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1. Iнформацiя про Пiдприємство 
 
Публiчне акцiонерне товариство "Київмедпрепарат" (далi -Пiдприємство або Товариство) було 
створене в Українi  25.03.1992 року. Орган, що здiйснив державну реєстрацiю - Шевченкiвська 
районна у мiстi Києвi Державна адмiнiстрацiя. 
Код за ЄДРПОУ - 00480862. 
Мiсцезнаходження Товариства: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, буд.139. 
Предметом дiяльностi Пiдприємства є виробництво лiкарських засобiв, виробiв медичного 
призначення, медичної, мiкробiологiчної та парфюмерно-косметичної продукцiї та матерiалiв, 
роздрiбна та оптова торгiвля лiкарськими засобами та iншi види дiяльностi передбаченi 
Статутом. 
Фактично у 2014 роцi Пiдприємство здiйснювало господарську дiяльнiсть по виробництву та 
реалiзацiї лiкарських засобiв, товарiв медичного призначення. 
 
 
2. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi 
 
Концептуальна основа 
Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової 
звiтностi (далi - МСФЗ). 
 
Основа подання iнформацiї 
Пiдприємство веде бухгалтерський облiк в українських гривнях ("грн." або "гривня") вiдповiдно 
до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України (надалi - ПСБО) та iншого чинного 
українського законодавства з бухгалтерського облiку. Українськi принципи бухгалтерського 
облiку вiдрiзняються вiд загальноприйнятих МСФЗ. Отже, ця фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена 
на основi бухгалтерських записiв Пiдприємства, мiстить коригування, якi необхiдно було внести 
у фiнансову звiтнiсть для того, щоб вона вiдповiдала МСФЗ. 
При пiдготовцi фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ керiвництву Пiдприємства необхiдно робити 
оцiнки та припущення, якi мають вплив на зазначенi суми активiв та зобов'язань, розкриття 
умовних активiв та зобов'язань на дату пiдготовки фiнансової звiтностi та опублiкованi суми 
прибутку та витрат протягом звiтного перiоду. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд 
таких оцiнок. 
 
 
2.1. Основнi бухгалтерськi судження та оцiнки 
 
Судження 
 
При застосуваннi облiкової полiтики Товариства було застосовано певнi судження (додатково до 
суджень, пов'язаних зi здiйсненням оцiнок), якi можуть мати значний вплив на данi фiнансової 
звiтностi. Такi судження, серед iншого, включають прийнятнiсть застосування принципу 
безперервностi дiяльностi при складаннi фiнансової звiтностi. 



 
Оцiнка невизначеностi 
 
Основнi припущення щодо майбутнього та iншi джерела невизначеностi, притаманнi 
застосуванню оцiнок при складаннi фiнансової звiтностi, якi мають значну ймовiрнiсть вагомого 
впливу на суми активiв та зобов'язань протягом наступного звiтного року. 
 
 
 
Резерв сумнiвностi боргiв 
 
Товариство регулярно проводить оцiнку дебiторської заборгованостi та передплат для 
визначення втрати вартостi даних  активiв. Товариство використовує судження, якi ?рунтуються 
на досвiдi взаємовiдносин з контрагентом, для визначення суми втрати вартостi активу в 
ситуацiї, коли контрагент знаходиться у складнiй фiнансовiй ситуацiї. Керiвництво здiйснює 
оцiнку, базуючись на iсторичних даних та об'єктивних ознаках втрати вартостi активу. 
 
Валюта представлення звiтностi 
  
Фiнансова звiтнiсть складається в тисячах українських гривень, всi значення округленi до 
одиницi. Функцiональною валютою Товариства є українська гривня. Стан економiки  країни не 
перебуває у гiперiнфляцiї. Курсовi рiзницi при переведеннi статей звiтностi, пiдготовленої за 
нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку у статтi звiтностi, 
пiдготовленої за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, не виникають. 
 
