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 Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до 
Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії. 
 

Директор виконавчий  Яцюк О.М. 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

МП 22.04.2013 
(дата) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2012 рік 

 
1. Загальні відомості 

 
1.1. Повне найменування емітента 
 Вiдкрите  акцiонерне товариство "Київмедпрепарат" 
1.2. Організаційно-правова форма емітента 
 Відкрите акціонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 
 00480862 
1.4. Місцезнаходження емітента 
 01032, Україна, м.Київ, вул.Саксаганського, 139 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 
 (044) 490-75-19, (044) 490-75-19 
1.6. Електронна поштова адреса емітента  
 Oksana.Semenenko@arterium.ua  
 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії 24.04.2013
 (дата) 
2.2. Річна інформація опублікована у  Бюлетень Цiннi папери України  29.04.2013

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 
2.3. Річна інформація розміщена на власній 
сторінці 

www.kievmedpr
eparat.com в мережі Інтернет 26.04.2013

 (адреса сторінки)  (дата) 
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Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 
1. Основні відомості про емітента:  
    а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X 
    б) інформація про державну реєстрацію емітента X 
    в) банки, що обслуговують емітента X 
    г) основні види діяльності X 
    ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 
    д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств X 
    е) інформація про рейтингове агентство  
    є) інформація про органи управління емітента  
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 
(розміру часток, паїв) X 
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X 
4. Інформація про посадових осіб емітента:  
    а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 
    б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента  
6. Інформація про загальні збори акціонерів X 
7. Інформація про дивіденди  
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 
9. Відомості про цінні папери емітента:  
    а) інформація про випуски акцій емітента X 
    б) інформація про облігації емітента  
    в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
    г) інформація про похідні цінні папери  
    ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
    д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів  
10. Опис бізнесу X 
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
    а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 
    б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 
    в) інформація про зобов'язання емітента X 
    г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 
    ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X 
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних 
паперів  
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 
що виникала протягом звітного періоду X 
14. Інформація про стан корпоративного управління X 
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
    а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
    б) 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  
    в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
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    г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
    ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  
17. 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  
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
20. Основні відомості про ФОН  
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
24. Правила ФОН  
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку  
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році 
(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації 
до Комісії) X 
27. Аудиторський висновок X 
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами 
фінансової звітності X 
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва)  
30. Примітки: 
П.1.е) Iнформацiя про рейтингове агентство не заповнюється, тому що в статутному капiталi 
емiтента не має державної частки, емiтент не є монополicтом на ринку, облiгацiї не 
випускалися, тому оцiнка рейтингового агентства не обов'язкова. 
П.1.є) Iнформацiя про органи управлiння емiтента не заповнюється акцiонерними 
товариствами. 
П. 5. Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше  акцiй емiтента, не 
заповнюється - осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше  акцiй емiтента згiдно довiдки, 
наданої Нацiональним депозитарiєм України, немає. 
П.7. Iнформацiя про дивiденди не заповнюється - дивiденди в звiтному, попередньому 
перiодах не нараховувались та не виплачувались. 
П.9.б) Iнформацiя про облiгацiї емiтента не заповнюється - облiгацiї в звiтному перiодi не 
випускалися.  
П.9.в) Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не заповнюється - iншi цiннi 
папери, випуск яких пiдлягає реєстрацiї, не випускалися. 
П.9.г) Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не заповнюється - похiднi цiннi папери не 
випускалися. 
П.9.г') Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного року не заповнюється - викуп 
власних акцiй протягом звiтного перiоду не проводився. 
П.9.д) Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв не заповнюється, тому що акцiї 
емiтента переведенi в бездокументарну форму iснування. 
П.12. Iнформацiя  про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв не 
заповнюється - борговi цiннi папери не випускалися, гарантiї не надавалися. 
П.14. Роздiл "Звiт про корпоративне управлiння" не заповнюється - емiтент не є фiнансовою 
установою. 
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П.15 - 16. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй не заповнюється -  iпотечнi облiгацiї не 
випускалися. 
П.17. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за 
кредитними договорами не заповнюється - прострочення строкiв сплати не було. 
П.18 - 24. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатфi ФОН не 
заповнюється - iпотечнi сертифiкати, сертифiкати ФОН не випускалися. 
П.25. Рiчна фiнансова звiтнiсть складається вiдповiдно до МСБО. 
П.29. Не заповнюється - цiльовi  та дисконтнi облiгацiї не випускалися. 
На позачергових Загальних зборах акцiонерiв вiд 28.12.2012 прийято рiшення про змiну 
найменування Вiдкритого Акцiонерного Товариства "Київмедпрепарат" на Публiчне 
акцiонерне товариство "Київмедпрепарат" на виконання вимог Закону України "Про 
акцiонернi товариства". 
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3. Основні відомості про емітента 
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 
3.1.1. Повне найменування 
 Вiдкрите  акцiонерне товариство "Київмедпрепарат" 
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) 
 ВАТ "Київмедпрепарат" 
3.1.3. Організаційно-правова форма 
 Відкрите акціонерне товариство 
3.1.4. Поштовий індекс 
 01032 
3.1.5. Область, район 
 м.Київ 
3.1.6. Населений пункт 
 м.Київ 
3.1.7. Вулиця, будинок 
 вул.Саксаганського, 139 
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 
3.2.1. Серія і номер свідоцтва 
 А00  № 010787 
3.2.2. Дата державної реєстрації 
 25.03.1992 
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво 
 Шевченкiвська районна у м.Києвi державна адмiнiстрацiя 
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 
 200 100 050 
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 
 200 100 050 
3.3. Банки, що обслуговують емітента 
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті 
 АТ "БАНК "ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ" 
3.3.2. МФО банку 
 300131 
3.3.3. Поточний рахунок 
 26000010999980 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті 
 АТ "БАНК "ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ" 
3.3.5. МФО банку 
 300131 
3.3.6. Поточний рахунок 
 26009010999840 
3.4. Основні види діяльності 
 21.20 - Виробництво фармацевтичних препаратiв i матерiалiв 
 73.11 - Рекламнi агенства 
 86.21 - Загальна медична практика 
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 
ліцензії 

(дозволу) 

Дата 
видачі 

Державний орган, що видав
Дата 

закінчення 
дії ліцензії 
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(дозволу) 
1 2 3 4 5 

Виробництво лiкарських засобiв Серiя АВ № 
501347 

19.01.2011 Державна iнспекцiя якостi  
лiкарських засобiв 

Мiнiстерства охорони здоров'я 
України 

безстроково

Опис 
В зв'язку з тим, що лiцензiя видана на необмежений термiн, прогнозiв 
на майбутнє немає. 

Оптова торгiвля лiкарськими 
засобами 

Серiя АВ № 
598345 

28.02.2012 Державна служба України з 
лiкарських засобiв 

безстроково

Опис 
В зв'язку з тим, що лiцензiя видана на необмежений термiн, прогнозiв 
на майбутнє немає. 

Виробництво ветеринарних 
медикаментiв i препаратiв, 
оптова роздрiбна торгiвля 

ветеринарними медикаментами i 
препаратами 

Серiя АД № 
065674 

08.08.2012 Державна  ветеринарна та 
фiтосанiтарна служба України

безстроково

Опис 
В зв'язку з тим, що лiцензiя видана на необмежений термiн, прогнозiв 
на майбутнє немає. 

Медична практика Серiя АГ № 
570759 

24.03.2011 Мiнiстерство охорони здоров'я 
України 

безстрокова

Опис 
В зв'язку з тим, що лiцензiя видана на необмежений термiн, прогнозiв 
на майбутнє немає. 

Придбання, зберiгання, 
перевезення, реалiзацiя 
(вiдпуск), використання 

психотропних речовин (списку 2 
таблицi III), прекурсорiв (списку 
1 таблицi IV та списку 2 таблицi 

IV) "Перелiку наркотичних 
засобiв, психотропних речовин i 

прекурсорiв" 

Серiя АГ № 
507709 

10.02.2011 Державний комiтет України з 
питань контролю за 

наркотиками 

03.09.2014

Опис 
В зв'язку з довготривалим термiном дiї лiцензiї прогнозiв на майбутнє 
немає. 

Видобування корисних копалин 
iз родовищ, що мають 

загальнодержавне значення та 
включенi до Державного фонду 
родовищ корисних копалин 

(5.Видобування вод. 5.1. 
Видобування пiдземних вод. 

5.1.1. Видобування питних вод. 

Серiя АВ № 
521350 

05.03.2010 Державна геологiчна служба 04.03.2015

Опис 
В зв'язку з довготривалим термiном дiї лiцензiї прогнозiв на майбутнє 
немає. 

 
3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств 
Найменування об'єднання: Корпорацiя "Артерiум". 
Місцезнаходження об'єднання: 01032, м.Київ, вул.Саксаганського, 139. 
У 2005р. Вiдкрите акцiонерне товариство "Київмедпрепарат" разом з Акцiонерним товариством 
вiдкритого типу "Галичфарм"  
отримали дозвiл Антимонопольного Комiтету України та стали засновниками та учасниками 
об'єднання пiдприємств - корпорацiї  
"Артерiум", мiсцезнаходження: 01032, м.Київ, вул.Саксаганського, 139.  
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      Станом на 31.12.2012р. учасники Корпорацiї "Артерiум": 
      ВАТ "Київмедпрепарат" (ЄДРПОУ 00480862) - частка участi 8,93%, мiсцезнаходження: 
01032, м.Київ, вул.Саксаганського, 139.  
      АТВТ "Галичфарм" (ЄДРПОУ 05800293) - частка участi 14,93%, мiсцезнаходження: 79024, 
м.Львiв, вул. Опришкiвська, 6/8.  
      ТОВ "Артерiум ЛТД" (ЄДРПОУ  35947033)  - частка участi 76,14%, мiсцезнаходження: 
01032, м.Київ, вул.Саксаганського, 139.  
      Корпорацiя "Артерiум" дiє на пiдставi Установчого договору та Статуту, затвердженого 
Зборами учасникiв Корпорацiї 16 листопада 2010р.  
      Структура Корпорацiї "Артерiум".  
              Керiвний центр - Корпорацiя "Артерiум".  
              Маркетинговi центри:  
      - Україна, м.Київ  
      - Представництво Корпорацiї в Бiлорусi, м.Мiнськ.  
      - Представництво Корпорацiї в Казахстанi, м.Алмати.  
      - Представництво Корпорацiї в Узбекистанi, м.Ташкент.  
      - Представництво Корпорацiї в Росiї, м.Москва. 
               Виробничi центри:  
      - Україна, м.Київ, ВАТ "Київмедпрепарат".  
      - Україна, м.Львiв, АТ "Галичфарм".  
        
       Метою дiяльностi Корпорацiї "Артерiум" є:  
       - координацiя виробничої, наукової та iншої дiяльностi Учасникiв Корпорацiї для вирiшення 
їх  спiльних економiчних та соцiальних завдань на основi   поєднання iнтересiв кожного її 
Учасника з загальними iнтересами, шляхом делегування Корпорацiї окремих повноважень, 
координацiї та централiзованого регулювання дiяльностi Учасникiв; 
       - здiйснення самостiйної виробничої, комерцiйної та iншої господарської дiяльностi, що 
визначена Статутом та не суперечить дiючому законодавству; 
       - технiко-технологiчний, економiчний розвиток Учасникiв Корпорацiї; 
       - забезпечення належних умов господарської дiяльностi Учасникiв.       
 
       При виходi Учасника з Корпорацiї, на його письмову вимогу, йому повертається його 
внесок до Статутного фонду. Учасник  
може також бути виключений з числа учасникiв Корпорацiї на пiдставi рiшення Зборiв 
Учасникiв Корпорацiї в тому випадку, якщо  
такий Учасник своїми дiями перешкоджає досягненню мети дiяльностi Корпорацiї, або якщо 
дiями (бездiяльнiстю) такого Учасника завдано збиткiв чи шкоди дiловiй репутацiї Корпорацiї 
(iншому Учаснику Корпорацiї).  
       Учасник має право вiдступити свою частку (її частину) в Статутному фондi Корпорацiї 
тiльки за згодою всiх iнших учасникiв  
Корпорацiї. Учасники Корпорацiї користуються переважним правом придбання частки (її 
частини) Учасника, який вiдступає,  
пропорцiйно їх часткам у Статутному фондi Корпорацiї або в iнших погоджених мiж ними 
розмiрi.  
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4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 

вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 
засновника 

та/або учасника
Місцезнаходження 

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 
учаснику (від 
загальної 
кількості) 

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи 

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

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 
учаснику (від 
загальної 
кількості) 

Органiзацiя орендарiв 
Орендного пiдприємства 

"Київмедпрепарат" -   3879 
фiзичних осiб 

    1,5902 

Усього 1,5902 
 

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 
Чисельнiсть працiвникiв на 31.12.2012р.  -  1028 осiб. 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу -   890 осiб. 
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв -   125  осiб. 
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу  -  11 осiб. 
 
Витрати на оплату працi  за    2011р. - 51688  тис.грн., 2012р. -   62582 тис.грн.,  
Фонд оплати працi збiльшився в 2012р. вiдносно 2011р. в зв'язку з пiдвищенням  рiвня  
заробiтної плати персоналу.  
 
Кадрова полiтика емiтента регламентується  "Положенням про навчання i розвиток персоналу".   
Функцiю управлiння системою професiйного навчання персоналу виконує  служба з управлiння 
персоналом та адмiнiстративного забезпечення. 
На пiдприємствi затвердженi перспективний та рiчний план навчання персоналу, розроблено 
програми навчання персоналу. Професiйне навчання персоналу пiдприємства здiйснюється на 
безперервнiй основi i проводиться протягом його трудової дiяльностi з метою поступового 
розширення та поглиблення знань, умiнь та навичок вiдповiдно до вимог пiдприємства. 
Навчання проводиться  як безпосередньо на пiдприємствi, так i в стороннiх органiзацiях. 
Загальне навчання здiйснюється у вiдповiдностi з програмами, якi визначають змiст i обсяг 
знань, необхiдних персоналу  для належного виконання своїх функцiональних обов'язкiв. 
При залученнi для пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв стороннiх 
органiзацiй рiшення про вибiр постачальника навчальних послуг навчання приймається 
керiвниками служб, працiвники яких направляються на навчання з узгодженням змiсту 
програми та квалiфiкацiйного рiвня викладачiв та за узгодженням з керiвником служби з 
управлiння персоналом та адмiнiстративного забезпечення.  
Навчання персоналу принципам належної виробничої практики (НВП)  здiйснюється за 
програмами, розробленими для рiзних категорiй персоналу, вiдповiдно до характеру робiт, що 
виконуються ними. Процес навчання правилам НВП та концепцiї забезпечення якостi включає 
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теоретичний цикл та при необхiдностi практичнi заняття безпосередньо у виробничих 
пiдроздiлах. 
Для кожної конкретної форми навчання з урахуванням специфiки програми та сфери 
застосування її результатiв, оцiнка здобутих знань проводиться у виглядi спiвбесiди, тестування, 
усних чи письмових вiдповiдей на контрольнi питання. Навчання персоналу проводиться як 
безпосередньо на виробництвi, так i в стороннiх органiзацiях на договiрних умовах.  
Навчання персоналу пiдприємства регулюється наступними загально корпоративними 
документами: 
"Органiзацiя професiйного навчання персоналу ", 
 "Проведення навчання персоналу належнiй виробничiй практицi", 
 "Розробка та затвердження Програм навчання персоналу", 
 "Планування професiйного навчання персоналу", 
 "Порядок пiдготовки та оцiнки корпоративних викладачiв", 
 "Порядок проведення iнструктажу персоналу та вiдвiдувачiв виробничих центрiв". 
 
 
 

6. Інформація про посадових осіб емітента 
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
6.1.1. Посада 
 Директор виконавчий - голова Виконавчої дирекцiї 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Яцюк Олександр Миколайович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 СН 787687 16.04.1998 Мiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi 
6.1.4. Рік народження 
 1963 
6.1.5. Освіта 
 Вища, Київський  технологiчний iнститут харчової промисл., 1985р. 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 30 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 З 07.1999р - до 03.2006р. - ВАТ "Київмедпрепарат", директор по виробничо-технiчним  
питанням, з 04.2006р. - ВАТ "Київмедпрепарат", виконавчий директор, з 20.04.2011р. -  ВАТ 
"Київмедпрепарат",  директор виконавчий.  
6.1.8. Опис 
 Повноваження та обов'язки:  
Директор виконавчий  вправi   без довiреностi здiйснювати дiї вiд iменi Товариства. Вiн 
уповноважений керувати поточними справами  
Товариства i виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради, 
затверджувати структуру Товариства, посадовi iнструкцiї,  
штатний розклад, форми та системи оплати працi, представляти Товариство в його вiдносинах з 
iншими особами, вести переговори та укладати угоди вiд iменi Товариства.  
Отримує винагороду згiдно  штатного розкладу. 
Обраний  на посаду на Загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Київмедпрепарат"  29.12.2008р.  
(протокол № 23).  В зв'язку  з закiнченням 29.12.2011р. повноважень членiв Виконавчої дирекцiї, 
Яцюк О.М. переобраний з 30.12.2011р. на посаду Директора виконавчого (рiшення прийнято 
Наглядовою радою 23.12.2011р., протокол № 23).     
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
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6.1.1. Посада 
 Директор фiнансовий - член Виконавчої дирекцiї 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Стецюк Оксана Анатолiївна 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 ВМ 381344 29.07.1997 Попiльнянським РВ УМВС України в Житомирськiй обл. 
6.1.4. Рік народження 
 1971 
6.1.5. Освіта 
 Вища, Донецький державний комерцiйний iнститут, економiст 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 19 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 З 12.1994р.  по 03.2004р. НВФ "Версiя", головний бухгалтер;  з 03.2004р.  до 08.2005р. 
ДП "ЮДiКом", фiнансовий директор; з 09.2005р. до 01.  
2006р. - ТОВ "Диво-Свiт", начальник фiнансового вiддiлу, з 02.2006р. - ВАТ "Київмедпрепарат", 
фiнансовий директор,   з 20.04.2011р. -  ВАТ "Київмедпрепарат",  директор фiнансовий. 
 
6.1.8. Опис 
 Повноваження та обов'язки:  
1.Органiзацiя розробки i подальший контроль дотримання полiтики пiдприємства в областi 
використання iнформацiйних технологiй. 
2.Визначення i забезпечення достатнього i оптимального рiвня капiталу пiдприємства з 
урахуванням затверджених стратегiчних цiлей i планiв,  
при необхiдностi вибiр джерел i форм залучення додаткового капiталу. 
3.Управлiння грошовими потоками пiдприємства, оборотним капiталом, забезпечення 
монiторингу ефективного i економного використання  
фiнансових ресурсiв пiдприємства в цiлому. 
4.Здiйснення методичного керiвництва i координацiї дiяльностi пiдроздiлiв пiдприємства по 
розробцi планiв (бюджетiв), а також контроль їх  
виконання, 
та iншi. 
Отримує винагороду згiдно  штатного розпису. 
Обрана на посаду  на Загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Київмедпрепарат"  29.12.2008р.  
(протокол № 23). В зв'язку  з закiнченням 29.12.2011р. повноважень членiв Виконавчої дирекцiї, 
Стецюк О.А. переобрана з 30.12.2011р. на посаду директора фiнансового (рiшення прийнято 
Наглядовою радою 23.12.2011р., протокол № 23).     
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
 
6.1.1. Посада 
 Головний бухгалтер - член Виконавчої дирекцiї 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Будя Тетяна Iванiвна 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 СО 468207 15.12.2000 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м.Києвi 
6.1.4. Рік народження 
 1960 
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6.1.5. Освіта 
 Вища. Київський iнститут народного господарства 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 22 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 з 03.1991р.  до 06.2008р. - ВАТ "Київмедпрепарат",  заступник головного бухгалтера, з 
07.2008р. - ВАТ "Київмедпрепарат", головний  
бухгалтер.  
 
 
6.1.8. Опис 
 Повноваження та обов'язки: 
1.Здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi. 
2.Здiйснює контроль за дотриманням порядку  оформлення первинних i бухгалтерських 
документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань.   
3.Забезпечує складання балансу та iншої звiтностi.  
та iншi. 
Отримує винагороду згiдно  штатного розкладу. 
Обрана на посаду  члена Виконавчої дирекцiї на Загальних зборах акцiонерiв ВАТ 
"Київмедпрепарат"  29.12.2008р.  (протокол № 23).  
В зв'язку  з закiнченням 29.12.2011р. повноважень членiв Виконавчої дирекцiї, Будя Т.I. 
переобрана з 30.12.2011р. на посаду члена Виконавчої дирекцiї  (рiшення прийнято Наглядовою 
радою 23.12.2011р., протокол № 23).     
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
 
6.1.1. Посада 
 Голова Наглядової ради 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Колодiй Iгор Петрович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 КА 925575 22.09.1998 Миколаївським РВ УМВС України у Львiвськiй обл 
6.1.4. Рік народження 
 1973 
6.1.5. Освіта 
 Вища. Московський технiчний державний унiверситет iм. Баумана. 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 14 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 01.2002р. - 01.2004р. - ТОВ "Рiглi Україна", менеджер з логiстики; 01.2004р. - 08.2005р. - 
ВАТ "Київмедпрепарат", директор з виробничої логiстики  та забезпечення;  08.2005р. - 
03.2006р. - ВАТ "Київмедпрепарат", в.о. виконавчого директора. 
6.1.8. Опис 
 Повноваження та обов'язки: розробка стратегiї  дiяльностi Товариства з метою 
забезпечення  стiйкого фiнансово-економiчного  стану  
Товариства, пiдвищення його  прибутковостi i  конкурентноздатностi,  захист прав  та законних 
iнтересiв акцiонерiв, забезпечення  ефективностi  їх  iнвестицiй, а   також реалiзацiя iнших 
статутних завдань Товариства. 
Голова Наглядової ради за дорученням та вiд iменi Товариства пiдписує контракти найму на 
посаду з головою та членами Виконавчої дирекцiї  Товариства. 
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За виконання обов"язкiв голови Наглядової ради винагороди не отримує.  
Обраний  на посаду  на Загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Київмедпрепарат"  31.03.2011р.  
(протокол № 28).   
 
