осiб Товариства та повноважень посадових осiб Товариства. 
На  нашу думку, iнформацiя  про корпоративне управлiння, наведена  у усiх суттєвих 
аспектах, вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi 
папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. № 3480-IV. 
За результатами перевiрки стану Управлiння у Товариствi можна зробити висновок: 
- прийнята та функцiонуюча система Управлiння у Товариствi у повнiй мiрi вiдповiдає 
вимогам Статуту та чинного законодавства. 
Подiї пiсля дати балансу. 
Пiсля звiтної дати 31 грудня 2018 року не вiдбулося жодних подiй, якi справили б iстотний 
вплив на показники фiнансової звiтностi товариства та вимагають розкриття в примiтках до 
цiєї фiнансової звiтностi. 
Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi 
внаслiдок шахрайства. 
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання 
розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй 
контроль, як цього вимагає МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень 
через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища", нами виконанi процедури 
необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв 
суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства. 



Аудиторами були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб'єкта 
господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може 
допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або 
помилки. Аудиторами були проведенi аналiтичнi процедури, спостереження та перевiрка. 
У своїй поточнiй дiяльностi ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ "ЗДОРОВ'Я" 
наражається на зовнiшнi та внутрiшнi ризики. Система управлiння ризиками, якi притаманнi 
Товариству, включає наступнi складовi: 
- стратегiя та мета ризик - менеджменту; 
- управлiння ризиками; 
- загальнi пiдходиш до мiнiмiзацiї та оптимiзацiї ризикiв; 
- джерела та механiзми контролю за ризиками; 
- аналiз ризикiв. 
Загальну стратегiю управлiння ризиками у ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ 
"ЗДОРОВ'Я" визначає керiвництво. 
Нами не отримано доказiв стосовно суттєвого викривлення фiнансової звiтностi ТОВ 
"ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ "ЗДОРОВ'Я" внаслiдок шахрайства. 
Пiдтвердження того, що аудиторський звiт узгоджений з додатковим звiтом. 
Цей звiт узгоджений з додатковим звiтом  Загальними Зборами Учасникiв Товариства. 
Твердження про ненадання послуг, заборонених законодавством, i про незалежнiсть 
ключового партнера з аудиту та суб'єкта аудиторської дiяльностi вiд юридичної особи при 
проведеннi аудиту 
Ми не надавали послуги, заборонени законодавством.  
Нами було виконано усi вiдповiднi етичнi процедури стосовно незалежностi. Загрози власного 
iнтересу, власної оцiнки, захисту, особистих та сiмейних стосункiв та тиску при складаннi 
цього висновку не виникало. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з 
Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для 
бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до Кодексу 
РМСЕБ. 
Iнформацiя про iншi наданi аудитором або суб'єктом аудиторської дiяльностi юридичнiй особi 
або контрольованим нею суб'єктам господарювання послуги, крiм послуг з обов'язкового 
аудиту, що не розкрита у звiтi про управлiння або у фiнансовiй звiтностi. 
Iншi послуги, крiм послуг з обов'язкового аудиту, нами Товариству або контрольованим ним 
суб'єктам господарювання не надавались. 
Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень. 
Аудит включав перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми i розкриття 
iнформацiї у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнку i застосованих принципiв бухгалтерського 



облiку та суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку 
загального подання фiнансової звiтностi. 
Були виконанi процедури аудиту згiдно вимог МСА 500 "Аудиторськi докази", що 
вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. Аудиторськi 
докази охоплювали iнформацiю, яка мiстилася в облiкових записах, що є основою фiнансової 
звiтностi. Облiковi записи складалися з записiв у первинних документах та записiв системи 
електронного переведення платежiв та журнальних проводок, а також записiв, таких як 
вiдомостi облiку доходiв, розподiлу витрат та обчислення, звiряння i розкриття iнформацiї. 
Проводки в облiкових записах здiйснювалися, записувалися, оброблялися та наводилися у 
звiтностi в електроннiй формi. 
У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час перевiрки до 
уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване 
на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих 
помилок.  
Аналiз показникiв фiнансового стану 
Для характеристики фiнансового стану Товариства на 31.12.2018 року були застосованi 
показники фiнансової звiтностi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ "ЗДОРОВ'Я" Аналiз фiнансового стану  проводився з 
застосуванням коефiцiєнтiв. 
Аналiз лiквiдностi 
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi. 
Цей коефiцiєнт показує, яка частина поточних (короткострокових) зобов'язань може бути 
погашена негайно. Нормативне значення цього показника повинно бути не меншим 0,2-0,5. 
Коефiцiєнт розраховується по формулi: 
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi = 
Грошовi Кошти + Грошовi Еквiваленти + Короткостроковi Фiнансовi Вкладення 
Короткостроковi Зобов'язання 
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi. 
Цей коефiцiєнт дає уявлення, як Товариство зможе погасити поточнi (короткостроковi) 
зобов'язання за рахунок поточних активiв. Вiн дає загальну оцiнку лiквiдностi активiв, 
показує, скiльки гривень поточних активiв Товариства припадає на одну гривню поточних 
зобов'язань. Коли поточнi активи перевищують по сумi поточнi зобов'язання, Товариство 
може розглядатися як успiшно функцiонуюче. Норматив цього коефiцiєнта 1,0-2,0 свiдчить 
про задовiльний стан лiквiдностi активiв Товариства. Критичне значення коефiцiєнту покриття 
прийняте тотожним 1,0.  
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi розраховується по формулi: 