2.2.    Основнi принципи облiкової полiтики 
 
Перерахування iноземної валюти 
Операцiї в iноземних валютах перераховуються в функцiональну валюту по курсу на дату 
здiйснення операцiї. Монетарнi активи та зобов'язання, деномiнованi в iноземних валютах 
перераховуються в функцiональну валюту по курсу на кожну балансову дату. Всi курсовi 
рiзницi вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки. Немонетарнi статтi, якi облiковуються за 
iсторичною вартiстю, перераховуються по курсу на дату первiсного визнання. Немонетарнi 
статтi, якi облiковуються за справедливою вартiстю у iноземнiй валютi, перераховуються по 
курсу на дату, коли така справедлива вартiсть була визначена. 
 
Основнi засоби 
 
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 2014р. переоцiнка основних засобiв не здiйснювалась, що 
призводить до суттєвих рiзниць мiж справедливою вартiстю переоцiненого активу та його 
iсторичною балансовою вартiстю, за якою актив вiдображений у звiтностi. Справедливу вартiсть 
необхiдно визначити на основi ринкової вартостi, за якою актив можна обмiняти на звичайних 
комерцiйних умовах мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами на дату оцiнки. 
 
Збiльшення балансової вартостi, що виникне внаслiдок переоцiнки, необхiдно вiдносити на 
резерв з переоцiнки в складi власного капiталу.  
 
Об'єкт основних засобiв знiмається з облiку пiсля його вибуття або коли одержання економiчних 
вигод вiд його подальшого використання або вибуття не очiкується. Прибуток або збитки, що 



виникають у зв'язку зi зняттям активу з облiку (розрахованi як рiзниця мiж чистими 
надходженнями вiд вибуття активу i його балансовою вартiстю) включаються до звiту про 
сукупнi прибутки та збитки за рiк, у якому актив був знятий з облiку. У разi реалiзацiї або 
вибуття активiв, їх вартiсть та накопичений знос списуються з балансових рахункiв, а будь-якi 
прибутки або збитки, якi виникають внаслiдок їх вибуття, включаються до звiту про сукупнi 
прибутки та збитки. 
 
Залишкова вартiсть, строки корисного використання i методи нарахування амортизацiї активiв 
аналiзуються наприкiнцi кожного звiтного року i, при необхiдностi коригуються. При 
проведеннi кожного важливого технiчного огляду, його вартiсть визначається у складi 
балансової  вартостi основних засобiв як змiнена вартiсть, за умови дотримання критерiїв 
визнання активу. 
 
Амортизацiя основних засобiв нараховується за прямолiнiйним методом на основi наступних 
очiкуваних строкiв корисного використання вiдповiдних активiв: 
 
         
Категорiя активiв                                    Термiн корисної експлуатацiї, рок iв 
  
Будiвлi i споруди                                            10-30 
Транспортнi засоби                                            12 
Обладнання                                                           6-12 
Меблi                                                                   3 - 5 
Офiсне i комп'ютерне устаткування                     3 - 7 
Iншi основнi засоби                                              2 - 5 
Амортизацiя не нараховується на незавершене будiвництво. 
 
Балансова вартiсть основних засобiв має переглядатися на предмет зменшення їх корисностi, 
коли певнi подiї чи змiна обставин вказують на те, що балансова вартiсть активу не може бути 
повнiстю вiдшкодована. У випадку встановлення ознак зменшення корисностi активу та 
перевищення його балансової вартостi над сумою очiкуваного вiдшкодування, вартiсть такого 
активу або групи активiв, що генерують грошовi потоки, зменшується до вартостi очiкуваного 
вiдшкодування. Вартiсть очiкуваного вiдшкодування основних засобiв визначається як вища з 
двох величин: чистої цiни продажу активу або вартостi використання активу. При визначеннi 
вартостi використання активу прогнознi потоки грошових коштiв дисконтуються до їх 
теперiшньої вартостi, iз застосування ставки дисконту до оподаткування, що вiдображає 
ринкову оцiнку вартостi грошових коштiв у часi та ризики, пов'язанi з даним активом. Стосовно 
активiв, якi самостiйно не генерують грошовi потоки, сума очiкуваного вiдшкодування 
визначається для групи активiв, що генерують грошовi потоки, до якої належить такий актив. 
Збитки вiд зменшення корисностi активiв визначаються у звiтi про прибутки та збитки. 
 