 
 
6.1.1. Посада 
 Член Наглядової ради 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Партишев Олександр Олександрович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 МЕ 075825 12.06.2002 Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києвi 
6.1.4. Рік народження 
 1967 
6.1.5. Освіта 
 Вища. Київський Нацiональний Унiверситет iм. Т.Г. Шевченка, Мiжнародний Iнститут 
Менеджменту.  
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 17 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 06.1999р. - 06.2005р. - ВАТ Київмедпрепарат", комерцiйний директор; 06.2005р. - 
04.2007р. - Корпорацiя "Артерiум", директор з продажу та розвитку бiзнесу. 
 
 
6.1.8. Опис 
 Повноваження та обов'язки: розробка стратегiї  дiяльностi Товариства з метою 
забезпечення  стiйкого фiнансово-економiчного  стану  
Товариства, пiдвищення його  прибутковостi i  конкурентноздатностi,  захист прав  та законних 
iнтересiв акцiонерiв, забезпечення  ефективностi  їх  iнвестицiй, а   також реалiзацiя iнших 
статутних завдань Товариства. 
За виконання обов"язкiв члена Наглядової ради винагороди не отримує.  
Обраний  на посаду  на Загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Київмедпрепарат"  31.03.2011р.  
(протокол № 28).  
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
 
6.1.1. Посада 
 Член Наглядової ради 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Богун Галина Миколаївна 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 CО 372980 21.03.2000 Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м.Києвi 
6.1.4. Рік народження 
 1962 
6.1.5. Освіта 
 Вища. Академiя управлiння, бiзнесу i права 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 17 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 



 13

 16.07.1984р -11.05.1991р. - ВАТ "Київмедпрепарат", бухгалтер-ревiзор, старший 
бухгалтер, бухгалтер бухгалтерiї;  11.05.1991р. - 01.02.1996р. - ВАТ "Київмедпрепарат", 
економiст-фiнансист бухгалтерiї; 01.02.1996р.- 01.10.2000р. - ВАТ "Київмедпрепарат", 
начальник фiнансового бюро бухгалтерiї; з 01.10.2000р.  - ВАТ "Київмедпрепарат", начальник 
вiддiлу казначейства. 
6.1.8. Опис 
 Повноваження та обов'язки :  
    1.Забезпечення здiйснення  розрахункiв пiдприємства з постачальниками за сировину i 
матерiальнi цiнностi, наданi  послуги, роботи вiдповiдно до укладених договорiв, платежiв до 
бюджету i позабюджетнi фонди; 
    2.Здiйснення короткострокового прогнозування лiквiдностi пiдприємства, своєчасне 
коректування графiка платежiв,  вживання iнших адекватних заходiв по недопущенню 
серйозних збоїв в роботi платiжної системи пiдприємства; 
    3.Органiзацiя  оформлення  та отримання нових кредитiв, позик,  контроль за термiнами 
кредитiв, позик,   своєчасне погашення кредитiв  вiдповiдно до  правил кредитування, що дiють, 
забезпечення повернення отриманих  позик  у встановленi термiни; 
    4.Проведення операцiй по купiвлi/продажу iноземної валюти з метою здiйснення платежiв  в 
iноземнiй валютi; 
    5.Здiйснення монiторингу фiнансових ринкiв з метою визначення найбiльш вигiдних умов для  
розмiщення/залучення   грошових коштiв, виходячи з поточних потреб пiдприємства; 
     6.Органiзацiя ведення операцiй з цiнними паперами; 
та iншi. 
 
За виконання обов'язкiв члена Наглядової ради винагороди не отримує.  
Обрана  на посаду  на Загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Київмедпрепарат"  31.03.2011р.  
(протокол № 28).  
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
 
 
6.1.1. Посада 
 Голова Ревiзiйної комiсiї 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Бiгун Володимир Євгенович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 СО 384691 11.05.2000 Московським  РУ ГУ МВС України в м.Києвi 
6.1.4. Рік народження 
 1974 
6.1.5. Освіта 
 Вища. Нацiональний унiверситет iм.Т.Г. Шевченка, Київський нацiональний економiчний 
унiверситет. 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 7 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 01.02.02 - 01.04.03 - Фонд приватизацiї коммунального майна Голосiївського району 
м.Києва. юрисконсульт, 02.04.03 - 02.12.03 - Фiлiя ТОВ "ТК "Велтон Телеком" в 
м.Києвi,юрисконсульт, 04.12.03 - 22.04.05 -  ДП "Фудмастер", юрисконсульт,  25.04.05 - 15.06.06 
- Корпорацiя "Артерiум", юрисконсульт, з 16.06.06  - Корпорацiя "Артерiум",  начальник 
юридичної служби.  
6.1.8. Опис 
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 Повноваження та обов'язки:   
1.Керiвництво юридичною службою пiдпиємства,  
2.Органiзацiя та  участь у забезпеченнi реалiзацiї державної правової полiтики в галузi 
господарського i трудового права, захистi законних iнтересiв пiдприємства, 
3.Забезпечення  правильного застосування норм законодавства, 
та iншi. 
За виконання обов'язкiв голови Ревiзiйної комiсiї винагороди не отримує.  
Обраний  на посаду  на Загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Київмедпрепарат"  31.03.2011р.  
(протокол № 28). 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
 
6.1.1. Посада 
 Член Ревiзiйної комiсiї 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Байрак Наталiя Михайлiвна 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 СН 682260 03.02.1998 Харкiвським РУ ГУ МВС України в м.Києвi 
6.1.4. Рік народження 
 1956 
6.1.5. Освіта 
 Вища. Київський iнститут народного господарства 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 0 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 з 02.1994р. - ВАТ "Київмедпрепарат",  бухгалтер,  з 09.2001р. - ВАТ "Київмедпрепарат", 
старший  бухгалтер.  
6.1.8. Опис 
 Повноваження та обов'язки:   
   1.Здiйснює облiк товарно-матерiальних цiнностей в розрiзi i спектрi, що вiдповiдає потребам 
внутрiшнiх i зовнiшнiх (органи державного контролю) по вiдношенню до пiдприємства 
користувачiв,  
   2.Здiйснює облiк руху товарно-матерiальних цiнностей,  попередню перевiрку законностi 
документiв i правильностi їх оформлення,  
   3.Здiйснює органiзацiю i документальну пiдготовку iнвентаризацiй товарно-матерiальних 
цiнностей, 
   та iнше. 
За виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї винагороди не отримує.  
Обрана  на посаду  на Загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Київмедпрепарат"  31.03.2011р.  
(протокол № 28).  
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
 
6.1.1. Посада 
 Член Ревiзiйної Комiсiї 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Семененко Оксана Василiвна 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 СО 502683 09.01.2001 Днiпровським РУ ГУ МВС України в м.Києвi 
6.1.4. Рік народження 
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 1958 
6.1.5. Освіта 
 Вища. Київський полiтехнiчний iнститут 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 0 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 17.02.1994р. - 02.11.1998р. -  ВАТ "Київмедпрепарат", iнженер-програмiст бухгалтерiї,  
02.11.1998р.- 01.10.2000р. - ВАТ "Київмедпрепарат", менеджер з цiнних паперiв бухгалтерiї,   
01.10.2000р. - 01.01.2009р. - ВАТ "Київмедпрепарат", менеджер з цiнних паперiв вiддiлу 
казначейства,  з 01.01.2009р.-  ВАТ "Київмедпрепарат", фахiвець (з цiнних паперiв) вiддiлу 
казначейства. 
 
6.1.8. Опис 
 Повноваження та обов'язки: 
     1.Здiйснює ведення та облiк операцiй з цiнними паперами, пiдготовку  iнформацiї про рух 
цiнних паперiв для подальшого включення у виписки, довiдки, звiти,  а також iншi документи, 
передбаченi законодавством; 
      2.Здiйснює розрахунки пiдприємства з контрагентами; 
та iншi. 
 
За виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї винагороди не отримує.  
Обрана  на посаду  на Загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Київмедпрепарат"  31.03.2011р.  
(протокол № 28).  
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
 



6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
Кількість за видами акцій 

Посада 

Прізвище, ім'я, 
по батькові 

фізичної особи 
або повне 

найменування 
юридичної особи 

Паспортні дані 
фізичної особи 
(серія, номер, 
дата видачі, 
орган, який 
видав) або 

ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

Дата 
внесення 
до реєстру 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 
відсотках) 

Прості 
іменні 

Прості на 
пред’явника 

Привілейо-
вані іменні 

Привілейо-
вані на 

пред'явник
а 

Директор 
виконавчий - 
голова Виконавчої 
дирекцiї 

Яцюк Олександр 
Миколайович 

СН 787687 
16.04.1998 
Мiнським РУ ГУ 
МВС України в 
м.Києвi 

 47 0,00058 47 0 0 0 

Директор 
фiнансовий - член 
Виконавчої 
дирекцiї 

Стецюк Оксана 
Анатолiївна 

ВМ 381344 
29.07.1997 
Попiльнянським 
РВ УМВС України 
в Житомирськiй 
обл. 

 0 0 0 0 0 0 

Головний 
бухгалтер - член 
Виконавчої 
дирекцiї 

Будя Тетяна 
Iванiвна 

СО 468207 
15.12.2000 
Дарницьким РУ 
ГУ МВС України 
в м.Києвi 

 10 0,00012 10 0 0 0 

Голова Наглядової 
ради 

Колодiй Iгор 
Петрович 

КА 925575 
22.09.1998 
Миколаївським РВ 
УМВС України у 
Львiвськiй обл 

 2 0,00002 2 0 0 0 

Член Наглядової 
ради 

Партишев 
Олександр 
Олександрович 

МЕ 075825 
12.06.2002 
Печерським РУ 
ГУ МВС України 
в м.Києвi 

 30 0,00037 30 0 0 0 

Член Наглядової 
ради 

Богун Галина 
Миколаївна 

CО 372980 
21.03.2000 
Ленiнградським 

 41 0,00051 41 0 0 0 

 16 
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РУ ГУ МВС 
України в м.Києвi 

Голова Ревiзiйної 
комiсiї 

Бiгун Володимир 
Євгенович 

СО 384691 
11.05.2000 
Московським  РУ 
ГУ МВС України 
в м.Києвi 

 2 0,00002 2 0 0 0 

Член Ревiзiйної 
комiсiї 

Байрак Наталiя 
Михайлiвна 

СН 682260 
03.02.1998 
Харкiвським РУ 
ГУ МВС України 
в м.Києвi 

 10 0,00012 10 0 0 0 

Член Ревiзiйної 
Комiсiї 

Семененко Оксана 
Василiвна 

СО 502683 
09.01.2001 
Днiпровським РУ 
ГУ МВС України 
в м.Києвi 

 1 0,00001 1 0 0 0 

Усього 143 0,00175 143 0 0 0 



 18

8. Інформація про загальні збори акціонерів 
чергові позачергові 

Вид загальних зборів 
X  

Дата проведення 23.04.2012 
Кворум зборів 82,0171 
Опис Порядок денний: 

1. Обрання лiчильної комiсiї. 
2. Затвердження регламенту загальних зборiв. 
3. Розгляд та затвердження звiту Виконавчої дирекцiї Товариства про 
пiдсумки роботи за 2011рiк та основнi напрямки фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства у 2012 роцi. 
4. Розгляд та затвердження Звiту Ревiзiйної комiсiї по перевiрцi рiчного звiту 
та балансу Товариства за 2011 рiк. 
5. Розгляд та затвердження Звiту Наглядової ради Товариства про результати 
дiяльностi Товариства  у 2011 роцi. 
6. Затвердження рiчного звiту та балансу за 2011 рiк.  
7. Затвердження розподiлу прибутку i збиткiв Товариства за 2011 рiк. 
8. Про змiну найменування Вiдкритого Акцiонерного Товариства 
"Київмедпрепарат" на Публiчне акцiонерне товариство "Київмедпрепарат" на 
виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". 
9. Внесення змiн до Статуту Товариства  та затвердження Статуту в новiй 
редакцiї. 
10. Затвердження Положень "Про загальнi збори", "Про Наглядову раду", 
"Про Виконавчу дирекцiю", "Про Ревiзiйну комiсiю", "Про посадових осiб", "Про 
порядок надання iнформацiї акцiонерам". 
11. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради. 
12. Про обрання членiв Наглядової ради . 
13. Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї. 
14.  Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї. 
15. Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової 
ради та Ревiзiйної комiсiї. 
16. Про надання повноважень  на пiдписання договорiв, що укладатимуться з 
обраними членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї. 
 
23.04.2012р. 
           По першому питанню рiшення прийняте, лiчильна комiсiя обрана. 
           По другому питанню  рiшення прийняте, регламент зборiв затверджений. 
           В зв'язку з хворобою доповiдача по третьому питанню порядку денного 
директора виконавчого Яцюка О.М., оголошено перерву до до 13.00 наступного 
дня.  
 
24.04.2012р. 
           По  третьому питанню рiшення прийняте, рiчний звiт Виконавчої дирекцiї 
затверджений, робота Виконавчої дирекцiї визнана задовiльною.     
           По четветрому питанню  рiшення прийняте, звiт Ревiзiйної комiсiї по 
перевiрцi рiчного звiту та балансу Товариства   затверджений, робота Ревiзiйної 
комiсiї визнана задовiльною.   
           По п'ятому питнанню рiшення прийняте,   звiт Наглядової ради про 
результати дiяльностi Товариства затверджений, робота Наглядової ради визнана 
задовiльною.      
           По шостому питанню  рiшення прийняте, рiчний звiт та баланс за 2011 рiк  
затвердженi.     
           По сьомому питанню  рiшення прийняте, розподiл прибутку за 2011р. 
затверджений. 
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           По восьмому питанню  рiшення  не прийняте. 
           По дев'ятому питанню  рiшення не прийняте. 
           По десятому питанню рiшення не прийняте. 
           По одиннадцятому  питанню  прийняте рiшення не вiдкликати дiючу  
Наглядову раду.  
           Дванадцяте  питання зняте з розгляду. 
           По тринадцятому питанню прийняте рiшення не вiдкликати дiючу  
Ревiзiйну комiсiю. 
           Чотирнадцяте  питання зняте з розгляду. 
           По п'ятнадцятому  питанню  прийняте рiшення не  затверджувати умови 
Договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї. 
           По шiстнадцятому  питанню  прийняте рiшення   не  надавати 
повноваження на пiдписання договорiв з  членами Наглядової ради та Ревiзiйної 
комiсiї. 
 
 
 

 
чергові позачергові 

Вид загальних зборів 
 X 

Дата проведення 28.12.2012 
Кворум зборів 78,945 
Опис Порядок денний  зборiв: 

1.Обрання лiчильної комiсiї. 
2.Затвердження регламенту загальних зборiв. 
3.Про змiну найменування Вiдкритого Акцiонерного Товариства 
"Київмедпрепарат" на Публiчне акцiонерне товариство "Київмедпрепарат" на 
виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". 
4.Затвердження Положень "Про загальнi збори", "Про Наглядову раду", "Про 
Виконавчу дирекцiю", "Про Ревiзiйну комiсiю", "Про посадових осiб", "Про 
порядок надання iнформацiї акцiонерам". 
5.Про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 
6.Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. 
7.Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
8.Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
9.Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради та 
Ревiзiйної комiсiї. 
10.Про надання повноважень  на пiдписання договорiв, що укладатимуться з 
обраними членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї. 
11.Про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства на 90 000 000 грн. 
шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй в  кiлькостi  3 600 000 штук 
iснуючої номiнальної вартостi 25 грн. за рахунок додаткових внескiв.  
12.Про прийняття рiшення про приватне розмiщення акцiй.  
13.Затвердження перелiку iнших iнвесторiв, серед яких передбачено розмiщення 
акцiй.   
14.Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються 
повноваження щодо прийняття рiшень та вчинення дiй, пов'язаних iз приватним 
розмiщенням акцiй.  
15.Внесення змiн до Статуту Товариства  та затвердження Статуту в новiй 
редакцiї. 
16.Про змiну  зберiгача цiнних паперiв для зберiгання акцiй Товариства у 
бездокументарнiй формi iснування   i облiку прав власностi на них. 
17.Про затвердження рiшень Наглядової ради Товариства 
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З першого питання рiшення прийнято, обрано Лiчильну комiсiю, затвердженi її 
повноваження. 
З другого питання рiшення прийнято, затверджений регламент зборiв, порядок 
голосування. 
По третьому питанню вирiшено змiнити найменування Товариства на Публiчне 
акцiонерне товариство. 
По четвертому питанню вирiшено затвердити Положення "Про загальнi збори", 
"Про Наглядову раду", "Про Виконавчу дирекцiю", "Про Ревiзiйну комiсiю", "Про 
посадових осiб", "Про порядок надання iнформацiї акцiонерам". 
З п'ятого питання вирiшено припинити повноваження членiв  Наглядової ради  
Товариства  в повному складi.     
По шостому питанню вирiшено  обрати Наглядову раду Товариства на строк три 
роки   в складi  чотирьох осiб. 
З сьомого питання вирiшено  припинити повноваження членiв  Ревiзiйної комiсiї  
Товариства  в повному складi. 
З восьмого питання вирiшено  обрати Ревiзiйну комiсiю Товариства на строк три 
роки   в складi трьох осiб. 
З дев'ятого питання вирiшено затвердити умови договорiв, що укладатимуться з 
членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї .  
З десятого питання вирiшено повноваження на пiдписання договорiв, що 
укладатимуться з обраними членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї,  
надати Головi зборiв. 
По одинадцятому питанню вирiшено: 1) Збiльшити статутний капiтал Товариства; 
2)Збiльшення статутного капiталу Товариства провести за рахунок додаткових 
внескiв, шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi.  
3) Розмiщення акцiй, що додатково випускаються, провести шляхом приватного 
розмiщення акцiй. 
З дванадцятого питання вирiшено затвердити "Рiшення про приватне розмiщення 
акцiй Товариства". 
З тринадцятого питання вирiшено перелiк iнших iнвесторiв не затверджувати, 
здiйснити  розмiщення акцiй серед iснуючих акцiонерiв    за  реєстром  акцiонерiв 
на дату прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу 
Товариства  - 28.12.2012.  
З чотирнадцятого питання вирiшено визначити Виконавчу дирекцiю Товариства 
уповноваженим органом товариства, якому надаються вiдповiднi повноваження. 
З п'ятнадцятого питання вирiшено  внести  змiни  до Статуту Товариства в 
цiлому, викласти  Статут  в новiй редакцiї та затвердити Статут  в новiй редакцiї.  
Доручити Директору виконавчому Товариства Яцюку О.М. пiдписати Статут в 
новiй редакцiї.  Зобов'язати Виконавчу дирекцiю Товариства  забезпечити 
реєстрацiю  Статуту в новiй редакцiї в Шевченкiвськiй районнiй у мiстi Києвi 
державнiй адмiнiстрацiї  в порядку, передбаченому дiючим законодавством 
України. 
З шiстнадцятого питання вирiшено  розiрвати договiр про  вiдкриття  рахункiв у 
цiнних паперах № 010-ДЕ вiд 14.01.2011р.    зi зберiгачем АТ "Банк "Фiнанси та 
Кредит" та укласти договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах  зi зберiгачем 
ТОВ "Основа -цiннi папери". Зобов'язати Виконавчу дирекцiю Товариства  
забезпечити передання облiкового реєстру вiд зберiгача АТ "Банк "Фiнанси та 
Кредит" до зберiгача ТОВ "Основа -цiннi папери". 
З сiмнадцятого питання вирiшено  затвердити рiшення Наглядової ради 
Товариства та визнати їх такими, що вiдповiдають iнтересам Товариства. 

 

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

АТ "Банк "Фiнанси та Кредит" 
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Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 09807856 
Місцезнаходження 04050, Шевченкiвський р-н, м.Київ, 

Артема, 60 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

АВ № 493416 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 28.10.2009 
Міжміський код та телефон (044) 495-6319 
Факс (044) 495-6319 
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть зберiгача 

цiнних паперiв 
Опис Депозитарнi  послуги зберiгача цiнних 

паперiв згiдно дог. 66-Д вiд 
13.03.2003р., 
послуги щодо вiдкриття  та ведення 
рахункiв у цiнних паперах власникам 
iменних цiнних паперiв 
дематерiалiзованого випуску згiдно дог. 
010-ДЕ вiд 14.01.2011р. 
 
 
 

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

ТОВ "Аудиторська фiрма "Главбух" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33547264 
Місцезнаходження 02090, Днiпровський р-н, м.Київ, 

вул.Червоноткацька, буд. 18-б 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

св.№ 2266 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.03.2001 
Міжміський код та телефон (044) 451-4491 
Факс (044) 451-4491 
Вид діяльності аудиторськi послуги 
Опис Надання аудиторських послуг згiдно 

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

ПрАТ "Акцiонерна страхова компанiя 
"Омега" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21626809 
Місцезнаходження 04053, Шевченкiвський р-н, м.Київ, 

Обсерваторна, 17 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

АВ № 299848, 299852 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України 
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Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.03.2007 
Міжміський код та телефон 044) 216-6818 
Факс (044) 212-4138 
Вид діяльності страховi послуги 
Опис Надання страхових послуг згiдно 

договорiв. 
 
 

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

ПАТ "Нацiональний депозитарiй 
України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711 
Місцезнаходження 01001, Шевченкiвський р-н, м.Київ, 

вул. Б. Грiнченка, 3 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

АВ № 581322 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.05.2011 
Міжміський код та телефон (044) 276-65-40 
Факс (044) 279-13-22 
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарiю 

цiнних паперiв 
Опис Послуги щодо кодифiкацiї цiнних 

паперiв. 
Послуги щодо обслуговування випуску 
цiнних паперiв Емiтента в 
бездокументарнiй формi iснування 
згiдно дог. Е-3013 вiд 03.02.2011р. 
 

 



11. Відомості про цінні папери емітента 
11.1. Інформація про випуски акцій 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 
випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 
ідентифікацій
ний номер 

Тип цінного 
папера 

Форма 
існування 
та форма 
випуску 

Номінальна 
вартість 

(грн.) 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Загальна 
номінальна 
вартість 

(грн.) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
02.11.1994 415/1/94 Мiнiстерство фiнансiв 

України 
не надавався Акція проста 

документарн
а іменна 

Бездокумент
арні іменні 

0,25 404 002 101 000,5 100 

Опис 

           Перша емiсiя акцiй товариства була проведена в процесi приватизацiї Товариства шляхом випуску 404 002 простих iменних акцiй 
номiнальною вартiстю 25 000 карбованцiв на загальну суму 10 100 050 000 карбованцiв та зареєстрована Мiнiстерством фiнансiв України 
(свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв вiд 2 листопада 1994 року, реєстрацiйний №415/1/94 - втратило чиннiсть).  
          Усi акцiї Товариства повнiстю сплаченi за номiнальною вартiстю. 
          Торгiвля акцiями емiтента на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась.  Фактiв  лiстингу/делiстингу  акцiй емiтента на фондових 
бiржах не було.  
 