Коефiцiєнт загальної лiквiдностi = 
Грошовi Кошти + Грошовi Еквiваленти + Дебiтори + Запаси +Витрати 
Короткостроковi Зобов'язання  
Показник 31.12.2017 р. 31.12.2018 р. 
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) 3,19 5,46 
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,02 0,1 
Аналiз платоспроможностi 
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi. 
Цей коефiцiєнт визначає частку коштiв власникiв Товариства в загальнiй сумi коштiв, 
вкладених в майно пiдприємства. Вiн характеризує здатнiсть Товариства виконувати свої 
зовнiшнi зобов'язання за рахунок використання власних коштiв, незалежнiсть його 
функцiонування вiд запозичених коштiв. Чим вище значення цього показника, тим бiльш 
фiнансово стiйке, стабiльне та незалежне вiд кредиторiв Товариство. Коли його значення рiвне 
1 (або 100 %), це означає, що власники повнiстю фiнансують своє пiдприємство. Але 
практично пiдприємство є фiнансово стiйким при умовi, що частина власного капiталу в 
загальнiй сумi його фiнансових ресурсiв складає не менше 50 вiдсоткiв. 
Коефiцiєнт розраховується по формулi: 
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi = 
Власний капiтал 
  Активiв  
 
Показник 31.12.2017 р. 31.12.2018 р. 
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi 0,45 0,46 
 
Коефiцiєнт структури капiталу. 
Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) розраховується як спiввiдношення залучених та 
власних засобiв i характеризує залежнiсть пiдприємства вiд залучених засобiв. 
Коефiцiєнт структури капiталу = 
Кредиторська Заборгованiсть 
Власний Капiтал  
Показник 31.12.2016 р. 31.12.2017 р. 
Коефiцiєнт структури капiталу(фiнансування) 1,25 1,16 
Даний коефiцiєнт показує, що у Товариства на кожну одиницю власних коштiв приходиться 
1,16 одиниць запозичених коштiв.  
Фiнансовий стан Товариства задовiльний. 
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: 



Повне найменування аудиторської фiрми ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "КАПIТАЛ ГРАНД" 
Код за ЄДРПОУ 35449775 
Юридична адреса 69118, м. Запорiжжя, вул. Нагнибiди буд. 15, кв. 2 
Мiсцезнаходження  69032, м. Запорiжжя, пр. Металургiв, буд. 21 / вул. Богдана 
Хмельницького, буд. 24; 
01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, буд. 10 
Банкiвськi реквiзити р/р 26008021655801 в АТ "АЛЬФА-БАНК" МФО 300346, м. Київ  
Включення до роздiлiв Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi  
(реєстрацiйний № 4126) - суб'єкти аудиторської дiяльностi; 
- суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової 
звiтностi; 
- суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової 
звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес. 
Номер, дата видачi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, 
виданого АПУ  № 4126, видане рiшенням Аудиторської палати України № 188/3 вiд 
26.03.2008 р., подовженого рiшенням Аудиторської палати України 25.01.2018 р. № 354/4, 
дiйсне до 25.01.2023 р. 
Номер, дата видачi Свiдоцтво про вiдповiднiсть контроля якостi, виданого АПУ № 0780, 
видане рiшенням Аудиторської палати України № 360/4 вiд 31.05.2018 р. Чинне до 31.12.2023 
р. 
Свiдоцтво про включення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можуть проводити 
аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв Реєстрацiйний номер: 
434 
Серiя та номер свiдоцтва: П 000233 
Строк дiї Свiдоцтва: з 25.03.2014 р. до 25.01.2023 р. 
 
Веб-адреса kapital-grand.com.ua 
Адреса електронної пошти kg_audit@ukr.net 
Телефони + 38 (095) 230 15 35; + 38 (068) 812 70 60  
+ 38 (099) 037 09 52 
 
Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту: 
Дата i номер договору на проведення аудиту № 104 вiд 28.01.2019 р. 
Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту 28.01.2019 р. - 22.04.2019 р. 
 



Партнером з завдання аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є 
 
Аудитор                                        __________                          Л.Г. Євтушенко  
(Сертифiкат аудитора серiя А 005676,  
реєстрацiйний номер АПУ 100496) 
Директор  
ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА  
"КАПIТАЛ ГРАНД"                   __________                                  О.А. Кролик 
 (Сертифiкат аудитора серiя А 006170, 
реєстрацiйний номер АПУ 102081) 
Дата аудиторського звiту аудитора:  
 - 22  квiтня 2019 року.                                            
 

 
 