 
Нематерiальнi активи 
Товариство визнає об'єктами нематерiальний актив немонетарнiй активи, якi не мають фiзичної 
субстанцiї та можуть бути iдентифiкованi.  
Актив є iдентифiкованим, якщо вiн:  
a) може бути вiдокремлений, тобто його можна вiдокремити або вiддiлити вiд суб'єкта 
господарювання i продати, передати, лiцензувати, здати в оренду або обмiняти iндивiдуально 
або разом з пов'язаним з ним контрактом, iдентифiкованим активом чи зобов'язанням, 
незалежно вiд того, чи має Товариство намiр зробити це, або  
б) виникає внаслiдок договiрних або iнших юридичних прав, незалежно вiд того, чи можуть 



вони бути переданi або вiдокремленi вiд Товариства або ж вiд iнших прав та зобов'язань.  
Активи визнаються нематерiальними лише тодi, коли  
a) є ймовiрнiсть того, що майбутнi економiчнi вигоди, якi вiдносяться до активу, надходитимуть 
до Товариства; та  
б) собiвартiсть активу можна достовiрно оцiнити.  
Нематерiальнi активи облiковуються за вартiстю мiнус накопичена амортизацiя. Амортизацiя 
розраховується згiдно з термiном списання активiв протягом Їх передбаченого термiну 
використання за лiнiй ним методом.  
 
Iнвестицiї та iншi фiнансовi активи 
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. 
 
Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї враховуються iз застосуванням методу участi в капiталi. У 
вiдповiдностi з методом участi iнвестицiї в асоцiйованi компанiї спочатку визнаються за 
собiвартiстю з подальшим збiльшенням або зменшенням на величину частки iнвестора в 
прибутках або збитках асоцiйованої компанiї. Частка iнвестора в прибутках або збитках 
асоцiйованої компанiї вiдображається в звiтi про прибутки i збитки iнвестора.  
Доходи, отриманi вiд об'єкта iнвестування, зменшують вартiсть iнвестицiй. Може виникати 
необхiднiсть в коректуваннi балансової вартостi для вiдображення змiн пропорцiйної частки 
участi iнвестора в об'єктi iнвестицiй, що виникають в результатi змiн у власному капiталi об'єкта 
iнвестицiй, якi не були включенi в його звiт про прибутки i збитки. Такi змiни включають i тi, 
якi виникають внаслiдок переоцiнки основних засобiв, курсових рiзниць. Частка iнвестора у цих 
змiнах визнається безпосередньо в капiталi iнвестора. 
 
Запаси 
 
Як запаси класифiковано: 
- Виробничi запаси;  
- Малоцiннi предмети, якi використовуються в дiяльностi менше року, та на звiтну дату ще 
є невикористаними; 
- Готову продукцiю, яка не пройшла повний виробничий цикл i перебуває в стадiї 
незавершеного виробництва; 
- Напiвфабрикати; 
- Готову продукцiю; 
- Товари. 
Запаси оцiнюються за меншою з двох величин -  вартiстю придбання (виготовлення) або чистою 
вартiстю реалiзацiї. Метод оцiнки вартостi вибуття  запасiв визначається за iдентифiкованою 
собiвартiстю.  
 
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. 



 
Знецiнення 
 
Збитки вiд знецiнення визнаються кожен раз, коли поточна вартiсть активу або групи, яка 
генерує грошовi потоки, перевищує вартiсть вiдшкодування такого активу або групи. 
 
Вартiстю вiдшкодування основних засобiв є бiльша з двох оцiнок: чистою вартiстю реалiзацiї та 
вартiстю в експлуатацiї. При оцiнцi вартостi в експлуатацiї очiкуванi майбутнi грошовi потоки 
приводяться до їх сьогоднiшньої величиною iз застосуванням ставки дисконту до вирахування 
податку, яка вiдображає ринковi очiкування вартостi грошей i ризики, властивi активу. 
 