             
 

16.10.1997 808/1/97 Державна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

не надавався Акція проста 
документарн
а іменна 

Документар
ні іменні 

25 404 002 10 100 050 100 

Опис 

        Другу емiсiю товариство здiйснило у зв'язку iз збiльшенням розмiру статутного фонду товариства на суму iндексацiї вартостi основних 
фондiв шляхом збiльшення номiнальної вартостi без змiни iснуючої кiлькостi акцiй. Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 
був зареєстрований випуск 404 002 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 25 гривень на загальну суму 10 100 050 гривень (свiдоцтво 
про реєстрацiю випуску цiнних паперiв вiд 16 жовтня 1997 року, реєстрацiйний №808/1/97 - втратило чиннiсть).  
           Усi акцiї Товариства повнiстю сплаченi за номiнальною вартiстю. 
          Торгiвля акцiями емiтента на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась.  Фактiв  лiстингу/делiстингу  акцiй емiтента на фондових 
бiржах не було.  
 
      

11.06.1999 475/10/1/99 Управлiння Державної 
комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового 
ринку в м.Києвi та 
Київськiй обл. 

UA1001921006 Акція проста 
документарн
а іменна 

Документар
ні іменні 

25 404 002 10 100 050 100 

Опис                 У зв'язку iз визначенням форми випуску акцiй Товариство без змiни розмiру статутного фонду, кiлькостi та номiнальної вартостi акцiй 
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здiйснило обмiн  свiдоцтва та отримало свiдоцтво на 404 002 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 25 гривень на загальну суму 10 100 
050 гривень у документарнiй формi. Випуск акцiй зареєстровано Управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м.Києвi 
та Київськiй областi (свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 11 червня 1999 року, реєстрацiйний №475/10/1/99 - втратило чиннiсть).  
           Усi акцiї Товариства повнiстю сплаченi за номiнальною вартiстю. 
          Торгiвля акцiями емiтента на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась.  Фактiв  лiстингу/делiстингу  акцiй емiтента на фондових 
бiржах не було.  
 

14.10.2002 498/1/02 Державна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA1001921006 Акція проста 
документарн
а іменна 

Документар
ні іменні 

25 804 002 20 100 050 100 

Опис 

                    Третя емiсiя акцiй товариства була проведена  шляхом випуску 400 000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 25 грн. у 
документарнiй формi на загальну суму 10 000 000 гривень  шляхом вiдкритого  розмiщення та зареєстрована  Державною комiсiєю з цiнних 
паперiв та фондового ринку  (свiдоцтво про реєстрацiю випуску 804 002 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 25 гривень на загальну 
номiнальну вартiсть 20 100 050 гривень вiд 14 жовтня 2002 року, реєстрацiйний №498/1/02 - втратило чиннiсть).  
         Мета емiсiї - придбання технологiчного обладнання для виробництва лiкiв -   3 700 000  грн.; модернiзацiя виробничих примiщень та  
устаткування -     4 500 000 грн.;  збiльшення обiгових коштiв -   1 800 000 грн. 
          Усi акцiї Товариства повнiстю сплаченi за номiнальною вартiстю. 
          Торгiвля акцiями емiтента на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась.  Фактiв  лiстингу/делiстингу  акцiй емiтента на фондових 
бiржах не було.  
 
       

31.01.2006 46/1/06 Державна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA1001921006 Акція проста 
документарн
а іменна 

Документар
ні іменні 

25 1 204 002 30 100 050 100 

Опис 

             Четверта емiсiя акцiй товариства була проведена  шляхом випуску 400 000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 25 грн.  у 
документарнiй формi на загальну суму 10 000 000 гривень шляхом вiдкритого  розмiщення  та зареєстрована  Державною комiсiєю з цiнних 
паперiв та фондового ринку  (свiдоцтво про реєстрацiю випуску 1 204 002 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 25 гривень на загальну 
номiнальну вартiсть 30 100 050 гривень вiд  31 сiчня 2006 року, реєстрацiйний № 46/1/06 - втратило чиннiсть).    
           Мета емiсiї - придбання технологiчного обладнання для виробництва лiкiв -   2 500 000  грн.; модернiзацiя виробничих примiщень та  
устаткування -     5 000 000 грн.; збiльшення обiгових коштiв -   2 500 000 грн. 
          Усi акцiї Товариства повнiстю сплаченi за номiнальною вартiстю. 
          Торгiвля акцiями емiтента на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась.  Фактiв  лiстингу/делiстингу  акцiй емiтента на фондових 
бiржах не було.  
 

25.10.2007 460/1/07 Державна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA1001921006 Акція проста 
документарн
а іменна 

Документар
ні іменні 

25 4 004 002 100 100 050 100 

Опис 
            П'ята  емiсiя акцiй товариства була проведена  шляхом випуску 2 800 000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 25 грн.  у  
документарнiй формi на загальну суму 70 000 000 гривень шляхом закритого (приватного) розмiщення  та зареєстрована  Державною комiсiєю з 
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цiнних паперiв та фондового ринку  (свiдоцтво про реєстрацiю випуску 4 004 002 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 25 гривень на 
загальну номiнальну вартiсть 100 100 050 гривень вiд  14 квiтня 2008 року, реєстрацiйний № 460/1/07 - втратило чиннiсть).     
          Мета емiсiї -  поповнення обiгових коштiв товариства, забезпечення фiнансової бази для вчасного завершення iнвестицiйної програми, 
спрямованої на сертифiкацiю пiдприємства у вiдповiдностi до вимог GMP. 
           Усi акцiї Товариства повнiстю сплаченi за номiнальною вартiстю. 
          Торгiвля акцiями емiтента на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась.  Фактiв  лiстингу/делiстингу  акцiй емiтента на фондових 
бiржах не було.  
 

06.11.2008 445/1/08 Державна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA1001921006 Акція проста 
документарн
а іменна 

Документар
ні іменні 

25 8 004 002 200 100 050 100 

Опис 

            Шоста  емiсiя акцiй товариства була проведена  шляхом випуску 4 000 000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 25 грн.  у  
документарнiй формi на загальну суму 100 000 000 гривень шляхом закритого (приватного) розмiщення  та зареєстрована  Державною комiсiєю 
з цiнних паперiв та фондового ринку  (свiдоцтво про реєстрацiю випуску 8 004 002 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 25 гривень на 
загальну номiнальну вартiсть 200 100 050 гривень, дата реєстрацiї   06 листопада 2008р., реєстрацiйний № 445/1/08, дата видачi  03 квiтня 2009 
року - втратило чиннiсть).   
           Мета емiсiї - збiльшення обiгових  коштiв та розширення виробництва.   
           Усi акцiї Товариства повнiстю сплаченi за номiнальною вартiстю. 
          Торгiвля акцiями емiтента на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась.  Фактiв  лiстингу/делiстингу  акцiй емiтента на фондових 
бiржах не було.  
 

20.12.2010 1212/1/10 Державна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA4000106140 Акція проста 
бездокумента
рна іменна 

Бездокумент
арні іменні 

25 8 004 002 200 100 050 100 

Опис 

      Свiдоцтво за № 1212/1/10 отримано в зв"язку зi змiною форми iснування акцiй з документарної на бездокументарну згiдно рiшення 
загальних зборiв акцiонерiв вiд 13.11.2010р. 
      Усi акцiї Товариства повнiстю сплаченi за номiнальною вартiстю. 
     Торгiвля акцiями емiтента на зовнiшнiх ринках  не здiйснюється. Торгiвля акцiями емiтента здiйснюється на ПАТ "Українська бiржа".  
Фактiв  лiстингу/делiстингу  акцiй емiтента на фондових бiржах не було.  
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12. Опис бізнесу 
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 
В 2012р. таких подiй не було. 
 
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші 
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, 
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попереднього 
звітного періоду 
В 1992 р. пiдприємство було узято в оренду трудовим колективом i в 1994 р. на його базi було 
створено акцiонерне товариство "Київмедпрепарат". У 1998-1999р. у структурi акцiонерного 
капiталу пiдприємства вiдбулися iстотнi змiни: значна частка сконцентрувалася в руках 
стратегiчних iнвесторiв, що фактично, послужило могутнiм поштовхом для розвитку 
пiдприємства. Рiшенням зборiв акцiонерiв була уведена функцiональна органiзацiйна структура 
пiдприємства з видiленням функцiй керування фiнансами, комерцiйною дiяльнiстю, 
виробництвом i якiстю в окремi структурнi пiдроздiли. 
           З 2005р. ВАТ "Київмедпрепарат" разом з АТ "Галичфарм" є засновниками та учасниками 
об'єднання пiдприємств - корпорацiї "Артерiум".     
          Структура пiдприємства ВАТ "Київмедпрепарат" складається зi служб. 
         *  Директор виконавчий: Вiддiл охорони працi,   Юридичний вiддiл,  Вiдомча охорона, 
Адмiнiстративно-господарська група, Господарський сектор, Непромисловий сектор, База 
вiдпочинку "Тетерiв", Табiр   "Ялинка", Медико-санiтарна частина, Група технiчного 
забезпечення. Штаб ЦО i НС. 
         * Директор фiнансовий: Бухгалтерiя, Вiддiл фiнансового планування та контролiнгу, 
Казначейство, Вiддiл iнформацiйних технологiй. 
         *  Служба управлiння персоналом.  
         * Заступник директора виконавчого (з комерцiйних питань): Комерцiйна служба, Вiддiл 
продаж, Вiддiл з розвитку експортної дiяльностi 
         * Виробнича служба: Група  пооперацiйного планування, Цех з виробництва iн'єкцiйцних 
форм готових лiкарських засобiв (ГЛЗ),  Дiльницi         фасування №№ 1,2,3,4, Дiльниця 
лiофiльного сушiння, Дiльниця з виробництва рекомбiнантних препаратiв, Дiльниця пакування, 
Дiльниця хiмiчного очищення, Цех з виробництва твердих форм ГЛЗ,  Дiльницi №№1,2,  
Дiльниця з виробництва твердих форм ГЛЗ В-лактамного ряду, Дiльниця пакування, Дiльниця з 
виробництва м'яких форм ГЛЗ. 
         * Служба сервiсного обслуговування та енергетичного забезпечення: Дiльниця 
енергозабезпечення, Група з експлуатацiї теплотехнiчного                  устаткування, Група з 
експлуатацiї компресорно-холодильного устаткування, Вiддiлення пiдготовки води, Група з 
електрозабезпечення, Дiльниця сервiсного обслуговування, Електромеханiчна група, Технiчна 
група, Сектор капiтального будiвництва.         
          * Служба логiстики та закупок: Вiддiл закупок, Транспортний цех, Група з виробничого 
планування, Група митного оформлення, Складське господарство, Аптечний склад №1,склад 
виробничого забезпечення, Склад готової продукцiї ветеринарних препаратiв, Склад рекламної 
продукцiї. 
          * Дослiдний центр: Технологiчна лабораторiя, Аналiтична лабораторiя. 
          * Служба забезпечення якостi та екологiї: Група забезпечення якостi, Санiтарна 
лабораторiя, Хiмiчна лабораторiя, Бiологiчна лабораторiя, Вiддiл контролю якостi, сектор  
хроматорафiчного контролю, сектор аналiтичного контролю, Сектор мiкробiологiчного 
контролю, сектор фармакологiчного контролю, Дiльниця приготування живильних середовищ, 
Група операцiйного контролю, Фiзико-бiологiчна лабораторiя). 
          * Служба з розвитку безрецептурної групи препаратiв.   
          * Служба з розвитку антибактерiальної групи препаратiв.  
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          * Служба з розвитку ветеринарних препаратiв: Сектор ветеринарних представникiв. 
           Станом на 31.12.2012р. ВАТ "Київмедпрепарат" дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, 
представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв не має.  
 
 
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих пропозицій 
В 2012р. пропозицiї  щодо реорганiзацiї з боку  третiх осiб не надходили. 
 
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
            Основнi принципи облiкової полiтики:    
            При вiдображеннi в бухгалтерському облiку господарських операцiй i подiй 
застосовуються норми нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, 
затверджених Мiнiстерством фiнансiв України.  
            При перерахунку доходiв, витрат i коштiв в iноземнiй валютi застосовуєтся офiцiйний  
курс, установлений НБУ.  
           Доходи, нарахованi в iноземнiй валютi у зв'язку з продажем товарiв, виконанням робiт, 
наданням послуг, у частинi їхньої вартостi, що не була сплачена в попереднiх звiтних 
податкових перiодах, перераховуються в нацiональну валюту за офiцiйним курсом нацiональної 
валюти до iноземної валюти, що дiяв на дату митного оформлення, згiдно валютно-митної 
декларацiї , а в частинi ранiше отриманої оплати за курсом, що дiяв на дату її отримання.  
           Витрати, нарахованi в iноземнiй валютi у зв'язку з придбанням товарiв, робiт, послуг, у 
встановленому порядку включаються до витрат шляхом перерахування в нацiональну валюту 
тiєї частини їх вартостi, що не була ранiше оплачена, за офiцiйним курсом нацiональної валюти 
до iноземної валюти, що дiяв на дату митного оформлення, згiдно валютно-митної декларацiї, а 
в частинi ранiше проведеної оплати - за таким курсом, що дiяв на дату здiйснення оплати.  
          Основними засобами визнаються активи, якщо очiкуваний термiн їх корисного 
використання, встановлений постiйно дiючою комiсiєю, бiльше 1 року, а вартiсна оцiнка 
дорiвнює сумi, що  перевищує 1000 грн. у  2011 роцi, а починаючи з 1 сiчня 2012 року  суму, що  
перевищує   2500 грн. 
         До малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдносяться активи, вiдмiннi вiд 
основних засобiв (на пiдставi класифiкацiї, поданої в пунктi 5 П(С)БО 7 "Основнi засоби"), 
вартiсна оцiнка яких дорiвнює сумi, що не перевищує 1 000 грн. у  2011 роцi, а починаючи з 1 
сiчня 2012 року  суму, що не перевищує 2 500 грн. 
          При нарахуваннi амортизацiї основних засобiв у бухгалтерському та податковому облiку 
застосовуються такi методи: 
 для об'єктiв основних засобiв - прямолiнiйний метод; 
 для малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв- у розмiрi 100% 
вартостi таких об'єктiв у першому мiсяцi їх використання; 
 для iнших необоротних матерiальних активiв - прямолiнiйний метод. 
          Лiквiдацiйна вартiсть для основних засобiв встановлюється  в розмiрi 0 грн.  
          При нарахуваннi амортизацiї нематерiальних активiв застосовується прямолiнiйний метод 
нарахування амортизацiї. 
          Одиницею бухгалтерського облiку запасiв вважається кожне їх найменування. 
         Облiк транспортно-заготiвельних витрат ведеться на окремому субрахунку. Витрати 
розподiляються мiж сумою залишку запасiв на кiнець мiсяця i сумою запасiв, що вибули у цьому 
мiсяцi (згiдно з п. 9 П(С)БО 9).  
         У разi продажу, вiдпуску у виробництво чи iншому вибуттi запасiв застосовується метод їх 
оцiнки за iдентифiкованою собiвартiстю.  
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         Створюється резерв забезпечення витрат на оплату вiдпусток працiвникам пiдприємства. 
Величина забезпечення на виплату вiдпусток визначається як добуток фактично нарахованої 
працiвникам заробiтної плати й норми резервування, обчисленої як вiдношення рiчної планової 
суми на оплату вiдпусток до загального рiчного планового фонду оплати працi, враховуючи 
ставку єдиного соцiального внеску.  
          В основному виробництвi використовується попередiльний метод облiку витрат на 
виробництво та калькулювання фактичної собiвартостi продукцiї.  
         Накладнi витрати розподiляються та перерозподiляються на кожний об'єкт витрат з 
використанням баз розподiлу. 
 
 
Текст аудиторського висновку 
 
ТОВ "Аудиторська фiрма "Главбух"  
 
Свiдоцтво про внесення в реєстр  
аудиторських фiрм №3942, видано  
Аудиторською палатою України  
 
e-mail: glavbuh@i.kiev.ua 
           www.glavbuh-audit.com 
Тел./Факс: +38 (044) 451-44-91 
                    +38 (044) 558-74-66 
                    +38 (044) 296-12-22 
 
 
 
 
 
 
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 
щодо фiнансової звiтностi 
Публiчного акцiонерного товариства "Київмедпрепарат"  
станом на 31.12.2012 року. 
 
 
 
Акцiонерам ПАТ "Київмедпрепарат" 
 
Керiвництву ПАТ "Київмедпрепарат" 
 
Згiдно Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" та умов пiдписаного договору вiд   
11.01.2013 р. № 4 мiж незалежною Аудиторською фiрмою ТОВ "АФ "Главбух " (Свiдоцтво АПУ 
№3942) та ПАТ "Київмедпрепарат" проведено аудит фiнансової звiтностi за перiод дiяльностi 
ПАТ "Київмедпрепарат" з 01.01.2012р. по 31.12.2012р. 
Вiдповiдальнiсть за складання та надання цiєї звiтностi несе керiвництво товариства. Нашим 
зобов`язанням є надання висновку по фiнансовiй звiтностi на основi проведеного нами аудиту. 
Завданням товариства була пiдготовка фiнансової звiтностi у вiдповiдностi з вимогами чинного 
законодавства України. 
Аудиторська перевiрка проводилась за адресою: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 139. 
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Аудиторська перевiрка за 2012 рiк проводилася на вибiрковiй основi по наданим наступним 
основним документам, вiдповiдальнiсть за їхнє складання несе керiвництво товариства: 
" установчi документи;  
" регiстри аналiтичного та синтетичного облiку; 
" баланс ПАТ "Київмедпрепарат", станом на 31.12.2012 року. 
" звiт про фiнансовi результати ПАТ "Київмедпрепарат" за 2012 рiк; 
" звiт про рух грошових коштiв за 2012р.; 
" звiт про власний капiтал за 2012р.; 
" примiтки до рiчної фiнансової  звiтностi за 2012р. 
" iншi документи. 
 
 
1. Основнi вiдомостi про емiтента 
 
Найменування емiтента: Публiчне акцiонерне товариство "Київмедпрепарат". 
КОД ЄДРПОУ: 00480862 
Юридична адреса та мiсцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 139. 
Органiзацiйно-правова форма емiтента  : Публiчне акцiонерне товариство 
Дата державної реєстрацiї: 25.03.1992р, Шевченкiвська районна у м. Києвi  державна 
адмiнiстрацiя. 
Дата внесення останнiх змiн до установчих документiв: статут зареєстровано в новiй редакцiї 
10.01.2013 року пiд номером 10741050020003782 Шевченкiвською районною у м. Києвi  
державна адмiнiстрацiя. 
Телефон: (044) 490-7519. 
Банкiвськi реквiзити: 
поточний  рахунок 26000010999980 в АТ "Банк "Фiнанси та Кредит",МФО 300131. 
Основнi види дiяльностi (КВЕД): 
21.20  Виробництво  фармацевтичних  препаратiв  i  матерiалiв;  
73.11  Рекламнi  агентства; 
86.21  Загальна  медична  практика;  
73.20  Дослiдження кон'юктури  ринку  та  виявлення  громадської  думки. 
68.20  Надання в оренду  й  експлуатацiю  власного  чи  орендованого нерухомого  майна. 
47.73. Роздрiбна  торгiвля  фармацевтичними  товарами  в  спецiалiзованих  магазинах  
Вiдповiдальнi особи: 
Яцюк Олександр Миколайович - директор виконавчий 
Будя Тетяна Iванiвна - головний бухгалтер 
Пiдставою для проведення аудиторської перевiрки є Закон України "Про цiннi папери та 
фондовий ринок", Рiшення ДК ЦПФР №1528 вiд 19.12.2006р. Рiшення ДК ЦПФР N 1360 вiд 
29.09.2011р.  
Ми провели аудит у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами аудиту. Цi стандарти 
вимагають, щоб планування i проведення аудиторських процедур з метою отримання достатньої 
впевненостi в тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих неточностей. Аудиторська 
перевiрка включала вивчення доказiв, встановлення недолiкiв та можливих ризикiв, щодо 
суттєвих аспектiв iнформацiї. Аудиторська перевiрка також включає оцiнку принципiв 
бухгалтерського облiку, що застосовується на пiдприємствi та виявлення помилок, допущених 
спiвробiтниками товариства.  Ми вважаємо, що аудиторська перевiрка забезпечує розумну 
основу для формування висновку. 
Для перевiрки, аудитору надана наступна фiнансова звiтнiсть: 
- баланс пiдприємства станом на 31.12.2012р.; 
- звiт про фiнансовi результати за 2012р. 
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- звiт про рух грошових коштiв за 2012р.; 
- звiт про власний капiтал за 2012р.; 
- примiтки до рiчної фiнансової  звiтностi за 2012р. 
 
 
2.Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу 
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цих 
фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до нацiональних стандартiв фiнансової звiтностi. 
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання 
внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, 
якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування 
вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. 
 
3.Вiдповiдальнiсть аудитора 
Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо цих фiнансових звiтiв на основi результатiв 
нашої аудиторської перевiрки. Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до 
Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а 
також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, 
що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. 
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв 
стосовно сум та розкриттiв у фiнансових звiтах.. Вiдбiр процедур залежить вiд судження 
аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв 
внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи 
внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових 
звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою 
висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит  
включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових 
оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв. 
 Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення 
нашої думки. 
 
4. Описова частина 
До аудиту товариства були наданi документи, якi дозволили зробити висновок щодо повноти та 
достовiрностi фiнансової звiтностi за 2012 рiк, а також органiзацiї та стану бухгалтерського 
облiку.  
Стан бухгалтерського облiку Публiчного акцiонерного товариства "Київмедпрепарат" вiдповiдає 
вимогам чинного  законодавства. Статтi балансу та фiнансового звiту станом на 31.12.2012 р. 
вiдображають данi аналiтичного та синтетичного облiку i не мiстять в собi суттєвих 
розбiжностей i можливих ризикiв, якi можуть вплинути на фiнансовий стан товариства. 
Протягом звiтного перiоду методологiя вiдображення в бухгалтерському облiку окремих 
фiнансово-господарських операцiй була незмiнною. Класифiкацiя та вiдображення активiв, 
зобов'язань у фiнансової звiтностi товариства вiдповiдає вимогам законодавства України.    
Ведення бухгалтерського облiку в 2012 роцi на пiдприємствi здiйснювалось у вiдповiдностi до 
вимог Закону України вiд 16.07.99 р. № 996-Х1У "Про бухгалтерський облiк та фiнансову 
звiтнiсть в Українi", Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (надалi МСБО), та iнших 
нормативно-правових активiв. Органiзацiя бухгалтерського облiку на пiдприємствi в перiод, що 
перевiрявся, грунтувалась вiдповiдно до МСБО.  
Стан та ведення бухгалтерського облiку Публiчного акцiонерного товариства 
"Київмедпрепарат" вiдповiдають вимогам чинного законодавства України. Статтi балансу та 
звiту про фiнансовi результати за 2012 рiк вiдображають данi аналiтичного та синтетичного 
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облiку. 
 
4.1. Облiк, квалiфiкацiя та оцiнка активiв 
Необоротнi активи Товариства представленi у виглядi основних засобiв, нематерiальних активiв, 
iнших довгострокових фiнансових iнвестицiй, iнших необоротних активiв, що станом на 31 
грудня 2012 р. становлять 686229 тис. грн. 
Облiк основних засобiв Товариства здiйснюється у вiдповiдностi з МСБО 16 "Основнi засоби" i 
вiдповiдно на 31.12.2012 року в балансi основнi засоби становлять:  
- залишкова вартiсть основних засобiв - 110159 тис. грн.,  
- первинна вартiсть основних засобiв становить - 243391 тис. грн. (доля зношеностi - 55%).  
Пiсля первинного визнання за собiвартiстю, Товариство вiдображає об'єкти основних засобiв за 
собiвартiстю за вирахуванням накопиченої суми амортизацiї та збитку вiд зменшення 
корисностi. Станом на 31 грудня 2012р. переоцiнка основних засобiв не здiйснювалась, що може 
призвести до суттєвих рiзниць мiж справедливою вартiстю переоцiненого активу та його 
iсторичною балансовою вартiстю, за якою актив вiдображений у звiтностi. 
Облiк нематерiальних активiв Товариства здiйснюється у вiдповiдностi з МСБО 38 
"Нематерiальнi активи". Нематерiальнi активи в основному складаються iз зареєстрованих 
товарних знакiв та отриманих патентiв на виробництво певних медичних препаратiв. Так, 
станом на 31.12.2012 року нематерiальнi активи становлять:  
- залишкова вартiсть нематерiальних активiв - 141 тис. грн.,  
- первинна вартiсть нематерiальних активiв становить - 690 тис. грн. 
Облiк фiнансових iнвестицiй в Товариствi ведеться згiдно з вимогами МСБО № 39 "Фiнансовi 
iнструменти: визнання, оцiнка". Всi iнвестицiї первiсно оцiнюються за собiвартiстю, яка, на 
думку найвищого управлiнського персоналу, вiдповiдає справедливiй вартостi i включає всi 
витрати, пов'язанi iз здiйсненням iнвестицiй. Iнвестицiї, що квалiфiкуються як призначенi до 
продажу, не мають ринкових котирувань i чию справедливу вартiсть неможливо достовiрно 
визначити, згодом вимiрюються за собiвартiстю за вирахуванням величини знецiнення. 
В балансi станом на 31.12.2012 р. дольовi фiнансовi iнвестицiї (акцiї) становлять 137499 тис. 
грн., векселя, якi утримуються до погашення - 335468 тис. грн., iншi фiнансовi iнвестицiї у 
статутному капiталi iнших пiдприємств складають - 76 тис. грн. що вiдповiдає даним 
бухгалтерського облiку та результатам проведеного аудиту. 
Довгострокова дебiторська заборгованiсть Товариства в цiлому складається iз заборгованостi за 
реалiзованим векселем, передплатами, простроченої заборгованостi нерезидентiв за 
експортними операцiями. Товариство проводить оцiнку дебiторської заборгованостi та 
передплат для визначення втрати вартостi даних активiв. Товариство використовує судження, 
якi грунтуються на досвiдi взаємовiдносин з контрагентом, для визначення суми втрати вартостi 
активу в ситуацiї, коли контрагент знаходиться у складнiй фiнансовiй ситуацiї. Товариство 
здiйснює оцiнку, базуючись на iсторичних даних та об'єктивних ознаках втрати вартостi активу. 
Виходячи з цiєї оцiнки резерв сумнiвних боргiв створювався у 2012 року на довгострокову 
прострочену заборгованiсть нерезидентiв за експортними операцiями у розмiрi 6144 тис. грн.. У 
балансi довгострокова дебiторська заборгованiсть вiдображена за вирахуванням резерву 
сумнiвних боргiв, та на 31.12.2012 року  становить 96681 тис. грн. 
Iншi внеоборотнi активи станом на 31.12.2012 року становлять - 533 тис. грн. 
 
Оборотнi активи Товариства представленi у виглядi запасiв, готової продукцiї, товарiв, готової 
продукцiї, яка не пройшла повний виробничий цикл i перебуває в стадiї незавершеного 
виробництва, дебiторської заборгованостi за товари (роботи, послуги), поточної дебiторської 
заборгованостi, грошових коштiв, що станом на 31 грудня 2012 р. становлять 579999 тис. грн. 
Облiк запасiв, товарiв та готової продукцiї проводиться згiдно з МСБО 2 "Запаси". Запаси 
оцiнюються за меншою з двох величин -  вартiстю придбання (виготовлення) або чистою 
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вартiстю реалiзацiї. Метод оцiнки вартостi вибуття запасiв визначається за iдентифiкованою 
собiвартiстю. 
 Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги вiдображається за первинною 
вартiстю за вирахуванням резерву сумнiвної заборгованостi. Заборгованiсть визнається 
сумнiвною, коли вiдшкодування повної суми заборгованостi не представляється можливим. 
Оцiнка резерву сумнiвних боргiв здiйснюється у випадку, коли отримання суми заборгованостi у 
повному обсязi перестає бути ймовiрним.  
Згiдно даних перевiрки та даних балансу станом на 31.12.12 р. дебiторська заборгованiсть 
Товариства вiдображена реально, та станом на 31.12.12 р. складає: 
- Дебiторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги) - 418663 тис. грн., 
- Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: 
з бюджетом - 901 тис. грн.; 
за виданими авансами - 22263 тис. грн.; 
- Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 540 тис. грн. 
 
Грошовi кошти та короткостроковi депозити, представленi в балансi, складаються з грошових 
коштiв на банкiвському рахунку (в нацiональнiй та в iноземнiй валютi), готiвки в касi та 
короткострокових банкiвських депозитiв з договiрним термiном погашення до трьох мiсяцiв. 
Облiк грошових  коштiв i всiх видiв розрахункiв ведеться в цiлому у вiдповiдностi до: 
Наказу Мiнiстерства фiнансiв України "Про затвердження Плану рахункiв бухгалтерського 
облiку та Iнструкцiї про його застосування " вiд 30 листопада 1999  року № 291 (iз змiнами та 
доповненнями). 
"Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi" затверджене 
Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 15.12.2004 року № 637(iз змiнами та 
доповненнями). 
"Iнструкцiєю про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi" затвердженою 
Постановою Правлiння нацiонального банку України вiд 21 сiчня 2004 року № 22 (iз змiнами та 
доповненнями). 
Аналiтичний та синтетичний бухгалтерськiй облiк по рахунках 30 "Каса" та 31 "Розрахунковi 
рахунки" проводиться вiдповiдно до вимог чинного законодавства. 
За даними бухгалтерського облiку та даними виписок банку залишок грошових коштiв на 
31.12.2012 року становить: 
В нацiональнiй валютi - 295 тис. грн. 
В iноземнiй валютi - 14840 тис. грн. 
Витрати майбутнiх перiодiв (передплаченi витрати) станом на 31.12.2012 р. в балансi 
вiдображенi в сумi 787 тис. грн. До складу передплачених витрат вiдносяться витрати, оплата 
яких вiдбулась в поточному перiодi i якi будуть фактично визнанi витратами в майбутнiх 
звiтних перiодах. 
Валюта балансу станом на 31.12.2012 р становить 1267015 тис. грн. 
Правильнiсть та адекватнiсть iнформацiї щодо розкриття за видами активiв в цiлому 
вiдповiдають вимогам МСБО. 
 
4.2. Визначення власного капiталу.  
Визначення власного капiталу, його структури та призначення вiдповiдає встановленим нормам. 
 
Станом на 31.12.2012 р. власний капiтал на Товариствi складає 504393 тис. грн., в т.ч.: 
- статутний капiтал - 200100 тис. грн., 
- резервний капiтал - 14700 тис. грн.. 
- нерозподiлений прибуток - 289593 тис. грн. 
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Станом на 31 грудня 2012 року кiлькiсть розмiщених Товариством простих iменних акцiй 
бездокументарної форми iснування становить 8 004 002 номiнальною вартiстю 25,00 грн. за 1 
акцiю. Розмiр статутного капiталу на 31.12.2012 року становить 200 100 050,00 гривень. 
Статутний капiтал сформований шляхом розмiщення акцiй. 
Вид цiнних паперiв: простi iменнi акцiї. 
Кiлькiсть акцiонерiв на 31.12.2012 року - : 557 осiб 
Власники iменних простих акцiй на 31.12.2012 року: 
Власники акцiй                         Кiлькiсть                       Номiнальна                               Частка у                
                                                    акцiй                             вартiсть, грн                            статутному  
                                                                                        .                                                 капiталi     (%) 
                                                                                                                                                                  
 
Юридичнi особи - резиденти 
(частка у статутному фондi     7505390                        187634750                                            93,7705                
меньше10%) 
 
Юридичнi особи - нерезиденти  
(частка у статутному фондi       371334                            9283350                                              4,6394               
меньше10%)  
 
Фiзичнi особи - резиденти  
(частка у статутному фондi       127076                             3176900                                             1,5877    
меньше10%) 
 
Фiзичнi особи - нерезиденти 
 (частка у статутному фондi         202                                    5050                                                0,0025             
меньше10%) 
 
Всього                                                8004002                             200100050                                   100%    
 
Iнформацiя про зберiгача: 
АТ "Банк "Фiнанси та Кредит",  
Код за ЄДРПОУ 09807856 
Мiсцезнаходження - 04050, м. Київ, вул. Артема, 60 
Лiцензiя АВ № 493416 вiд 28.10.2009 
 
Iнформацiя про депозитарiй: 
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України", 
Код за ЄДРПОУ 30370711 
Мiсцезнаходження - 01001, м. Київ, вул. Б.Грiнченка, 3 
Код МДО: 100024 
Загальна кiлькiсть цiнних паперiв, яка облiковується: 7273879 штук. 
Лiцензiя  АВ № 581322 вiд 19.09.2006 до 19.09.2016. 
 
Iнформацiя про депозитарiй-кореспондент: 
Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв", 
Код за ЄДРПОУ 35917889 
Мiсцезнаходження - 04107, м. Київ, вул. Тропiнiна, б 7-г 
Код МДО: 100081 
Загальна кiлькiсть цiнних паперiв, яка облiковується: 730123 штук. 
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Лiцензiя  АВ № 498004 вiд 19.11.2009. 
 
У 2012 роцi дивiденди не нараховувались та не виплачувались. 
 
На дату аудиторського висновку Протоколом позачергових загальних зборiв Товариства № 30 
вiд 28 грудня 2012 року було прийнято рiшення про намiр збiльшити розмiр Статутного 
капiталу, а саме: плануються Збiльшити статутний капiтал Товариства на суму 90 000 000,00 
(дев'яносто мiльйонiв гривень 00 коп.) грн. шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй в  
кiлькостi  3 600 000 штук iснуючої номiнальної вартостi 25 грн. за рахунок додаткових внескiв.  
         Кiлькiсть акцiонерiв на дату прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного 
капiталу - 557 осiб, 
Осiб, якi володiють 10 i бiльше вiдсотками акцiй, на дату прийняття рiшення про розмiщення 
акцiй,  немає. 
Випуск  акцiй буде здiйснюватись без забезпечення. 
 
Наводимо iнформацiю про випуски акцiй Товариства (щодо кожного випуску) iз зазначенням 
реквiзитiв свiдоцтв про реєстрацiю випускiв акцiй, органiв, що видали вiдповiднi свiдоцтва, 
номiнальної вартостi, кiлькостi кожного типу розмiщених товариством акцiй, у тому числi 
кiлькостi кожного класу привiлейованих акцiй (у разi розмiщення привiлейованих акцiй), 
загальної суми випуску, форми випуску акцiй, форми iснування. 
Перша емiсiя акцiй Товариства була проведена в процесi приватизацiї Товариства шляхом 
випуску 404 002 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 25 000 карбованцiв на загальну 
суму 10 100 050 000 карбованцiв та зареєстрована Мiнiстерством фiнансiв України (свiдоцтво 
про реєстрацiю випуску цiнних паперiв вiд 2 листопада 1994 року, реєстрацiйний №415/1/94 - 
втратило чиннiсть).  
          Другу емiсiю Товариство здiйснило у зв'язку iз збiльшенням розмiру статутного фонду 
товариства на суму iндексацiї вартостi основних фондiв шляхом збiльшення номiнальної 
вартостi без змiни iснуючої кiлькостi акцiй. Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового 
ринку був зареєстрований випуск 404 002 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 25 
гривень на загальну суму 10 100 050 гривень (свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв 
вiд 16 жовтня 1997 року, реєстрацiйний №808/1/97 - втратило чиннiсть).              
        У зв'язку iз визначенням форми випуску акцiй Товариство без змiни розмiру статутного 
фонду, кiлькостi та номiнальної вартостi акцiй здiйснило обмiн  свiдоцтва та отримало свiдоцтво 
на 404 002 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 25 гривень на загальну суму 10 100 050 
гривень у документарнiй формi. Випуск акцiй зареєстровано Управлiнням Державної комiсiї з 
цiнних паперiв та фондового ринку в м.Києвi та Київськiй областi (свiдоцтво про реєстрацiю 
випуску акцiй вiд 11 червня 1999 року, реєстрацiйний №475/10/1/99 - втратило чиннiсть).  
       Третя емiсiя акцiй Товариства була проведена  шляхом випуску 400 000 простих iменних 
акцiй номiнальною вартiстю 25 грн. у документарнiй формi на загальну суму 10 000 000 гривень  
шляхом вiдкритого  розмiщення та зареєстрована  Державною комiсiєю з цiнних паперiв та 
фондового ринку  (свiдоцтво про реєстрацiю випуску 804 002 простих iменних акцiй 
номiнальною вартiстю 25 гривень на загальну номiнальну вартiсть 20 100 050 гривень вiд 14 
жовтня 2002 року, реєстрацiйний №498/1/02 - втратило чиннiсть).  
       Четверта емiсiя акцiй Товариства була проведена  шляхом випуску 400 000 простих iменних 
акцiй номiнальною вартiстю 25 грн.  у документарнiй формi на загальну суму 10 000 000 
гривень шляхом вiдкритого  розмiщення  та зареєстрована  Державною комiсiєю з цiнних 
паперiв та фондового ринку  (свiдоцтво про реєстрацiю випуску 1 204 002 простих iменних 
акцiй номiнальною вартiстю 25 гривень на загальну номiнальну вартiсть 30 100 050 гривень вiд  
31 сiчня 2006 року, реєстрацiйний № 46/1/06 - втратило чиннiсть).    
        П'ята  емiсiя акцiй Товариства була проведена  шляхом випуску 2 800 000 простих iменних 
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акцiй номiнальною вартiстю 25 грн.  у  
документарнiй формi на загальну суму 70 000 000 гривень шляхом закритого (приватного) 
розмiщення  та зареєстрована  Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку  
(свiдоцтво про реєстрацiю випуску 4 004 002 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 25 
гривень на загальну номiнальну вартiсть 100 100 050 гривень вiд  14 квiтня 2008 року, 
реєстрацiйний № 460/1/07 - втратило чиннiсть).     
        Шоста  емiсiя акцiй Товариства була проведена  шляхом випуску 4 000 000 простих iменних 
акцiй номiнальною вартiстю 25 грн.  у документарнiй формi на загальну суму 100 000 000 
гривень шляхом закритого (приватного) розмiщення  та зареєстрована  Державною комiсiєю з 
цiнних паперiв та фондового ринку  (свiдоцтво про реєстрацiю випуску 8 004 002 простих 
iменних акцiй номiнальною вартiстю 25 гривень на загальну номiнальну вартiсть 200 100 050 
гривень, дата реєстрацiї   06 листопада 2008р., реєстрацiйний № 445/1/08, дата видачi  03 квiтня 
2009 року - втратило чиннiсть).   
В зв'язку зi змiною форми iснування акцiй з документарної на бездокументарну згiдно рiшення 
загальних зборiв акцiонерiв вiд 13.11.2010р. отримано Свiдоцтво за № 1212/1/10  про реєстрацiю 
випуску 8 004 002 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 25 гривень на загальну 
номiнальну вартiсть 200 100 050 гривень, бездокументарної форми iснування, дата видачi   20 
грудня 2010р., втратило чиннiсть. 
         В зв'язку зi змiною найменування Товариства на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ" згiдно рiшення позачергових загальних зборiв 
акцiонерiв вiд 28.12.2012р. отримано Свiдоцтво за № 1212/1/10  про реєстрацiю випуску 8 004 
002 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 25 гривень на загальну номiнальну вартiсть 
200 100 050 гривень, бездокументарної форми iснування, дата реєстрацiї 20 грудня 2010р., дата 
видачi   25 сiчня  2013р., чинне. 
 
Наданi наводимо  перелiк  внескiв, унесених в оплату за акцiї  шостої емiсiї, iз зазначенням дат 
та номерiв укладених  договорiв,  реквiзитiв платiжних документiв: 
    Вид внеску      Номер та дата договору          Вид платiжного                          Реквiзити                                                    Сума                            
                                купiвлi-продажу акцiй                документу                             документiв                                 сплачених коштiв,      
                                                                                                                                       про оплату                                               гривень.                         
 
Грошовi кошти           № 1 вiд 16.12.08           Квитанцiя, Меморiальний ордер      б/н вiд 17.12.08,                               3500,00            
                                                                                                                                    № H82/1678     вiд 18.12.08  
 Грошовi кошти           № 2 вiд 16.12.08           Квитанцiя, Платiжне доручення      б/н вiд 17.12.08,                              1029,00            
                                                                                                                                    № 3523525708     вiд 17.12.08  
 
  Грошовi кошти         №2 вiд 16.12.08               Меморiальний ордер                    №247/1652 вiд 23.12.08                      22,00            
                                                                                                                                     
 Повернення                №21 вiд 16.12.08            Платiжне доручення                      №10244 вiд 24.12.08                           -1,00    
надлишково 
сплачених грошових 
коштiв 
     
Грошовi кошти            № 3 вiд 16.12.08             Меморiальний ордер                    №I20/583 вiд 19.12.08                      1050,00         
Грошовi кошти            №4 вiд 16.12.08              Меморiальний ордер                  №Н21/600 вiд 18.12.08                       500,00       
Грошовi кошти            №5 вiд 16.12.08              Платiжне доручення                           №2  вiд 17.12.08                        263000,00        
Грошовi кошти            №6 вiд 16.12.08              Меморiальний ордер                  №J24/1258 вiд 22.12.08                     10000,00    
Грошовi кошти            №7 вiд 16.12.08              Меморiальний ордер                  №I6/326 вiд 19.12.08                           2500,00       
Грошовi кошти            №8 вiд 16.12.08              Меморiальний ордер,               №3533531037 вiд 18.12.08                    122,50     
                                                                                   Квитанцiя                                           №б/н вiд 18.12.08 
Грошовi кошти            №8 вiд 16.12.08              Меморiальний ордер                  №N9/9 вiд 23.12.08                                2,50    
Грошовi кошти            №9 вiд 16.12.08              Меморiальний ордер                  №Н10/12 вiд 17.12.08                         3500,00   
Грошовi кошти            №10 вiд 16.12.08            Меморiальний ордер                  №Н24/1270 вiд 18.12.08                     41850,00    
Грошовi кошти            №11 вiд 16.12.08            Меморiальний ордер                  №М4/4 вiд 22.12.08                             1050,00    
Грошовi кошти            №12 вiд 16.12.08            Меморiальний ордер                  №J3/1166 вiд 22.12.08                         425,00  
Грошовi кошти            №13 вiд 16.12.08            Меморiальний ордер                  №J6/1155 вiд 22.12.08                        1250,00    
Грошовi кошти            №14 вiд 16.12.08            Меморiальний ордер                  №J4/1167 вiд 22.12.08                        1175,00   
Грошовi кошти            №15 вiд 19.12.08                     Квитанцiя,                              б/н  вiд 19.12.08                                1029,00    
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                                                                            Платiжне доручення                     №3543540776 вiд 19.12.08 
Грошовi кошти            №15 вiд 19.12.08                     Квитанцiя                               №13  вiд 23.12.08                              21,00 
Грошовi кошти            №16 вiд 19.12.08           Меморiальний ордер                   №J23/1256  вiд 22.12.08                     1050,00     
Грошовi кошти            №17 вiд 19.12.08           Меморiальний ордер                   №J22/1257  вiд 22.12.08                     2350,00  
Грошовi кошти            №18 вiд 19.12.08                     Квитанцiя,                               б/н  вiд 19.12.08                               3500,00 
                                                                            Меморiальний ордер                       №J46/892 вiд 22.12.08 
Грошовi кошти            №20 вiд 19.12.08             Платiжне доручення                     №123  вiд 23.12.08                         9545100,00 
Грошовi кошти            №21 вiд 19.12.08             Платiжне доручення                     №83  вiд 23.12.08                            49950,00 
Грошовi кошти            №22 вiд 19.12.08             Платiжне доручення                     №106  вiд 23.12.08                         5950450,00 
Грошовi кошти            №23 вiд 19.12.08             Платiжне доручення                     №119  вiд 23.12.08                         8840800,00 
Грошовi кошти            №24 вiд 19.12.08             Платiжне доручення                     №36  вiд 22.12.08                           9772850,00 
Грошовi кошти            №25 вiд 19.12.08             Платiжне доручення                     №207  вiд 23.12.08                         9990000,00 
Грошовi кошти            №26 вiд 19.12.08             Платiжне доручення                     №99  вiд 23.12.08                           1634350,00 
Грошовi кошти            №27 вiд 19.12.08             Платiжне доручення                     №27  вiд 23.12.08                            6985150,00 
Грошовi кошти            №28 вiд 19.12.08             Платiжне доручення                     №713  вiд 23.12.08                          2819375,00 
Грошовi кошти            №29 вiд 19.12.08             Платiжне доручення                     №89  вiд 23.12.08                            2247750,00 
Грошовi кошти            №30 вiд 19.12.08             Платiжне доручення                     №8932  вiд 23.12.08                        1765050,00 
Грошовi кошти            №31 вiд 19.12.08             Платiжне доручення                     №102  вiд 23.12.08                          9864650,00 
Грошовi кошти            №32 вiд 19.12.08             Платiжне доручення                     №1205  вiд 23.12.08                        9734325,00 
Грошовi кошти            №33 вiд 19.12.08             Платiжне доручення                     №348  вiд 23.12.08                          2946850,00 
Грошовi кошти            №34 вiд 19.12.08             Платiжне доручення                     №640  вiд 22.12.08                          2328525,00 
Грошовi кошти            №35 вiд 22.12.08             Меморiальний ордер                    №М55/1479  вiд 23.12.08                    3500,00 
Грошовi кошти            №36 вiд 22.12.08             Меморiальний ордер                    №М54/1478  вiд 23.12.08                    3500,00 
Грошовi кошти            №37 вiд 22.12.08             Платiжне доручення                     №4070  вiд 23.12.08                        1608350,00 
Грошовi кошти            №38 вiд 23.12.08                     Квитанцiя,                              №ПН148  вiд 23.12.08                        1050,00 
                                                                            Меморiальний ордер                       №ПН803 вiд 23.12.08 
Грошовi кошти            №39 вiд 24.12.08             Платiжне доручення                     №723  вiд 25.12.08                            4850000 
Грошовi кошти            №39 вiд 24.12.08             Платiжне доручення                     №724  вiд 25.12.08                            4850000 
Грошовi кошти            №39 вiд 24.12.08             Платiжне доручення                     №725  вiд 25.12.08                            3869500 
                                                                                                                                                            Всього:                     100000000,00 

 
 
  Вiдповiднiсть  вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства: 
Найменування                          За 2012 рiк                                                                      За 2011 рiк 
    показника 
Розрахункова вартiсть 
чистих активiв                      504393 тис.грн.                                                             492134 тис. грн. 
Статутний капiтал               200100 тис. грн.                                                           200100 тис. грн. 
 