Процентнi запозичення 
  
Процентнi запозичення при первiсному визнаннi вiдображаються за собiвартiстю, яка 
оцiнюється як така, що вiдповiдає справедливiй, за вирахуванням витрат на операцiї 
запозичення. 
У подальшому за первiсним визнанням процентнi запозичення вiдображаються за вартостi, яка 
амортизується iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка. Вартiсть, яка амортизується 
розраховується з урахуванням будь-яких витрат, пов'язаних iз здiйсненням операцiї, i будь-якого 
дисконту або премiї при погашеннi. 
У тiй мiрi, в якiй кошти запозиченi спецiально в цiлях придбання квалiфiкованого активу, сума 
вiдсоткiв, якi можуть пiдлягати капiталiзацiї у вартостi такого активу, визначається як сума 
фактично нарахованих процентiв по запозиченню протягом перiоду за вирахуванням будь-якого 
iнвестицiйного доходу на тимчасовi iнвестицiї за рахунок таких запозичень 
У тiй мiрi, в якiй кошти запозиченi в загальних цiлях i використанi для придбання 
квалiфiкованого активу, сума витрат за позиками, дозволена для капiталiзацiї, повинна 
визначатися шляхом застосування ставки капiталiзацiї до витрат на цей актив. Ставкою 
капiталiзацiї має бути середньозваженою величиною витрат за позиками, стосовно до позиками 
Товариства, що залишаються непогашеними протягом перiоду, за винятком позик, отриманих 
спецiально для придбання квалiфiкованого активу. Сума витрат на позики, капiталiзованих 
протягом перiоду, не повинна перевищувати суму витрат на позики, понесених протягом цього 
перiоду. 
 
Резерви 
 
Резерви створюються в тих випадках, коли у Пiдприємства виникає зобов'язання як результат 
минулих подiй, та iснує ймовiрнiсть виникнення необхiдностi погашення такого зобов'язання, 
що призведе до вiдтоку ресурсiв. Резерви формуються на пiдставi оцiнок найвищим 
управлiнським персоналом очiкуваної величини витрат, необхiдних для покриття зобов'язань на 
дату балансу, i приводяться до сьогоднiшньої вартостi, коли ефект впливу вартостi грошей у часi 
є суттєвим. 
 
Резерви визначаються шляхом дисконтування очiкуваних майбутнiх грошових потокiв iз 
застосуванням ставки дисконту до оподаткування, що вiдбиває поточну ринкову оцiнку вартостi 
грошей i специфiчнi ризики, пов'язанi з конкретними зобов'язаннями. У разi дисконтування 
збiльшення резерву внаслiдок проходження бiльшого промiжку часу визнається в якостi 
процентних витрат. 
 
Платежi з операцiйної оренди 
 
Оренда, при якiй всi ризики та винагороди, пов'язанi з володiнням, лягають на орендодавця, 



класифiкується як операцiйна оренда. Оренднi платежi по операцiйнiй орендi вiдображаються у 
звiтi про прибутки i збитки за методом рiвномiрного нарахування протягом усього термiну 
оренди. 
 
Суми податку на додану вартiсть до вiдшкодування 
 
Суми податку на додану вартiсть до вiдшкодування представляють собою здебiльшого суми 
податку, сплаченi (нарахованi) при придбаннi основних засобiв, iнших послуг. 
 
Дебiторська заборгованiсть 
 
Дебiторська заборгованiсть вiдображається за вартiстю, зазначеною у виставлених рахунках, за 
вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Оцiнка резерву сумнiвних боргiв здiйснюється у 
випадку, коли отримання суми заборгованостi у повному обсязi перестає бути ймовiрним. 
Безнадiйна заборгованiсть списується в перiодi, коли про неї стає вiдомо.  
 
Аванси виданi та iншi оборотнi активи 
 
Аванси, наданi постачальникам, вiдображаються за вартiстю, зазначеною у рахунках.  
 
Iншими оборотними активами визнаються суми податкового кредиту з ПДВ щодо якого строк 
вiдшкодування згiдно норм законодавства з ПДВ не настав, суми переплат по платежам до 
бюджету та переплат за державною пенсiйною програмою. 
 
Грошовi кошти та короткостроковi депозити 
Грошовi кошти та короткостроковi депозити, представленi в звiтi про фiнансову позицiю, 
складаються з грошових коштiв на банкiвському рахунку, готiвки в касi та короткострокових 
банкiвських депозитiв з договiрним термiном погашення до трьох мiсяцiв. 
 