Скоригований  
статутний капiтал               200100 тис. грн.                                                           200100 тис. грн. 
Опис:                  Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних 
рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення №485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) 
бухгалтерського облiку 2 " Баланс",затвердженого Наказом  Мiнiстерства фiнансiв України 
31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = 
Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi 
зобов'язання -  Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи 
майбутнiх перiодiв 
Висновок:     Вартiсть чистих активiв бiльша за розмiр  Вартiсть чистих активiв бiльша за розмiр 
                     статутного капiталу i вiдповiдає вимогам   статутного капiталу i вiдповiдає вимогам 
                            чинного законодавства                                             чинного законодавства 
 
На нашу думку, iнформацiя про власний капiтал Товариства станом на 31.12.2012 року, у всiх 
суттєвих аспектах, розкрита вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в 
Українi. 
Також ми отримали достатню впевненiсть в тому, що статутний капiтал станом на 31.12.2012 
року сплачений повнiстю у встановленi законодавством термiни, є достовiрним. 
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4.3. Облiк та оцiнка зобов'язань  
Забезпечення наступних витрат i платежiв в балансi Товариства вiдображаються за сумою 
нарахування та представленi у виглядi резерву на вiдпусток працiвникам, що станом на 
31.12.2012 р. складає 3087 тис. грн. 
Довгостроковi зобов'язання в балансi Товариства вiдображаються за сумою погашення та 
представленi у виглядi: вiдстрочених податкових зобов'язань та iнших довгострокових 
зобов'язань, що станом на 31.12.2012 р. складає 18775 тис. грн. Довгостроковi зобов'язання 
оцiнюються за справедливою вартiстю отриманих активiв за вирахуванням витрат на залучення 
таких активiв. 
Поточнi зобов'язання в балансi Товариства вiдображаються за сумою погашення та представленi 
у виглядi: короткострокових кредитiв банкiв, поточної заборгованiсть за довгостроковими 
зобов'язаннями, векселiв виданих, кредиторської заборгованостi за товари (роботи, послуги) та 
iнших поточних зобов'язань, що станом на 31.12.2012 р. складає  740760 тис. грн.  в т.ч. : 
- Короткостроковi кредити банкiв - 441 769 тис. грн., 
- Поточна заборгованiсть за довгостроковими  зобов'язаннями - 19 тис. грн., 
- Векселi виданi - 265 тис. грн., 
- Кредиторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги) - 215 033 тис. грн., 
- Поточнi зобов'язання за розрахунками:  
        з одержаних авансiв - 385 тис. грн., 
        з бюджетом - 5228 тис. грн., 
       зi страхування - 1460 тис. грн., 
       з оплати працi - 3357 тис. грн., 
       з учасниками - 1425 тис. грн., 
- iншi поточнi зобов'язання - 71819 тис. грн. 
Облiк кредитiв банкiв та нарахованих вiдсоткiв проводився згiдно МСБО 23 "Витрати по 
позиках". Зокрема процентнi витрати за кредитами пiдлягали включенню до складу фiнансових 
витрат звiту про сукупнi прибутки та збитки. За вiдсутностi класифiкацiйного активу такi 
витрати не пiдлягають капiталiзацiї. 
Валюта балансу станом на 31.12.2012 р становить 1267015 тис. грн. 
Розкриття iнформацiї про зобов'язання вiдповiдають встановленим нормам, зокрема 
мiжнародним (стандартам) бухгалтерського облiку. 
    
 4.4. Розкриття iнформацiї про фiнансовi результати 
Вiдповiдно до вимог МСБО 18 "Виручка" дохiд визнається, тiльки коли є ймовiрнiсть 
надходження до суб'єкта господарювання економiчних вигiд, пов'язаних з операцiєю. Доходи та 
витрати, пов'язанi з тiєю самою операцiєю або iншою подiєю, визнаються одночасно 
(вiдповiднiсть доходiв та витрат). Витрати, зокрема гарантiї та iншi витрати, якi будуть понесенi 
пiсля вiдвантаження товарiв, як правило, можуть бути достовiрно оцiненi в разi забезпечення 
iнших умов визнання доходу. Дохiд не визнається, якщо покупцю не були переданi всi ризики i 
зобов'язання, пов'язанi з правом власностi на товари, якщо є суттєвi сумнiви щодо отримання 
оплати за зобов'язаннями. 
Доходи включають реалiзацiйну вартiсть проданих товарiв i послуг, за вирахуванням ПДВ i 
знижок. Доходи вiд послуг признаються в звiтi про прибутки i збитки пропорцiйно стадiї 
готовностi послуги на дату балансу.  
Протягом 2012 року Товариством було отримано доходи вiд реалiзацiї товарiв, доходи вiд 
реалiзацiї готової продукцiї, доходи вiд реалiзацiї послуг. Таким чином, у звiтi про фiнансовi 
результати доходи вiд реалiзацiї товарiв (робiт, послуг) вiдображенi в сумi 685992 тис. грн. 
Вiдповiдно до п. 35 МСБО 1 "Представлення фiнансової звiтностi" Товариством у звiтi про 
фiнансовi результати сформованi на нетто-основi прибутки та збитки, якi виникають вiд групи 
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подiбних операцiй, наприклад прибутки та збитки вiд курсових рiзниць або прибутки та збитки 
вiд фiнансових iнструментiв, утримуваних для продажу. Данi прибутки та збитки на нетто-
основi вiдображаються у складi iнших операцiйних доходiв, iнших операцiйних витрат, у складi  
iнших доходiв та iнших витрат. 
До складу iнших операцiйних доходiв вiдносяться доходи вiд операцiйної оренди активiв, 
прибуток вiд реалiзацiї оборотних активiв (сформований на нетто основi), прибуток вiд 
реалiзацiї iноземної валюти (сформований на нетто основi), дохiд вiд списання кредиторської 
заборгованостi та iншi доходи операцiйної дiяльностi. Дохiд вiд iншої реалiзацiї визнається, 
коли значнi ризики та вигоди, пов'язанi з правом власностi на товар, переходять до покупця, а 
сума може бути достовiрно визначена. Дохiд вiд оренди визнається за прямолiнiйним методом 
виходячи з перiоду дiї вiдповiдних орендних договорiв 
  Протягом 2012 року Товариством у звiтi про фiнансовi результати iншi операцiйнi доходи 
вiдображенi в сумi 3482 тис. грн. 
Протягом 2012 року Товариством у звiтi про фiнансовi результати у складi iнших доходiв 
вiдображений прибуток вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй (сформований на нетто основi) в 
сумi 143 тис. грн. 
Витрати на збут i iншi витрати, якi можуть бути понесенi унаслiдок вiдправки товару, надання 
послуг, i якi можуть бути достовiрно визначенi, вiдображаються в тому ж перiодi, що i 
вiдповiдний дохiд. 
Сума витрат за 2012 рiк за даними бухгалтерського облiку та результатiв перевiрки становить: 
- Собiвартiсть реалiзованих товарiв (продукцiї) - 374180 тис. грн.; 
- Адмiнiстративнi  витрати - 132 285 тис. грн.; 
- Витрати на збут - 52 701 тис. грн.; 
- Iншi операцiйнi витрати - 44 581 тис. грн.; 
- Фiнансовi витрати - 65862 тис. грн.; 
- Податок на прибуток - 7749 тис. грн. 
 Фiнансовi витрати включають витрати по виплатi вiдсоткiв по позиках, розрахованих iз 
застосуванням ефективної ставки вiдсотка, процентнi доходи вiд iнвестицiй, доходи у виглядi 
дивiдендiв, прибуткии i збитки вiд операцiй з iноземною валютою.  
Протягом 2012 року Товариством було отримано прибуток вiд операцiйної дiяльностi в сумi 
85727 тис. грн. та чистий прибуток в сумi 12259 тис. грн. 
Розкриття iнформацiї про дохiд вiдповiдає встановленим нормам, зокрема мiжнародним 
положенням (стандартам) бухгалтерського облiку. 
 
4.5.  Розкриття iнформацiї про рух грошових коштiв 
Оцiнка руху грошових коштiв проводиться вiдповiдно до вимог МСБО 7 "Звiт про рух грошових 
коштiв", а також чинного законодавства. 
Вiдповiдно до вимог МСБО в перевiряємому Товариствi у даному звiтi  наводяться данi про рух 
грошових коштiв протягом звiтного перiоду в результатi операцiйної, iнвестицiйної та 
фiнансової дiяльностi. 
Протягом 2012 р. Товариством було отримано надходження чистого руху коштiв вiд операцiйної 
дiяльностi в сумi 4598 тис. грн., надходження чистого руху коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi  
в сумi (37013) тис. грн., надходження чистого руху коштiв вiд фiнансової дiяльностi в сумi 
36849 тис. грн. Таким чином, чистий рух коштiв за звiтний перiод складає 4434 тис. грн. 
Розкриття iнформацiї про рух коштiв вiдповiдає встановленим нормам, зокрема мiжнародним 
(стандартам) бухгалтерського облiку. 
 
4.6. Розкриття iнформацiї про власний капiтал  
Оцiнка проводиться вiдповiдно МСБО 1 "Представлення фiнансової звiтностi", а також чинного 
законодавства. 
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Вiдповiдно до вимог МСБО складання звiту в перевiряємому Товариствi проводиться з метою 
розкриття iнформацiї про змiни у складi власного капiталу протягом звiтного перiоду. 
Протягом 2012 р. Товариством було отриманi нерозподiленi прибутки у сумi 12259 тис грн., що 
вiдповiдає даним Звiту про фiнансовi результати. Протягом 2012 р. Товариством було збiльшено 
резервний капiтал за рахунок нерозподiленого прибутку у сумi 1000 тис.грн.,  
Розкриття iнформацiї про власний капiтал вiдповiдає встановленим нормам, зокрема 
Мiжнародним положенням (стандартам) бухгалтерського облiку. 
 
4.7.  Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi 
Розкриття iнформацiї у Примiтках до рiчної фiнансової звiтностi проводиться вiдповiдно вимог 
Мiжнародних (стандартiв) бухгалтерського облiку. У Примiтках розкривається облiкова 
полiтика пiдприємства, фiксується iнформацiя, якої не має в самiй фiнансовiй звiтностi, 
вiдображаються вiдомостi, що мiстять додатковий аналiз статей звiтностi, який забезпечує її 
прозорiсть i своєчаснiсть. 
 
5.    ВИСНОВОК 
5.1 Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки 
Обмеження обсягу роботи аудитора.  Аудитор  не  приймав   участi   в   спостереженнi   за 
iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов'язань, оскiльки був призначений пiсля дати її 
проведення. Однак, на пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй 
висловлено довiру, згiдно вимог МСА.  Аудитором  були виконанi процедури, якi   
обгрунтовують   думку,  що   активи  та зобов'язання наявнi.  
Станом на 31 грудня 2012р. переоцiнка основних засобiв на вимогу МСБО 16 "Основнi засоби" 
не здiйснювалась, що може призвести до суттєвих рiзниць мiж справедливою вартiстю 
переоцiненого активу та його iсторичною балансовою вартiстю, за якою актив вiдображений у 
звiтностi. 
 
5.2. Загальний висновок аудитора ( умовно-позитивний) 
Ми провели аудиторську перевiрку фiнансових звiтiв Публiчного акцiонерного товариства 
"Київмедпрепарат", що включають баланс станом на 31 грудня 2012 р., звiт про фiнансовi 
результати за 2012 рiк, звiт про рух грошових коштiв за 2012 р., звiт про власний капiтал за 2012 
р., примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2012 р. 
 На нашу думку,  за винятком можливого впливу,  про який йдеться у параграфi "Пiдстава 
для висловлення умовно-позитивної думки"  отриманi аудиторськi докази є достатньою та 
вiдповiдною основою для висловлення умовно-позитивної аудиторської думки про вiдповiднiсть 
дiйсного фiнансового стану результатiв дiяльностi Публiчного акцiонерного товариства " 
Київмедпрепарат" за 2012 рiк.  
Аудитор висловлює думку, що фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства 
"Київмедпрепарат" в усiх суттєвих аспектах достовiрна та повно подає фiнансову iнформацiю 
про Товариство станом на 31.12.2012 р.  згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї 
бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi,  а також згiдно з визначеною концептуальною 
основою фiнансової звiтностi та вiдповiдно до вимог дiючого законодавства України.  Фiнансова 
звiтнiсть складена на основi дiйсних облiкових оцiнок. 
В ходi перевiрки аудитори не отримали свiдоцтв щодо iснування загрози безперервностi 
дiяльностi Товариства. 
Розкриття iнформацiї за видами активiв, iнформацiї про власний капiтал, iнформацiї по 
зобов'язанням, iнформацiї про дохiд та витрати, iнформацiї про рух грошових коштiв,  про 
власний капiтал вiдповiдає встановленим нормам, зокрема  Мiжнародним (стандартам) 
бухгалтерського облiку. 
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6. Допомiжна iнформацiя 
6.1. Вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає вимогам чинного законодавства, а саме 
частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України. 
6.2. Наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та 
iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв не виявлено, так як iншої 
iнформацiї до Комiсiї Товариство не подавало. 
6.3. Товариство не проводило виконання значних правочинiв (на суму бiльше 126 702 тис. грн.) 
вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства". 
6.4. При проведеннi аудиту в Товариствi не встановлено фактiв iдентифiкацiї та оцiнки ризикiв 
суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 "Вiдповiдальнiсть 
аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi"). 
 
7. Основнi вiдомостi про аудитора (аудиторську фiрму): 
Повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв: Товариство з 
обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Главбух" 
Номер та дату видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв: 
Свiдоцтво АПУ №2266 вiд 30.03.2001р., подовжено до 24.02.2016р 
Мiсцезнаходження юридичної особи: 02090, м. Київ, вул. Червоноткацька, 18-Б 
Телефон (факс): (044)451-44-91. 
Дата i номер договору на проведення аудиту: 11.01.2013 р. № 4  
Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту: з 01.02.2013р. по 20.02.2013р. 
  
 
ТОВ "Аудиторська фiрма "Главбух" Директор 
20 лютого 2013 року, вих.   Володимир Носов 
  
 
 
ТОВ "Аудиторська фiрма "Главбух"  
 
Свiдоцтво про внесення в реєстр  
аудиторських фiрм №3942, видано  
Аудиторською палатою України  
 
e-mail: glavbuh@i.kiev.ua 
           www.glavbuh-audit.com 
Тел./Факс: +38 (044) 451-44-91 
                    +38 (044) 558-74-66 
                    +38 (044) 296-12-22 
 
 
 
Довiдка про фiнансовий стан 
Публiчне акцiонерне товариство "Київмедпрепарат" 
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станом на 31.12.2012 р. 
 
Аналiз за 2012 рiк проводився по наданим наступним основним документам, вiдповiдальнiсть за 
їхнє складання несе керiвництво товариства: 
 
" установчi документи  (статут, установчий договiр, протоколи зборiв засновникiв);  
" баланс ПАТ "Київмедпрепарат", станом на 31.12.2012 року. 
" звiт про фiнансовi результати ПАТ "Київмедпрепарат" за 2012 рiк; 
" звiт про рух грошових коштiв за 2012 р.; 
" звiт про власний капiтал за 2012 р.; 
" примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2012 р. 
 
Розрахунок економiчних показникiв ПАТ "Київмедпрепарат", загальна оцiнка  фiнансового 
стану та платоспроможностi товариства проводилися згiдно з вимогами Державної комiсiї з 
цiнних паперiв та фондового ринку (далi ДКЦПФР). 
Вiдповiдно до результатiв розрахункiв (розрахунок економiчних показникiв наведений у 
Таблицi №1), а також на пiдставi наданих документiв можливо зробити наступнi висновки: 
 
1.Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi на 31.12.2012 р. дорiвнює 0,02  при Орiєнтовне позитивне 
значення показника 0,25-0,50.  
Вiн показує, яка частина поточних (короткострокових) зобов'язань може бути погашена негайно.  
Зниження показника пов'язано з запланованим погашенням заборгованостi за кредитами в 
2013р. 
 
2.Коефiцiєнт покриття (загальної лiквiдностi) на 31.12.2012 р. дорiвнює 0,78 при бажаному 
значеннi 1,0-2,0.  
Даний коефiцiєнт дає загальну оцiнку лiквiдностi  оборотних активiв, показуючи, скiльки 
гривень поточних активiв пiдприємства припадає на одну гривню поточних зобов'язань. Даний 
коефiцiєнт знаходиться в межах оптимального значення i характеризує достатнiсть оборотних 
активiв для покриття поточних зобов'язань. 
 
 
 
3.Коефiцiєнт платоспроможностi (автономiї) станом на 31.12.2012  
р. i дорiвнює 0,40 при оптимальному значеннi 0,25-0,5. 
Коефiцiєнт платоспроможностi пiдприємства (вiдношення власного капiталу до вартостi майна) 
визначає частку коштiв власникiв пiдприємства в загальнiй сумi коштiв, вкладених у майно 
пiдприємства. Вiн характеризує  можливiсть пiдприємства виконати свої зовнiшнi зобов'язання 
за рахунок використання  власних коштiв, незалежнiсть його функцiонування вiд залучення 
позикових коштiв. Даний коефiцiєнт для товариства є достатнiм, i Товариство вважається 
фiнансово стiйким в зв'язку з тим, що частина власного капiталу в загальнiй сумi його 
фiнансових ресурсiв становить бiльше 25%. 
 
4. Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування)  станом на 31.12.2012 року складає 1,51, при 
оптимальному значеннi 0,5-1 та його зменшеннi. Цей коефiцiєнт характеризує залежнiсть 
пiдприємства вiд залучених засобiв. Порiвняно з 2011р. (1,57) вiн зменшився, що характеризує 
часткове зменшення залежностi Товариства вiд залучених коштiв. 
 
5.Чистий оборотний капiтал на пiдприємствi на 31.12.2012 року становить -161 тис. грн. 
Цей показник понизився за 2012 р. на 427 тис. грн. порiвняно з 2011р. (266 тис. грн..) Його 
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наявнiсть свiдчить про спроможнiсть пiдприємства сплачувати свої поточнi зобов'язання та 
розширювати подальшу дiяльнiсть.  
 
6.Коефiцiєнт забезпечення власними оборотними засобами дорiвнює 
-0,22 на 31.12.2012 р. при бажаному рiвнi бiльше 0,1.   
Даний коефiцiєнт показує забезпеченiсть пiдприємства у власних коштах. Оскiльки 
рекомендоване значення цього показника 0,1 i бiльше, то можна зробити висновок, що 
Товариство має потребу в збiльшеннi оборотних коштiв. 
 
 
 
Висновок 
 
 Розрахунок показникiв економiчної ефективностi свiдчить про задовiльний фiнансовий стан 
пiдприємства.   Можливiсть динамiчно розвиватися залежить вiд додаткового фiнансування 
Товариства. 
 
Iншi висновки чи рiшення, якi суперечать чинному  законодавству України, нам невiдомi. 
 
 
ТОВ "Аудиторська фiрма "Главбух" Директор 
20 лютого 2013 року, вих.   Володимир Носов 
  
 
 
 
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, 
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; 
інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність 
емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; 
інформація 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 
              Емiтент виробляє для ринкiв України та СНД якiснi та ефективнi лiкарськi засоби, 
залишаючись безперечним нацiональним лiдером у сферi виробництва антибактерiальних 
препаратiв.        
              До основного виробництва вiдносяться: Група  пооперацiйного планування, Цех з 
виробництва iн'єкцiйцних форм готових лiкарських засобiв (ГЛЗ),  Дiльницi         фасування №№ 
1,2,3,4, Дiльниця лiофiльного сушiння, Дiльниця з виробництва рекомбiнантних препаратiв, 
Дiльниця пакування, Дiльниця хiмiчного очищення, Цех з виробництва твердих форм ГЛЗ,  
Дiльницi №№1,2,  Дiльниця з виробництва твердих форм ГЛЗ В-лактамного ряду, Дiльниця 
пакування, Дiльниця з виробництва м'яких форм ГЛЗ. Для забезпечення функцiонування 
основного виробництва iснують допомiжнi пiдроздiли: служба  сервiсного обслуговування та 
енергетичного забезпечення. 
          Основне виробництво Емiтента розташоване за адресою вул. Саксаганського, 139; цех 
м'яких форм ГЛЗ розташований за адресою проспект Перемоги, 120; складське господарство 
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розташоване за адресою пров. Чистякiвський, 7/33.   
          Виробництво лiкарських засобiв забезпечене необхiдними санiтарними умовами, 
обладнанням, персоналом для виробництва стерильних i не стерильних препаратiв вiдповiдно до 
вимог, iснуючих у фармацевтичнiй галузi та  вимог забезпечення умов пожежної безпеки, 
охорони працi, охорони навколишнього середовища.         Складське господарство Емiтента 
забезпечене примiщеннями i зонами для зберiгання основної сировини, допомiжної сировини, 
матерiалiв, друкованої продукцiї, готової продукцiї, карантину, вiдбору проб, браку, зберiгання 
спирту, тощо.  В складських примiщеннях окремо зберiгаються вiдповiдно до умов зберiгання 
стерильнi субстанцiї, не стерильнi субстанцiї, антибiотики, метанол, етанол, хiмреактиви i 
прекурсори, легкозаймистi речовини (у пiдземному сховищi). Для субстанцiї та готової 
продукцiї, що потребують зберiгання при низьких температурах, передбаченi окремi зони 
(холодильники).         
            У 2002 роцi систему управлiння якiстю Емiтента було сертифiковано на вiдповiднiсть 
мiжнародному стандарту управлiння якiстю ISO 9001:2000 та мiжнародному екологiчному 
стандарту ISO 14001:1996.   Протягом 2004-2005 рокiв Емiтент провiв атестацiю хiмiчної, 
бiологiчної, фармакологiчної лабораторiй i контрольної групи, яка пiдтверджує його право на 
проведення контролю якостi i безпеки лiкарських засобiв.      
        
               У  2006 роцi Емiтентом було проведено сертифiкований аудит "Системи управлiння 
довкiллям", який здiйснила група аудиторiв органу з сертифiкацiї "Укрметртестстандарт". Аудит 
був проведений на наступних пiдроздiлах: вiддiл екологiї, цех хiмiчної очистки, цех з 
виробництва м'яких форм ГЛЗ, цех з виробництва твердих форм ГЛЗ, цех з виробництва 
iн'єкцiйних форм ГЛЗ, енергетична служба, сервiсна служба, складське господарство, вiддiл 
управлiння персоналом, адмiнiстративно-господарськiй вiддiл. За результатами аудиту Емiтент 
пiдтвердив вiдповiднiсть "Системи управлiння навколишнiм середовищем" стандарту ДСТУ ISO 
14001:2006.   
           В 2012р. Емiтент здiйснив випуск дванадцяти нових препаратiв - ЦЕФАЗОЛIН (VET), 
порошок для iн'єкцiй по 1 г у флаконi; КАСАРК H, таблетки по 16/12,5 мг та по 32/25 мг (in 
bulk);  АМОКСИЛ ДТ, таблетки, що диспергуються по 500 мг; ЦЕФIНЕЛЬ, порошок для iн. по 1 
г (VET); ТРИАКУТАН, мазь по 15 г у тубi; АЗИМЕД, порошок для оральної суспензiї по 
200мг/5мл по 30 мл у флаконi; ВАЛЬТРОВIР, таблетки, вкритi плiвковою оболонкою по 500 мг 
№ 10; КАСАРК, таблетки по 32 мг №30; ГЛIТЕЙК, лiофiлiзат для розчину для iн'єкцiй по 400мг 
у флаконах №1; ЦЕФТРIАКСОН, порошок для iн'єкцiй (VET); КАСАРК, таблетки по 16 мг, 
№30; АЗИМЕД, порошок для оральної суспензiї по 100 мг/5 мл. 
       Емiтент продовжуватиме роботу з отримання нових лiцензiй на виробництво, пiдтвердження 
сертифiкатiв GMP (Належної Виробничої Практики) для сертифiкованих ранiше дiлянок та 
отримання нових сертифiкатiв GMP, розширення спектру продуктiв, що випускаються згiдно з 
GMP.   В 2012 роцi  на пiдприємствi були проведенi перевiрки Держлiкслужби України 
додержання лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi Держлiкслужбою України,  
сертифiкацiї "Дiльницi з виробництва твердих форм ГЛЗ В-лактамного ряду цеху з виробництва 
твердих форм готових лiкарських засобiв", за результатами перевiрки отриманий сертифiкат 
вiдповiдностi 009/2012/SAUMP/GMP. 
           Серед препаратiв, що випускаються Емiтентом такi традицiйнi препарати як Цефазолiн, 
Ампiцилiн, АмоксилR (амоксицилiн), Бензилпенiцилiн, Бiцилiн-3R, Бiцилiн-5R, ЕнтеросептR 
(нiфуроксазид), так i антибiотики нових поколiнь - АзимедR (азитромiцин), КласанR 
(кларитромiцин), ФлоксiумR (левофлоксацин), ГепацефR (цефоперазон), Цефтрiаксон, ЦефтумR 
(цефтазидим), АмiцилR (амiкацин), КiмацефR (цефуроксим), ОрнiзолR (орнiдазол).        Ряд 
лiкарських засобiв, якi виробляються Емiтентом, займають провiднi позицiї в рiзних сегментах 
ринку, наприклад, серед засобiв для лiкування порушень сну (СоннатR), грибкових захворювань 
(ДифлюзолR), герпеса (ГерпевiрR). Серед нових лiкарських засобiв, якi на думку Емiтента 
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будуть визнанi споживачами, слiд вiдмiтити препарати для лiкування хронiчної серцевої 
недостатностi та гiпертонiчної хвороби (КорвазанR), новий оригiнальний iмуномодулятор 
природного походження (НуклеїнатR), а також новий нестероїдний препарат РевмоксибR для 
лiкування захворювань суглобiв.    
       Для виробництва лiкарських засобiв Емiтент здiйснює закупiвлю субстанцiй та iнших 
необхiдних речовин, а також допомiжних матерiалiв (гуму, скло та iн.).Серед основних 
iноземних постачальникiв, якi поставляють переважно субстанцiї можна видiлити: 
raw & refined commodities ag  (Швейцарiя), Raw & Refined Trading FZE (ОАЕ), VA Intertrading 
Aktiengesellschaft, (Австрiя), VITAMED d,o,o, (Словенiя) ,  SIMED LABORATORIES INC. 
(Канада), Indukern Chemie AG (Швейцарiя), Farmachem SA Machineries & Marketing 
(Швейцарiя), Harbin Pharmaceutical Group Co., Ltd. (Китай), Chemo SA Lugano Branch 
(Швейцарiя), TOCELO CHEMICALS b,v, (Голандiя), Fresenius Kabi Deutschland GmbH, 
(Нiмеччина), Medpro Inc, Ltd. (Латвiя), Synmedic Laboratories (Iндiя), Menadiona S.L. (Iспанiя), 
INCOPHARM GmbH (Нiмеччина), Colorcon Limited (Англiя), CHEM-EAST LTD (Угорщина),  
McKruger & Partners LTD Tortola (B.V.I) Mendrisio branch (Швейцарiя). 
       Основними вiтчизняними постачальниками Емiтента, якi поставляють допомiжнi матерiали 
(флакони, пробки, ковпачки, фольгу), є ТОВ "Юнiк Фарма" (м. Новоград-Волинський),  АНIД-
ПАК,    Колорит,   Тубний завод,  ПАТ "Київгума" (м. Київ), ТОВ "Алтрейд" (м.Київ), ПП 
"Днiпрокварц" (Полтавська обл.),   ДП Видавничий дiм "Укрпол",  МП "Чернiвецький завод 
медичних виробiв" (м. Чернiвцi), ТОВ "Ельграф" (м.Львiв),  ТОВ "Статус" (м.Харкiв).   
       Постачальники друкованої продукцiї -  ТОВ "Агрополiграфсервiс" (м. Київ),   ПАТ 
"Київська фасувально-картонажна фабрика" (м. Київ). 
       Постачальники хiмреактивiв, допомiжної сировини -  ТОВ Алсi ЛТД (м. Київ) ,  ТОВ 
"АЛСI-ХРОМ" ,  ПАТ "Ексiмед" (м. Київ) , ДП "БiоСел" (м. Київ) ,  ТОВ "IКЕМА" (Черкаська 
обл.).  
          
        З метою вiдслiдковування ринкових тенденцiй та визначення найкращого постачальника 
Емiтент на постiйнiй основi здiйснює монiторинг ринкових пропозицiй. Договори поставки 
Емiтент укладає в бiльшостi випадкiв строком на 1 рiк. Крiм того, Емiтент завжди має 
мiнiмальний запас необхiдних для виробництва субстанцiй та допомiжних матерiалiв. З метою 
зниження ризику забезпечення сировиною крiм основного постачальника Емiтент визначає 
декiлька другорядних резервних постачальникiв.         
        Система збуту продукцiї регулюється полiтикою дистрибуцiї, згiдно якої дистриб'ютори 
пiдроздiляються на групи стратегiчних, роздрiбних дистриб'юторiв, загальну групу 
дистриб'юторiв залежно вiд специфiки їх дiяльностi i направлена на якнайповнiше задоволення 
потреб споживачiв, лiкувальних установ i аптек в продукцiї пiдприємства. Система збуту 
продукцiї охоплює всю територiю України, також постачання здiйснюються в країни СНД 
(переважно Бiлорусь, Узбекистан, Казахстан, країни Закавказзя,Росiя).   
       Виробництво лiкарських засобiв має сезонний характер, що пов'язано iз сезоннiстю попиту 
на лiки та медичнi препарати рiзних фармакологiчних груп. Зокрема, обсяги продажiв зростають 
у холодну пору року, коли найактивнiше продаються протизапальнi засоби та антибiотики. 
Вiдносний спад продажiв спостерiгається лiтом. Крiм того вiд сезону змiнюється структура 
продажiв препаратiв. В лiтнi мiсяцi переважну частку продажiв мають лiкарськi засоби, що 
дiють на систему травлення та метаболiзм. У перехiднi пори року (весна, осiнь) питому вагу в 
обсягах продажiв складають противiруснi препарати, засоби для змiцнення iмунiтету та 
вiтамiни.          
       Основнi конкуренти Емiтента:  Berlin-Chemie/Menarini Group  (Нiмеччина),     ВАТ "Фармак" 
(Україна),  Servier (Францiя),  Gedeon Richter (Угорщина), GlaxoSmithKline (Великобританiя),     
ЗАТ "Дарниця" (Україна), KRKA (Словенiя), ТОВ "Здоровье" (Україна, Харкiв), Nycomed 
(Австрiя), Sandoz Pharmaceuticsls (Словенiя).  
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        Завдяки налагодженiй системi внутрiшнього контролю за дiяльнiстю, що здiйснюється 
керiвними органами Емiтента, вiдпрацьованiй технологiї роботи, впровадженiй схемi 
розмежування повноважень та контролю за роботою, коло факторiв ризику Емiтента у 
господарськiй дiяльностi значно звужено.  
           Можна видiлити наступнi фактори ризику: 
- ризик змiни правового середовища (в т.ч. податкової полiтики); 
- ризик кризових явищ на фiнансовому ринку; 
- полiтичний ризик (ризик продовження перiоду полiтичної нестабiльностi); 
- ризик, пов'язаний зi змiнами кон'юнктури ринку, в якому дiє Емiтент. Цей ризик є 
передбачуваним та регулярно вiдслiдковується та оцiнюється Емiтентом; 
- макроекономiчнi та форс-мажорнi ризики.               
 
 
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо 
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською 
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її 
вартість і спосіб фінансування 
         За останнi п'ять рокiв основнi придбання активiв склали 142 млн. гривень, основнi 
вiдчуження активiв  - 106 млн.гривень. 
              Запланованi  iнвестицiйнi проекти на 2013р:  
- реконструкцiя основного виробництва - 53 млн. грн.,  
- дослiдження та розробки в областi нових препаратiв та удосконалення iснуючих технологiй - 
35 млн.грн.,  
- iнформацiйнi технологiї та програмне забезпечення - 2 млн. грн. 
 
Інформація про 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, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або 
удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому 
числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення 
діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення 
 
        Основнi засоби ВАТ "Київмедпрепарат"  сформованi, переважно, з будинкiв та споруд,  
машин та обладнання. Станом на  01.01.2012р.  на балансi   облiковуються основнi засоби 
виробничого призначення (власнi та орендованi) та невиробничого призначення.       
        Виробничi потужностi ВАТ "Київмедпрепарат" розмiщуються в основних виробничих 
цехах (з виробництва  iн'єкцiйних форм ГЛЗ, з виробництва твердих форм ГЛЗ).   Об'єкти 
основних засобiв розташованi на  земельних дiлянках за адресами: м.Київ, вул. Саксаганського, 
139 та м. Київ, пр. Перемоги, 120, провулок Чистякiвський, 7/33. Площа об'єктiв нерухомостi 
перевищує 31 тис. м.кв.         
        Також пiдприємство володiє основними засобами невиробничого призначення до яких 
належать, зокрема:   база вiдпочинку "Тетерiв"  використовується в лiтнiй перiод для вiдпочинку 
спiвробiтникiв пiдприємства;  пiонертабiр  не експлуатується. База "Тетерiв" розташована за 
адресою: Пiскiвська селищна рада, Бородянського району, Київської областi за межами 
населеного пункту. Площа бази:1,5917 га.  Пiонертабiр розташований за адресою: Київська обл., 
смт. Ворзель, вул. Ворошилова, 50. Площа табору: 3,9766 га.    
             Первiсна вартiсть основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв 
Товариства, за якою вони вiдображенi в балансi станом на 31.12.2012р., складала 247 442 
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тис.грн.    Станом на 31.12.2012р. знос основних засобiв та iнших необоротних матерiальних 
активiв складав 137 283 тис.грн., залишкова вартiсть -110 159 тис. грн. 
 
  
 
 
 
 
 
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від 
законодавчих або економічних обмежень 
      Полiтичний ризик.Полiтичний ризик є порiвняно високим, адже Україна знаходиться в 
процесi глибоких iнституцiйних змiн, якi супроводжуються трансформацiєю полiтико-правової 
системи. Проте варто зазначити, що бiльшiсть трансформацiйних процесiв вже встигли 
завершитись, i це дозволяє визначити ступiнь ризику як прийнятний.        
      Нестабiльнiсть законодавства.Законодавча сфера в Українi характеризується певною 
нестабiльнiстю. Прийнятi ранiше закони, покликанi захищати внутрiшнiй ринок вiд iмпортної 
конкуренцiї та надавати податковi пiльги вiтчизняним виробникам, можуть бути змiненi або 
втратити силу.   
      Фiнансово-економiчний ризик.Фiнансово-економiчний ризик має високий ступiнь впливу на 
дiяльнiсть Емiтента. Поява на ринку нових конкурентiв з бiльш дешевими медичними 
препаратами, рiзкi коливання валютних курсiв,  можливiсть погiршення економiчної ситуацiї в 
державi та падiння життєвого рiвня населення можуть негативно позначитись на дiяльностi 
Емiтента.           
       Операцiйнi ризики.На сьогоднiшнiй день Емiтент здiйснює оновлення основних фондiв, у 
тому числi обладнання та устаткування, комплектуючих виробiв та матерiалiв для виробництва з 
метою приведення виробництва до вимог GMP . Дiяльнiсть Емiтента залежить вiд наявностi всiх 
необхiдних для виробництва речовин, напiвпродуктiв та допомiжних матерiалiв, якi 
поставляються контрагентами рiзних країн. Ризик постачань пов'язаний з можливостями 
порушення постачальниками термiну i обсягiв поставок. Оскiльки порушень досягнутих 
домовленостей за останнi роки не спостерiгалося i домовленостi про постачання носять 
довгостроковий характер, вважаємо даний ризик низьким. Крiм того, укладання контрактiв 
термiном до одного року та проведення постiйного дослiдження вiдповiдних ринкiв iз 
визначенням альтернативних постачальникiв продукцiї надає Емiтенту можливiсть обирати 
найбiльш вигiднi умови поставки того чи iншого товару.            
        Екологiчнi ризики.Фармацевтичне виробництво потребує постiйного екологiчного 
контролю. Екологiчний ризик для Емiтента полягає у пiдвищеннi вимог з боку регулюючих 
органiв стосовно об'ємiв викидiв забруднюючих речовин. Проте вплив зазначеного ризику не 
суттєвий, оскiльки Емiтент постiйно вживає заходiв в цьому напрямку та здiйснює 
сертифiкацiйний аудит Системи управлiння довкiллям. 
 
 
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій 
за порушення законодавства 
        В 2012 роцi були сплаченi:  
       - пеня в сумi  9 905,55  грн. - за порушення термiнiв розрахункiв  в сферi зовнiшньо-
економiчної дiяльностi, 
       - пеня в сумi 442 817 грн. - за врегулювання сумнiвної заборгованостi ( податок на 
прибуток); 
       - штрафнi санкцiї в сумi  380 865,32 грн. - за невиконання договiрних зобов'язань.    
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       - штрафнi санкцiї в сумi 143 406 грн. - самостiйно нарахованi з податку на прибуток. 
 
 
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента 
        Протягом звiтного перiоду показники лiквiдностi ВАТ "Київмедпрепарат" перебували на 
достатньому рiвнi. Протягом 2012 року обсягу власного капiталу було достатньо  для 
фiнансування поточної та iнвестицiйної дiяльностi пiдприємства в запланованих обсягах. 
 
 
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець 
звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих 
договорів 
Таких договорiв немає. 
 
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) 
      Стратегiя  ВАТ "Київмедпрепарат"  передбачає перехiд вiд випуску продукцiї пiд 
мiжнародними непатентованими назвами до випуску препаратiв-генерикiв. З цiєю метою 
товариство планує iнтенсифiкувати програму проходження сертифiкацiї GМР (Належної 
Виробничої Практики) для її закiнчення до кiнця 2014 року.  
Необхiднiсть оновлення та модернiзацiї виробничого обладнання потребують деякi дiлянки, 
зокрема, компанiя планує побудувати новi лiнiї з фасування та пакування готової продукцiї.  
       В 2011-2012 роках Товариством отриманi новi Лiцензiї на право виробництва лiкарських 
засобiв, оптову торгiвлю лiкарськими засобами, на право виробництва ветеринарних 
медикаментiв та препаратiв, оптову, роздрiбну торгiвлю ветеринарними медикаментами та 
препаратами. Лiцензiї наданi на необмежений термiн. Це означає, що рiвень дiючого 
виробництва, рiвень контролю якостi i рiвень складського господарства на пiдприємствi 
вiдповiдає найвищим вимогам. 
        У майбутньому  товариство планує збiльшити частку на ринку завдяки промопродуктам та 
переходу до випуску брендованих препаратiв-генерикiв. Неабияка увага придiлятиметься 
розвитку експортного напряму збуту переважно в межах СНД (прiоритетами є Бiлорусь, 
Казахстан, Узбекистан).  
          
        Окрiм загальної стратегiї бiзнесу, ВАТ "Київмедпрепарат"  розроблена також стратегiя у 
сферi фiнансiв, що включає:  
- забезпечення компанiї фiнансовими ресурсами для її сталого зростання; 
- забезпечення зовнiшнiх та внутрiшнiх користувачiв iнформацiєю для прийняття рiшень; - 
забезпечення зростання вартостi як капiталу акцiонерiв так i вартостi компанiї в цiлому.           
       Наступний рiк очiкується досить складним i напруженим для нашої країни i бiзнесу в 
цiлому. На це зроблять свiй вплив i полiтичнi, i економiчнi чинники. Український уряд уперше 
за довгi роки почав виявляти цiкавiсть до розвитку вiтчизняної фармацевтичної галузi. Активну 
пiдтримку київським виробникам обiцяють адмiнiстрацiї мiста Києва i Шевченкiвського району. 
У прийнятому Проектi стратегiчного розвитку мiста Києва до 2025 року особливе мiсце 
придiлене розвитку медичного i фармацевтичного напряму з найвищим прiоритетом реалiзацiї.  
 
 
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 
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та розробку за звітний рік 
         Емiтент постiйно здiйснює науково-дослiднi та експериментальнi роботи. Аналiтично-
технологiчна служба Емiтента проводить аналiз ринкiв; дослiдження i розробку нових 
лiкарських засобiв та впроваджує їх у виробництво; проводить розробку, перегляд, 
стандартизацiю, затвердження нормативної документацiї, необхiдної для виробництва i 
контролю якостi лiкарських засобiв.         
       ВАТ "Київмедпрепарат" проводить постiйний збiр та поновлення iнформацiї про побiчнi дiї 
своїх препаратiв для оперативного вiдображення отриманої iнформацiй в iнструкцiях до 
лiкарських засобiв. Спецiалiсти Емiтента здiйснюють дослiдження можливостей генеричного 
випуску препаратiв, що ефективно зарекомендували себе на провiдних свiтових ринках i завдяки 
доступнiй цiнi можуть пiдвищити якiсть лiкування широких верств населення України. Крiм 
того, спецiалiсти створеного Емiтентом  Дослiдного центру  вивчають терапевтичнi потреби та 
спрямовують зусилля на розвиток нових оригiнальних препаратiв.      
           Починаючи з 2006 року Емiтент розпочав виробництво перших  ветеринарних препаратiв 
(антибактерiальнi препарати, кардiологiчнi та гастроентерологiчнi, дерматологiчнi та 
антигельмiнтнi препарати) для сiльськогосподарських та дрiбних домашнiх тварин. Стратегiя 
Емiтента в цiй сферi полягає в забезпеченнi ветеринарної медицини високотехнологiчними, 
ефективними та безпечними лiкарськими препаратами i розробцi нових препаратiв, 
орiєнтованих на потреби галузi.      На сьогоднi  Емiтент випускає 8 ветеринарних препаратiв.       
             Витрати на   науково-дослiднi програми  в 2012р.: 
- розробка нових препаратiв та реєстрацiя   - 3 672,06 тис.грн., 
- хiмiчнi реактиви, стандартнi зразки та додатковi матерiали  для активних та нових препаратiв  -  
4 620,47 тис.грн 
 
 
 
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні 
підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст 
та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний 
стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 
У 2012 роцi розглянуто справи: 
1) Справа, позивач: ВАТ "Київмедпрепарат", вiдповiдач ТОВ "Юнiфарма", Державна служба 
iнтелектуальної власностi, предмет спору: визнання свiдоцтва на знак для товарiв i послуг 
"Алтейка" недiйсним.  
Справа знаходиться в Господарському судi м. Києва.  
2) у 2012 роцi розглядалися  справи до узбецьких контрагентiв про стягнення суми боргу та пенi 
у валютi, по всiм прийнято рiшення на користь ВАТ "Київмедпрепарат", яке набрало законної 
сили 
3)  справа розглядається у  адмiнiстративному судi про оскарження податкової консультацiї. 
Сторони - ВАТ "Київмедпрепарат" та СДПI у м. Києвi по роботi з великими платниками 
податкiв 
4) адмiнiстративна справа (перебуває в касацiйнi iнстанцiї) про оскарження податкового 
повiдомлення рiшення по символiцi, позивач - ВАТ "Київмедпрепарат", вiдповiдач - СДПI у м. 
Києвi по роботi з великими платниками податкiв. 
5) Справа за позовом ВАТ "Київмедпрепарат" до ТОВ "ЕНЕРДЖИ" про стягнення суми оплати, 
справа перебуває у Вищому господарському судi України  
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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 
       Основними конкурентними перевагами ВАТ "Київмедпрепарат" є: лiдерство у сегментi 
антибактерiальних препаратiв (8,16% - у грошовому вимiрi,  19,58% - в упаковках у 2012 роцi),  
широкий асортимент продукцiї, який налiчує бiльше  100 найменувань в 11 фармацевтичних 
групах, потужна система дистрибуцiї, оновлення портфелю продукцiї якiсними препаратами, якi 
є бiльш доступними нiж їх iмпортнi аналоги.        
       Найвигiднiшими товарними групами (в вiдносному виглядi) товариства є капсули, мазi та 
гелi,  динамiка рентабельнiстi яких протягом аналiзованих перiодiв мала тенденцiю до 
зростання.  На пiдприємствi постiйно дослiджується можливостi генеричного випуску 
препаратiв, що ефективно зарекомендували себе на провiдних свiтових ринках i завдяки 
доступнiй цiновiй полiтицi можуть пiдвищити якiсть лiкування широких мас населення. Крiм 
того, фахiвцями Дослiдного центру вивчаються терапевтичнi потреби, i спрямовуються зусилля 
на розвиток оригiнальних препаратiв.         
       У структурi реалiзацiї ВАТ "Київмедпрепарат" протягом 2007-2008рр. переважали доходи 
вiд продажу таблеток та капсул.   У  2009-2010рр. найбiльшу питому вагу в структурi реалiзацiї 
стали займати iн'єкцiї. У 2011р. знову почали переважати доходи вiд продажу таблеток та 
капсул. У 2012 роцi доходи були отримано переважно вiд реалiзацiї таблеток та iн'єкцiй.         
       Основним покупцем продукцiї ВАТ "Київмедпрепарат" є Корпорацiя "Артерiум", яка 
працює з понад 30 провiдними дистриб'юторами в Українi. Протягом 2005р - 2012р. структура 
реалiзацiї продукцiї заводу майже не зазнавала змiн,  основним ринком збуту залишається 
Україна ( у 2012 роцi - 83% реалiзацiї у вартiсному виразi).         
        Протягом останнiх 6 рокiв валюта балансу ВАТ "Київмедпрепарат" мала тенденцiю до 
зростання.   Активи пiдприємства зростали переважно в частинi збiльшення необоротних 
активiв ( довгостроковi фiнансовi iнвестицiї), грошовi кошти. Станом на  01.01.2013 р. основнi 
засоби були сформованi, переважно, з будинкiв,споруд й машин та обладнання.           
        Протягом всього перiоду дiяльностi ВАТ "Київмедпрепарат" оборотнi активи були 
сформованi переважно за рахунок запасiв та дебiторської заборгованостi за товари, роботи, 
послуги. Власний капiтал емiтента впродовж останнiх шести рокiв збiльшився  майже у 3 рази, 
що вiдбулося переважно за рахунок зростання нерозподiленого прибутку та пiд впливом 
збiльшення статутного капiталу пiсля проведення додаткових емiсiй акцiй.  У складi поточних 
зобов'язань переважають кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги.       
     Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї ВАТ "Київмедпрепарат" отримує, переважно, в результатi 
продажу вироблених медикаментiв. З метою пiдтримання продажiв пiдприємство  використовує 
систему бонусiв та знижок.     
 
 
 

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність 
емітента 

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 
Власні основні засоби 

(тис. грн.) 
Орендовані основні 
засоби (тис. грн.) 

Основні засоби, 
всього (тис. грн.) 

Найменування основних 
засобів на початок 

періоду 

на 
кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на 
кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на 
кінець 
періоду 

1. Виробничого призначення: 106 120 103 542 208 0 106 328 103 542 
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  будівлі та споруди 69 883 69 491 0 0 69 883 69 491 
  машини та обладнання 33 517 30 919 208 0 33 725 30 919 
  транспортні засоби 772 1 472 0 0 772 1 472 
  інші 1 948 1 660 0 0 1 948 1 660 
2. Невиробничого 
призначення: 

6 737 6 617 0 0 6 737 6 617 

  будівлі та споруди 1 995 1 942 0 0 1 995 1 942 
  машини та обладнання 290 248 0 0 290 248 
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 
  інші 4 452 4 427 0 0 4 452 4 427 
Усього 112 857 110 159 208 0 113 065 110 159 

Опис 

Згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову 
звiтнiсть в Українi" № 996-XIV, на основi Положення про бух.облiк № 
7 "Основнi  
засоби" та "Положення про основнi принципи облiкової полiтики  ВАТ 
"Київмедпрепарат" по кожному об'єкту основних засобiв визначається 
термiн використання, який затверджується наказом по пiдприємству. 
Первiсна вартiсть основних засобiв та iнших необоротних матерiальних 
активiв складала   247442тис.грн. cтаном на  31.12.12р., знос основних 
засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв складав 137283 
тис.грн., залишкова вартiсть - 110159 тис.грн. 
Амортизацiя нараховується по прямолiнiйному методу. 
Основнi засоби використовуються за призначенням. 
Ступiнь зносу ОЗ: на 01.01.2012р. -  52%, на 01.01.2013р. -55 %,. 
Ступiнь зносу   гр.3 - 28 %,  гр.4 -76 %,   гр.5 - 46%,     гр.6 - 86 %. 
непромисловi ОЗ - 24 %. 
Згiдно наказу по пiдприємству на консервацiї знаходиться будiвля 
крпус №12, в звязку з припиненням виробництва, 
Збiльшення вартостi ОЗ зумовлено придбанням основних засобiв груп  
4, 5  та  6, та ремонтом будiвель гр.3 
Обмеження  на  використання  основних  засобiв:  основнi  засоби у 
заставi - 157269тис.грн., основнi засоби в операцiйнiй орендi  4797 
тис.грн. 
 
 
 
 

 
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 
Розрахункова вартість чистих активів 
(тис.грн.) 

504 393 492 134 

Статутний капітал (тис.грн.) 200 100,05 200 100,05 
Скоригований статутний капітал 
(тис.грн.) 

200 100,05 200 100,05 

Опис Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства визначається як рiзниця мiж вартiстю 
активiв та вартiстю зобов'язань. Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства 
здiйснюється для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з 
метою реалiзацiї положень статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" 
Цивiльного кодексу України. 
Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства проведений у вiдповiдностi до 
Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних 
товариств, затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 
ринку вiд 17.11.04р. №485 та Положення (стандарту) бухгатерського облiку №2 
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"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 №87. 
 
 
 
 

Висновок Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2012р. складала  504 393тис.грн., i є 
бiльшою розмiру статутного капiталу Товариства, що вiдповiдає вимогам чинного 
законодавства. 
 
 
 
 

 
13.3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 
частина 

боргу (тис. 
грн.) 

Відсоток за 
користування 
коштами 

(відсоток річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 441 769 X X 
у тому числі:  
АТ "Банк "Фiнанси та Кредит" 01.09.2008 206 220 0 31.08.2013 
АТ "Банк "Фiнанси та Кредит" 13.06.2008 83 528 0 12.06.2013 
АТ "Банк "Фiнанси та Кредит" 16.12.2008 127 021 0 15.06.2013 
АТ "ОТП Банк" 20.07.2011 25 000 0 30.04.2013 
Зобов’язання за цінними паперами X 320 X X 

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

X 0 X X 

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 320 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 5 228 X X 
Фінансова допомога на зворотній 
основі 

X 952 X X 

Інші зобов'язання X 311 266 X X 

Усього зобов'язань X 759 535 X X 
Опис Iнформацiя про вiдсоткову ставку за користування кредитними 

коштами є конфiденцiйною. 
 



13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 
Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

№ 
з/п 

Основні 
види 

продукції 

у натуральній 
формі (фізична 

од.вим.) 

у грошовій формі 
(тис.грн.) 

у відсотках до всієї 
виробленої 
продукції 

у натуральній 
формі (фізична 

од.вим.) 

 у грошовій формі 
(тис.грн.) 

у відсотках до всієї 
виробленої 
продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Цефтрiаксон,

порошок для 
iн'єкцiй 1.0 г 

№10 

7585,350 тис.флаконiв 51883,79 6,17 6788,000 тис.флаконiв 36134,78 4,87 
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13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат 
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції 

(у відсотках) 
1 2 3 
1 Сировина та допомiжнi матерiали 72 

2 Заробiтна плата та iншi виплати 14 

3 Iнше 14 

 

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 
папери, що виникала протягом періоду 

Дата 
виникнення 

події 

Дата оприлюднення 
Повідомлення у 
стрічці новин 

Вид інформації 

1 2 3 
28.12.2012 29.12.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  
28.12.2012 29.12.2012 Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних 

паперів  
 

Інформація про стан корпоративного управління 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

 
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 
1 2010 2 1 
2 2011 1 0 
3 2012 2 1 

 
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах? 
 Так Ні 
Реєстраційна комісія X  
Акціонери   
Реєстратор   
Депозитарій   
Інше 
(запишіть) 

 

 
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників 
для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 
 Так Ні 
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  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  
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(запишіть) 
 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 
 Так Ні 
Реорганізація  X 
Внесення змін до статуту товариства X  
Прийняття рішення про зміну типу товариства  X 
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 
товариства 

X  

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 
товариства 

 X 

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення 
про припинення їх повноважень 

X  

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), 
прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень 

X  

Інше 
(запишіть) 

Прийняття рiшення про змiну найменування Товариства. 

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 
 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 
 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради 3 
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 1 
Кількість представників держави 0 
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0 
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 3 
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0 

 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом 
останніх трьох років?  30 
 
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? 
 Так Ні 
Стратегічного планування  X 
Аудиторський  X 
З питань призначень і винагород  X 
Інвестиційний  X 
Інше 
(запишіть) 

У складi Наглядової ради комiтети не створенi 

Інше 
(запишіть) 

У складi Наглядової ради комiтети не створенi 

 
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за 
роботу з акціонерами? (так/ні)  ні 
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Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 
 Так Ні 
Винагорода є фіксованою сумою  X 
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 
ринкової вартості акцій 

 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 
Члени наглядової ради не отримують винагороди X  
Інше 
(запишіть) 

 

 
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 (запишіть) 
зберiгання та не розголошування конфiденцiйної iнформацiї 
про дiяльнiсть Товариства 

X  

 
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився 
зі своїми правами та обов'язками? 
 Так Ні 
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із 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 
(запишіть) 

Дiючi члени наглядової ради переобранi на повторний строк та обраний 
новий член наглядової ради (кiлькiсть членiв наглядової ради-4 особи) 

 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)  так 
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 
останніх трьох років?  2 
 
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів 
загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління? 

 
Загальні 
збори 

акціонерів 

Засідання 
наглядової 

ради 

Засідання 
правління
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Члени правління (директор) ні ні ні 
Загальний відділ ні ні ні 
Члени наглядової ради (голова наглядової 
ради) 

ні ні ні 

Юридичний відділ (юрист) ні ні ні 
Секретар правління ні ні так 
Секретар загальних зборів так ні ні 
Секретар наглядової ради ні так ні 
Корпоративний секретар ні ні ні 
Відділ або управління, яке відповідає за роботу 
з акціонерами 

ні ні ні 

Інше (запишіть) 
 

ні ні ні 

 
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 так ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту або 
балансу або бюджету 

так ні ні ні 

Обрання та відкликання голови правління так ні ні ні 
Обрання та відкликання членів правління так ні ні ні 
Обрання та відкликання голови наглядової 
ради 

ні так ні ні 

Обрання та відкликання членів наглядової 
ради 

так ні ні ні 

Обрання та відкликання голови та членів 
ревізійної комісії 

так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 
та членів правління 

ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 
та членів наглядової ради 

ні ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів правління 

так так ні ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 
акцій 

так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій 

ні так ні ні 

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

ні так ні ні 

 
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 
імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 
 
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)  так 
 
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 
Положення про загальні збори акціонерів X  
Положення про наглядову раду X  
Положення про виконавчий орган (правління) X  
Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 
Положення про ревізійну комісію  X 
Положення про акції акціонерного товариства  X 
Положення про порядок розподілу прибутку  X 
Інше (запишіть) Iншi документи вiдсутнi 

 
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 
акціонерного товариства? 

 

Інформація 
розповсюджує

ться на 
загальних 
зборах 

Публікуєт
ься у 
пресі, 

оприлюдн
юється в 
загальнод
оступній 
інформаці
йній базі 
даних 

ДКЦПФР 
про ринок 
цінних 
паперів 

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

Фінансова звітність, 
результати діяльності 

ні так ні так ні 

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

ні так ні ні ні 

Інформація про склад 
органів управління 
товариства 

ні так ні так ні 

Статут та внутрішні ні ні ні так ні 
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документи 
Протоколи загальних 
зборів акціонерів після 
їх проведення 

ні ні ні так ні 

Розмір винагороди 
посадових осіб 
акціонерного 
товариства 

ні ні ні ні ні 

 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)  так 
 
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 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 аудитора? 
 Так Ні 
Загальні збори акціонерів  X 
Наглядова рада  X 
Правління або директор X  
Інше 
(запишіть) 

 

 
Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)  так 
 
З якої причини було змінено аудитора? 
 Так Ні 
Не задовольняв професійний рівень  X 
Не задовольняли умови договору з аудитором  X 
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  X 
Інше 
(запишіть) 

Ротацiя аудиторiв 

 
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 
товариства в минулому році? 
 Так Ні 
Ревізійна комісія X  
Наглядова рада  X 
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X 
Стороння компанія або сторонній консультант X  
Перевірки не проводились  X 
Інше 
(запишіть) 

Окружна ДПС - Центральний офiс з обслуговування ВПП 
ДПС,незалежна аудиторська компанiя. 
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З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу? 
 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 
відсотків голосів 

 X 

Інше 
(запишіть) 

 

 
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  
ні 
 
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ 
 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів 
протягом наступних трьох років? 

 Так Ні 
Випуск акцій X  
Випуск депозитарних розписок  X 
Випуск облігацій  X 
Кредити банків X  
Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X 
Інше (запишіть) 
 

 X 

 
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 
трьох років? 
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
Так, плануємо розпочати переговори  
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних 
трьох років 

 

Не визначились X 
 
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  так 
 
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні)  так 
 
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній 
системі України (далі - особа)? 
 Так Ні 
Не задовольняв професійний рівень особи  X 
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Не задовольняли умови договору з особою  X 
Особу змінено на вимогу:   
акціонерів  X 
суду  X 

Інше 
(запишіть) 

В зв'язку з проведенням  дематерiалiзацi акцiй Товариства, розiрваний 
договiр з реєстратором ПрАТ "F.C.I.", та укладений договiр зi зберiгачем 
АТ "Банк "Фiнанси та Кредит"  

 
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 
управління? (так/ні)  ні 
 
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс 
не прийнятий 
 
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його 
оприлюднено: Кодекс не прийнятий 
 
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: 
Кодекс не прийнятий 
 

Звіт про корпоративне управління 
 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи 
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за 
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, 
найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх 
відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік 
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради 
та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння 
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг 
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до 
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або 
про відсутність таких заходів 
5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 
характеристики або про відсутність такої системи 
6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи 
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та 
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку 
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений 
у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність 
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що 
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір 
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї 
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така 
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність 
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10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють 
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку 
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, 
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, 
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) 
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 
 загальний стаж аудиторської діяльності 
 кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі 
 перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом 
року 
 випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 
внутрішнього аудитора 
 ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років 
 стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, 
та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена 
аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання 
ринків фінансових послуг 
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 
послуг, зокрема: 
 наявність механізму розгляду скарг 
 прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого 
розглядати скарги 
 стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання 
фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених 
скарг) 
 наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою 
установою та результати їх розгляду 
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КОДИ 
Дата 01.01.2013 

Підприємство 
Вiдкрите  акцiонерне товариство 
"Київмедпрепарат" 

за ЄДРПОУ 00480862 

Територія м.Київ, Шевченкiвський р-н за КОАТУУ 8039100000 
Організаційно-
правова форма 
господарювання 

Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ 231 

Орган державного 
управління 

 за СПОДУ  

Вид економічної 
діяльності 

Виробництво фармацевтичних препаратів і 
матеріалів 

за КВЕД 21.20 

Середня кількість працівників (1): 1015 
Одиниця виміру: тис.грн. 
Адреса: 01032, Україна, м.Київ, вул.Саксаганського, 139 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 
Баланс 

на 31.12.2012 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:    
    залишкова вартість 010 175 141 
    первісна вартість 011 679 690 
    накопичена амортизація 012 ( 504 ) ( 549 ) 
Незавершені капітальні інвестиції 020 5 694 5 672 
Основні засоби:    
    залишкова вартість 030 113 065 110 159 
    первісна вартість 031 232 730 243 391 
    знос 032 ( 119 665 ) ( 133 232 ) 
Довгострокові біологічні активи:    
    справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 
    первісна вартість 036 0 0 
    накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові фінансові інвестиції:    
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 

040 0 0 

    інші фінансові інвестиції 045 452 953 473 043 
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 96 681 
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної 
нерухомості 

055 0 0 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0 
Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ) ( 0 ) 
Відстрочені податкові активи 060 0 0 
Гудвіл 065 0 0 
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Інші необоротні активи 070 526 533 
Гудвіл при консолідації 075 0 0 
Усього за розділом I 080 572 413 686 229 
II. Оборотні активи    
Виробничі запаси 100 64 389 69 523 
Поточні біологічні активи 110 0 0 
Незавершене виробництво 120 30 857 22 498 
Готова продукція 130 30 936 29 312 
Товари 140 895 1 164 
Векселі одержані 150 0 0 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
    чиста реалізаційна вартість 160 395 481 418 663 
    первісна вартість 161 395 481 418 663 
    резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 ) 
Дебіторська заборгованість за рахунками:    
    за бюджетом 170 4 171 901 
    за виданими авансами 180 27 923 22 263 
    з нарахованих доходів 190 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 200 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 79 364 540 
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
    в національній валюті 230 3 052 295 
    у тому числі в касі 231 0 0 
    в іноземній валюті 240 7 649 14 840 
Інші оборотні активи 250 0 0 
Усього за розділом II 260 644 717 579 999 
III. Витрати майбутніх періодів 270 49 290 787 
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 
Баланс 280 1 266 420 1 267 015 

 

Пасив 
Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
I. Власний капітал    
Статутний капітал 300 200 100 200 100 
Пайовий капітал 310 0 0 
Додатковий вкладений капітал 320 0 0 
Інший додатковий капітал 330 0 0 
Резервний капітал 340 13 700 14 700 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 278 334 289 593 
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 ) 
Накопичена курсова різниця 375 0 0 
Усього за розділом I 380 492 134 504 393 
Частка меншості 385 0 0 
II. Забезпечення таких витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу 400 2 799 3 087 
Інші забезпечення 410 0 0 
Сума страхових резервів 415 0 0 
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0 



 64

Цільове фінансування  (2) 420 0 0 
Усього за розділом II 430 2 799 3 087 
ІІІ. Довгострокові зобов'язання    
Довгострокові кредити банків 440 366 669 0 
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 152 0 
Відстрочені податкові зобов’язання 460 24 706 17 822 
Інші довгострокові зобов’язання 470 1 212 953 
Усього за розділом ІІІ 480 392 739 18 775 
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 0 441 769 
Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями 

510 44 19 

Векселі видані 520 253 265 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 207 409 215 033 
Поточні зобов’язання за розрахунками:    
    з одержаних авансів 540 4 762 385 
    з бюджетом 550 5 681 5 228 
    з позабюджетних платежів 560 0 0 
    зі страхування 570 1 256 1 460 
    з оплати праці 580 2 527 3 051 
    з учасниками 590 1 618 1 425 
    із внутрішніх розрахунків 600 0 0 
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та 
групами вибуття, утримуваними для продажу 

605 0 0 

Інші поточні зобов'язання 610 155 198 72 125 
Усього за розділом IV 620 378 748 740 760 
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 
Баланс 640 1 266 420 1 267 015 
(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом 
виконавчої влади у галузі статистики. 
(2) З рядка 420 графа 4  Сума благодійної допомоги (421) 0 

 
Керівник    Яцюк О.М. 
 
Головний бухгалтер   Будя Т.I. 
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КОДИ 

Дата 01.01.2013 

Підприємство 
Вiдкрите  акцiонерне товариство 
"Київмедпрепарат" 

за ЄДРПОУ 00480862 

Територія м.Київ, Шевченкiвський р-н за КОАТУУ 8039100000 
Орган державного 
управління 

  за СПОДУ  

Організаційно-
правова форма 
господарювання 

Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ 231 

Вид економічної 
діяльності 

Виробництво фармацевтичних препаратів і 
матеріалів 

за КВЕД 21.20 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 
Одиниця виміру: тис.грн. 

Звіт про фінансові результати 
за 2012 рік 
Форма №2 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
Код за ДКУД 1801003

Стаття 
Код 
рядка 

За звітний 
період 

За попередній 
період 

1 2 3 4 
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

010 743 672 657 031 

Податок на додану вартість 015 ( 1 570 ) ( 1 341 ) 
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 ) 
 025 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші вирахування з доходу 030 ( 56 110 ) ( 105 157 ) 
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) 

035 685 992 550 533 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 374 180 ) ( 350 021 ) 
Валовий прибуток: 
   прибуток 

050 311 812 200 512 

   збиток 055 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші операційні доходи 060 3 482 3 804 
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності 

061 0 0 

Адміністративні витрати 070 ( 132 285 ) ( 48 068 ) 
Витрати на збут 080 ( 52 701 ) ( 21 226 ) 
Інші операційні витрати 090 ( 44 581 ) ( 43 500 ) 
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності 

091 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансові результати від операційної діяльності: 
   прибуток 

100 85 727 91 522 

    збиток 105 ( 0 ) ( 0 ) 
Доход від участі в капіталі 110 0 0 
Інші фінансові доходи 120 143 4 
Інші доходи (1) 130 0 0 
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Фінансові витрати 140 ( 65 862 ) ( 32 853 ) 
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрати 160 ( 0 ) ( 0 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0 
Фінансові результати від звичайної діяльності до 
оподаткування: 
   прибуток 

170 20 008 58 673 

    збиток 175 ( 0 ) ( 0 ) 
    у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або 
прибуток від переоцінки необоротних активів та групи 
вибуття у наслідок  припинення діяльності 

176 0 0 

    у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від 
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у 
наслідок  припинення діяльності 

177 ( 0 ) ( 0 ) 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180  ( 7 749 ) ( 27 471 ) 
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185  0 0 
Фінансові результати від звичайної діяльності: 
   прибуток 

190 12 259 31 202 

    збиток 195 ( 0 ) ( 0 ) 
Надзвичайні: 
   доходи 

200 0 0 

    витрати 205 ( 0 ) ( 0 ) 
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 ) 
Частка меншості 215 0 0 
Чистий: 
   прибуток 

220 12 259 31 202 

    збиток 225 ( 0 ) ( 0 ) 
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 
(1) З рядка 130 графа 3  Дохід, пов'язаний з благодійною 
допомогою 

(131) 0 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника 
Код 
рядка 

За звітний 
період 

За попередній 
період 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 230 274 220 279 309 
Витрати на оплату праці 240 62 582 51 688 
Відрахування на соціальні заходи 250 23 687 19 269 
Амортизація 260 15 683 16 474 
Інші операційні витрати 270 178 551 83 129 
Разом 280 554 723 449 869 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті 
Код 
рядка 

За звітний 
період 

За попередній 
період 

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 300 8004002 8004002 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 8004002 8004002 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 1,5 3,9 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

330 1,5 3,9 

Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0 
 
Керівник    Яцюк О.М. 
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Головний бухгалтер   Будя Т.I. 
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КОДИ 
Дата 01.01.2013 

Підприємство 
Вiдкрите  акцiонерне товариство 
"Київмедпрепарат" 

за ЄДРПОУ 00480862 

Територія м.Київ, Шевченкiвський р-н за КОАТУУ 8039100000 
Організаційно-
правова форма 
господарювання 

Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ 231 

Вид економічної 
діяльності 

Виробництво фармацевтичних препаратів і 
матеріалів 

за КВЕД 21.20 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 
Одиниця виміру: тис.грн. 

Звіт про рух грошових коштів 
За 2012 pік 
Форма №3 

Код за ДКУД 1801004

Стаття Код 
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) 010 722 042 569 011 
Погашення векселів одержаних 015 0 0 
Покупців і замовників авансів 020 288 4 665 
Повернення авансів 030 2 620 4 762 
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 19 4 
Бюджету податку на додану вартість 040 5 031 51 
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових 
платежів) 

045 0 372 

Отримання субсидій, дотацій 050 0 0 
Цільового фінансування 060 1 464 1 088 
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0 
Інші надходження 080 133 099 31 405 
    Витрачання на оплату:    
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 541 922 ) ( 389 863 ) 
Авансів 095 ( 15 871 ) ( 3 494 ) 
Повернення авансів 100 ( 135 ) ( 2 ) 
Працівникам 105 ( 57 175 ) ( 44 989 ) 
Витрат на відрядження 110 ( 1 023 ) ( 107 ) 
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 0 ) ( 0 ) 
Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 15 422 ) ( 11 117 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 28 348 ) ( 22 746 ) 
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових 
платежів) 

130 ( 11 289 ) ( 9 620 ) 

Цільових внесків 140 ( 2 464 ) ( 754 ) 
Інші витрачання 145 ( 165 361 ) ( 37 976 ) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 25 553 90 690 
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 
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Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 25 553 90 690 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    
Реалізація:    
    фінансових інвестицій 180 25 876 57 623 
    необоротних активів 190 375 35 
    майнових комплексів 200 0 0 
Отримані:    
    відсотки 210 0 0 
    дивіденди 220 0 0 
Інші надходження 230 0 0 
Придбання:    
    фінансових інвестицій 240 ( 70 848 ) ( 78 863 ) 
    необоротних активів 250 ( 13 011 ) ( 17 530 ) 
    майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -57 608 -38 735 
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -57 608 -38 735 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    
Надходження власного капіталу 310 0 0 
Отримані позики 320 171 275 42 085 
Інші надходження 330 0 0 
Погашення позик 340 ( 96 434 ) ( 27 681 ) 
Сплачені дивіденди 350 ( 193 ) ( 0 ) 
Інші платежі 360 ( 38 167 ) ( 63 342 ) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 36 481 -48 938 
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 36 481 -48 938 
Чистий рух коштів за звітний період 400 4 426 3 017 
Залишок коштів на початок року 410 10 701 7 531 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 8 153 
Залишок коштів на кінець року 430 15 135 10 701 

 
Керівник    Яцюк О.М. 
 
Головний бухгалтер   Будя Т.I. 



КОДИ 

Дата 28.01.2013 
Підприємство Вiдкрите  акцiонерне товариство "Київмедпрепарат" за ЄДРПОУ 00480862 
Територія м.Київ, Шевченкiвський р-н за КОАТУУ 8039100000 
Орган державного 
управління 

  за СПОДУ  

Організаційно-
правова форма 
господарювання 

Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ 231 

Вид економічної 
діяльності 

Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів за КВЕД 21.20 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

v за міжнародними стандартами фінансової звітності 
Одиниця виміру: тис.грн. 

 
Звіт про власний капітал 

за 2012 рік 
Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття 
Код 
рядка 

Статутний 
капітал 

Пайовий 
капітал 

Додатковий 
вкладений 
капітал 

Інший 
додатковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподі- 
лений 

прибуток 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Залишок на початок 
року 

010 200 100 0 0 0 13 700 278 334 0 0 492 134 

Коригування:           
Зміна облікової 
політики 

020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 
помилок 

030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Скоригований 
залишок на початок 
року 

050 200 100 0 0 0 13 700 278 334 0 0 492 134 

Переоцінка активів:           
Дооцінка основних 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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засобів 
Уцінка основних 
засобів 

070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка 
незавершеного 
будівництва 

080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка 
незавершеного 
будівництва 

090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка 
нематеріальних 
активів 

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка 
нематеріальних 
активів 

110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Чистий прибуток 
(збиток) за звітний 
період 

130 0 0 0 0 0 12 259 0 0 12 259 

Розподіл прибутку:           
Виплати власникам 
(дивіденди) 

140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 
прибутку до 
статутного капіталу 

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 
резервного капіталу 

160 0 0 0 0 1 000 -1 000 0 0 0 

 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Внески учасників:           
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Погашення 
заборгованості з 
капіталу 

190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Вилучення 
капіталу: 

          

Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Перепродаж 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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викуплених акцій 
(часток) 
Анулювання 
викуплений акцій 
(часток) 

230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в 
капіталі 

240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 
номінальної вартості 
акцій 

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 
капіталі: 

          

Списання 
невідшкодованих 
збитків 

260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Безкоштовно 
отримані активи 

270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Разом змін в 
капіталі 

290 0 0 0 0 1 000 11 259 0 0 12 259 

Залишок на кінець 
року 

300 200 100 0 0 0 14 700 289 593 0 0 504 393 

 
Керівник    Яцюк О.М. 
 
Головний бухгалтер   Будя Т.I. 
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 
стандартів фінансової звітності 

 
Примітки до фінансової звітності , 
за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року 

 
1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
  

ПАТ «Київмедпрепарат» (надалі – Підприємство) було створене в Україні  25.03.1992 року, остання 
перереєстрація відбулась 10.01.2013 року під номером 10741050020003782.  
Підприємство зареєстровано за адресою 01032, м. Київ, вул.. Саксаганського, 139 
Фактична адреса Підприємства:  01032, м. Київ, вул.. Саксаганського, 139 
 
Предметом діяльності Підприємства є діяльність, пов’язана з виробництвом лікарських засобів, 
виробництво виробів медичного призначення, виробництво медичної, мікробіологічної та парфюмерно-
косметичної продукції та матеріалів, роздрібна та оптова торгівля лікарськими засобами та інші види 
діяльності передбачені Статутом. 
 
Фактично у 2012 році Підприємство здійснювало господарську діяльність по виробництву та реалізації 
лікарських засобів, товарів медичного призначення та інших послуг. 
 

2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
 

Концептуальна основа 
Дана фінансова звітність була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності 
(далі - МСФЗ). 
 
Основа подання інформації  
Фінансова звітність представлена в гривнях, всі суми округлені до тисяч. Фінансова звітність 
підготовлена відповідно до принципу історичної собівартості за винятком деяких статей основних 
засобів, які обліковуються за справедливою вартістю. 
 
Підприємство веде бухгалтерський облік в українських гривнях ("грн." або "гривня") відповідно до 
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України (надалі - ПСБО) та іншого чинного українського 
законодавства з бухгалтерського обліку. Українські принципи бухгалтерського обліку відрізняються від 
загальноприйнятих МСБО. Отже, ця фінансова звітність, підготовлена на основі бухгалтерських записів 
Підприємства, містить коригування, які необхідно було внести у фінансову звітність для того, щоб вона 
відповідала МСБО. 
При підготовці фінансової звітності згідно з МСБО керівництву Підприємства необхідно робити оцінки 
та припущення, які мають вплив на зазначені суми активів та зобов’язань, розкриття умовних активів та 
зобов’язань на дату підготовки фінансової звітності та опубліковані суми прибутку та витрат протягом 
звітного періоду. Фактичні результати можуть відрізнятися від таких оцінок. 
 
Валюта оцінки та подання 
Підприємство веде бухгалтерський облік в українських гривнях.  
 
 
Основні засоби.  
Активи, що належать на правах власності 
Основні засоби, що утримуються з метою надання послуг або для власних потреб, відображені в звіті про 
фінансовий стан за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації за винятком незавершеного 
будівництва, що відображається за історичною вартістю. 
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Прибутки або збитки, що виникають внаслідок вибуття об'єкта основних засобів, визначаються як 
різниця між виручкою від реалізації і поточною вартістю активу та відображаються в складі звіту про 
сукупні прибутки і збитки. 
 
Амортизація 
Нарахування амортизації відображається в звіті про прибутки і збитки на основі прямолінійного методу 
виходячи з вартості, що амортизується, з урахуванням наступних термінів корисної експлуатації: 
 

Категорія активів                                   Термін корисної експлуатації, років 
 
Будівлі і споруди                                             10-30 
Транспортні засоби                                        12 
Обладнання                                                            6-12 
Меблі                                                                       3 – 5 
Офісне і комп'ютерне устаткування                     3 – 7 
Інші основні засоби                                                2 – 5 

Амортизація на незавершене будівництво не нараховується . 
 
Нематеріальні активи. 
Нематеріальні активи обліковуються за вартістю мінус накопичена амортизація. Амортизація 
розраховується згідно з терміном списання активів протягом передбаченого терміну їх використання за 
лінійним методом.  
 
Інвестиції 
Всі інвестиції первісно оцінюються за собівартістю, яка, на думку найвищого управлінського персоналу, 
відповідає справедливій вартості і включає всі витрати, пов'язані із здійсненням інвестицій. 
 
Інвестиції, що кваліфікуються як призначені до продажу, не мають ринкових котирувань і чию 
справедливу вартість неможливо достовірно визначити, згодом вимірюються за собівартістю за 
вирахуванням величини знецінення. 
 
Інвестиції в асоційовані компанії враховуються із застосуванням методу участі в капіталі. У 
відповідності з методом участі інвестиції в асоційовані компанії спочатку визнаються за собівартістю з 
подальшим збільшенням або зменшенням на величину частки інвестора в прибутках або збитках 
асоційованої компанії. Частка інвестора в прибутках або збитках асоційованої компанії відображається в 
звіті про прибутки і збитки інвестора. Доходи, отримані від об'єкта інвестування, зменшують вартість 
інвестицій. Може виникати необхідність в коректуванні балансової вартості для відображення змін 
пропорційної частки участі інвестора в об'єкті інвестицій, що виникають в результаті змін у власному 
капіталі об'єкта інвестицій, які не були включені в його звіт про прибутки і збитки. Такі зміни включають 
і ті, які виникають внаслідок переоцінки основних засобів, курсових різниць. Частка інвестора у цих 
змінах визнається безпосередньо в капіталі інвестора. 
 
 
Запаси 
Запаси відображаються по найменшій з двох оцінок: собівартості або чистої вартості реалізації. Метод 
оцінки вартості вибуття запасів визначається за ідентифікованою собівартістю. Чиста реалізаційна 
вартість є очікуваною продажною ціною в рамках звичайного ведення бізнесу за вирахуванням витрат на 
доведення запасів до стану придатності до продажу.  
 
Дебіторська заборгованість.  
Дебіторська заборгованість відображається за первинною вартістю за вирахуванням резерву сумнівної 
заборгованості. Заборгованість визнається сумнівною, коли відшкодування повної суми заборгованості 
не представляється можливим.  
Безнадійна заборгованість списується у міру виявлення. 
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Зменшення корисностi 
Балансову вартiсть активу слiд зменшувати до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо, i тiльки 
якщо, сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансової вартостi. Збиток вiд зменшення 
корисностi слiд негайно визнавати в прибутках чи збитках, якщо актив не облiковують за переоцiненою 
вартiстю згiдно з iншим стандартом. 
 
Знецінення 
Збитки від знецінення визнаються кожен раз, коли поточна вартість активу або групи, яка генерує 
грошові потоки, перевищує вартість відшкодування такого активу або групи. 
 
Вартістю відшкодування основних засобів є більша з двох оцінок: чистою вартістю реалізації та вартістю 
в експлуатації. При оцінці вартості в експлуатації очікувані майбутні грошові потоки приводяться до їх 
сьогоднішньої величиною із застосуванням ставки дисконту до вирахування податку, яка відображає 
ринкові очікування вартості грошей і ризики, властиві активу. 
 
Процентні запозичення 
Процентні запозичення при первісному визнанні відображаються за собівартістю, яка оцінюється як така, 
що відповідає справедливій, за вирахуванням витрат на операції 
запозичення. 
У подальшому за первісним визнанням процентні запозичення відображаються за вартістю, яка 
амортизується із застосуванням методу ефективної ставки відсотка. Вартість, яка амортизується, 
розраховується з урахуванням будь-яких витрат, пов'язаних із здійсненням операції, і будь-якого 
дисконту або премії при погашенні. 
У тій мірі, в якій кошти запозичені спеціально в цілях придбання кваліфікованого активу, сума відсотків, 
які можуть підлягати капіталізації у вартості такого активу, визначається як сума фактично нарахованих 
процентів по запозиченню протягом періоду за вирахуванням будь-якого інвестиційного доходу на 
тимчасові інвестиції за рахунок таких запозичень 
У тій мірі, в якій кошти запозичені в загальних цілях і використані для придбання кваліфікованого 
активу, сума витрат за позиками, дозволена для капіталізації, повинна визначатися шляхом застосування 
ставки капіталізації до витрат на цей актив. Ставкою капіталізації має бути середньозважена величина 
витрат за позиками, стосовно до позик Компанії, що залишаються непогашеними протягом періоду, за 
винятком позик, отриманих спеціально для придбання кваліфікованого активу. Сума витрат на позики, 
капіталізованих протягом періоду, не повинна перевищувати суму витрат на позики, понесених протягом 
цього періоду. 
 
 
Резерви 
Резерви створюються в тих випадках, коли у Підприємства виникає зобов'язання як результат минулих 
подій, та існує ймовірність виникнення необхідності погашення такого зобов'язання, що призведе до 
відтоку ресурсів. Резерви формуються на підставі оцінок найвищим управлінським персоналом 
очікуваної величини витрат, необхідних для покриття зобов'язань на дату балансу, і приводяться до 
сьогоднішньої вартості, коли ефект впливу вартості грошей у часі є суттєвим. 
 
Резерви визначаються шляхом дисконтування очікуваних майбутніх грошових потоків із застосуванням 
ставки дисконту до оподаткування, що відбиває поточну ринкову оцінку вартості грошей і специфічні 
ризики, пов'язані з конкретними зобов'язаннями. У разі дисконтування збільшення резерву внаслідок 
проходження більшого проміжку часу визнається в якості процентних витрат. 
 
Платежі з операційної оренди 
Оренда, при якій всі ризики та винагороди, пов'язані з володінням, лягають на орендодавця, 
класифікується як операційна оренда. Орендні платежі по операційній оренді відображаються у звіті про 
прибутки і збитки за методом рівномірного нарахування протягом усього терміну оренди. 
 
Суми податку на додану вартість до відшкодування 
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Суми податку на додану вартість до відшкодування представляють собою здебільшого суми податку, 
сплачені (нараховані) при придбанні основних засобів або інших послуг. 
 
Грошові кошти і їх еквіваленти 
Грошові кошти і їх еквіваленти складаються з грошових коштів на банківських рахунках. 
  
Статутний капітал 
Статутний капітал складається з паїв учасників і визнаний у складі капіталу. 
 
Позики.  
Процентні позики обліковуються за сумою надходжень, за вирахуванням прямих витрат на отримання 
позик. Фінансові витрати враховуються за методом нарахувань. 
 
Кредиторська заборгованість.  
Кредиторська заборгованість враховується за її номінальною вартістю. 
 
Визнання доходів.  
Дохiд визнається, тiльки коли є ймовiрнiсть надходження до суб'єкта господарювання економiчних вигiд, 
пов'язаних з операцiєю. Доходи та витрати, пов'язанi з тiєю самою операцiєю або iншою подiєю, 
визнаються одночасно (вiдповiднiсть доходiв та витрат). Витрати, зокрема гарантiї та iншi витрати, якi 
будуть понесенi пiсля вiдвантаження товарiв, як правило, можуть бути достовiрно оцiненi в разi 
забезпечення iнших умов визнання доходу. Дохід не визнається, якщо покупцю не були передані всі 
ризики і зобов'язання, пов'язані з правом власності на товари, якщо є суттєві сумніви щодо отримання 
оплати за зобов'язаннями. 
Доходи включають реалізаційну вартість проданих товарів і послуг, за вирахуванням ПДВ і знижок.  
Доходи від послуг признаються в звіті про прибутки і збитки пропорційно стадії готовності послуги на 
дату балансу.  
 
 
 
Витрати 
Витрати на збут і інші витрати, які можуть бути понесені унаслідок відправки товару, надання послуг, і 
які можуть бути достовірно визначені, відображаються в тому ж періоді, що і відповідний дохід. 
  
Чисті фінансові доходи (витрати) 
Чисті фінансові витрати включають витрати по виплаті відсотків по позиках, розрахованих із 
застосуванням ефективної ставки відсотка, процентні доходи від інвестицій, доходи у вигляді дивідендів, 
прибутки  і збитки від операцій з іноземною валютою.  
Процентні доходи признаються в звіті про прибутки і збитки у міру нарахування із застосуванням 
ефективної ставки відсотка. 
 
Дивіденди 
Дивіденди відображаються у фінансовій звітності Підприємства в періоді, в якому вони були схвалені 
учасниками Підприємства. 
 
Податок на прибуток.  
Податок на прибуток розрахований у відповідності з законодавством України. Протягом 2012 ставка 
податку на прибуток становить – 21%. 
 
Доходи або витрати з податку на прибуток включають поточний і відстрочений податок. Податок на 
прибуток визнається у звіті  про прибутки і збитки, в тій мірі, в якій він пов'язаний з об'єктами, а у 
випадку визнаними безпосередньо в капіталі, такий податок відображається в капіталі. 
 
Поточний податок представляє собою очікувану суму податку до сплати в відношенні оподатковуваного 
прибутку за звітний рік, розраховану із застосуванням ставки податку , що діяла  на дату балансу, а 
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також будь-які коригування сум податку до сплати, пов'язані з попередніми звітними періодами. 
 
Відстрочені податки визначаються із застосуванням методу зобов'язань відносно тимчасових різниць між 
балансовою вартістю активів та зобов'язань та їхньою податковою базою.  
Відстрочені податки   не визнаються по відношенню, до тимчасових різниць, які не вираховуються з 
метою оподаткування, які виникають в результаті первісного визнання активу чи зобов'язання в операції, 
яка не впливає ні на обліковий, ні на оподаткований прибуток, до різниць, пов’язаних з інвестиціями в 
дочірні компанії в тій мірі, в якій такі різниці не будуть компенсовані у найближчому майбутньому. 
 
Оцінка суми відстрочених податків ґрунтується на очікуваному способі реалізації або покриття 
балансової вартості активів та зобов'язань із застосуванням ставки податку, що  діяла або в основному 
використовується на дату балансу. 
 
Умовні активи і зобов'язання.  
Умовні зобов'язання не визнаються в фінансовій звітності. Вони розкриваються лише у випадку, якщо 
ймовірність відтоку ресурсів, які втілюють економічні вигоди, незначна. 
Умовні активи не визнаються в фінансовій звітності, але розкриваються у разі, коли існує ймовірність 
притоку економічних вигод. 
 
Пенсійне забезпечення персоналу 
Підприємством не укладалися пенсійні угоди за винятком участі у Державній пенсійній системі України, 
що вимагає сплати роботодавцем внесків, розрахованих в процентному відношенні до витрат на оплату 
праці, подібні витрати нараховуються в періоді нарахування відповідних сум оплати праці. На додаток 
Підприємство не надає виплати або компенсації по виходу співробітників на пенсію. 
 
Порівнянна інформація 
У тих випадках, коли мала місце необхідність, порівнянна інформація була відкоректована таким чином, 
щоб відповідати змінам в підготовленій фінансової звітності в поточному році. 
 
 
Керівник                                                                 Яцюк О.М. 
 
Головний бухгалтер                                              Будя Т.І. 
 
 
 

 