Передплаченi витрати 
До складу передплачених витрат вiдносяться витрати, оплата яких вiдбулась в поточному 
перiодi i якi будуть фактично визнанi витратами в майбутнiх звiтних перiодах. До таких витрат 
також вiдносились оплаченi страховi внески за договорами страхування. 
 
 
Довгостроковi зобов'язання 
Довгостроковi зобов'язання оцiнюються за справедливою вартiстю отриманих активiв за 
вирахуванням витрат на залучення таких активiв. 
 
Забезпечення 
 
Забезпечення визнається тодi, коли Товариство має теперiшнє юридичне або конструктивне 
зобов'язання внаслiдок минулих подiй, та iснує iмовiрнiсть того, що погашення зобов'язання 
потребуватиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i сума зобов'язання 
може бути достовiрно оцiнена. Якщо Товариство очiкує, що забезпечення буде вiдшкодоване, 
наприклад, внаслiдок дiї угоди про страхування, вiдшкодування визнається як окремий актив, 
але лише тодi, коли отримання компенсацiї фактично визначене. 
 
У випадку, коли змiни вартостi грошей у часi є суттєвим, сума забезпечення визначається 
шляхом дисконтування прогнозованих потокiв грошових коштiв, iз застосуванням ставки 
дисконту до оподаткування, що вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi, а 



також, за їх наявностi, ризики, пов'язанi з певним зобов'язанням. При застосуваннi 
дисконтування, збiльшення суми забезпечення, що вiдображає плин часу, визнається як 
процентнi витрати. 
 
 
Зобов'язання по виплатах персоналу 
 
Державна пенсiйна програма 
 
Товариство сплачує поточнi внески за державною пенсiйною програмою для своїх працiвникiв. 
Внески розраховуються як певний вiдсоток вiд фонду оплати працi. В звiтi про прибутки та 
збитки витрати, пов'язанi з такими внесками, визнаються в тому ж перiодi, що й вiдповiдна сума 
заробiтної плати. 
 
 
Забезпечення по виплатам персоналу 
 
Оплата щорiчних вiдпусток та iншi виплати за невiдпрацьований час, що пiдлягають 
накопиченню, визнаються зобов'язаннями по виплатах персоналу через створення забезпечення 
в звiтному перiодi. 
 
 
Визнання доходiв 
 
Дохiд вiд продажу товарiв, готової продукцiї, реалiзацiї послуг 
 
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. 
 
 
 
Iншi операцiйнi доходи 
 
До складу iнших операцiйних доходiв вiдносяться доходи вiд iншої реалiзацiї, дохiд вiд 
операцiйної оренди активiв, 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. 
 
 
Податок на прибуток 
 



Поточний податок на прибуток 
 
Нарахування поточного податку на прибуток здiйснюється згiдно з українським податковим 
законодавством на основi оподатковуваного доходу, вiдображених Товариством у її податкових 
декларацiях. Поточнi податковi зобов'язання за поточний i попереднiй перiоди, оцiнюються в 
сумi, що належить до сплати податковим органам на звiтну дату. 
 
Вiдстрочений податок на прибуток 
 
Доходи або витрати з податку на прибуток включають поточний i вiдстрочений податок. 
Податок на прибуток визнається у звiтi прибутки i збитки, в тiй мiрi, в якiй вiн пов'язаний з 
об'єктами, а у випадку визнаними безпосередньо в капiталi, такий податок вiдображається в 
капiталi. 
 
Поточний податок представляє собою очiкувану суму податку до сплати в вiдношеннi 
оподатковуваного прибутку за звiтний рiк, розраховану iз застосуванням ставки податку дiяла 
або в основному використовується на дату балансу, а також будь-якi коригування сум податку 
до сплати, пов'язанi з попереднiми звiтними перiодами. 
 
Вiдстроченi податки визначаються iз застосуванням методу зобов'язань вiдносно тимчасових 
рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань та їхньою податковою базою. 
Вiдстроченi податки не визнаються по вiдношенню до таких тимчасових рiзниць: якi не 
вираховується з метою оподаткування, до рiзницями, що виникають в результатi первiсного 
визнання активiв або зобов'язань, не впливає нi на бухгалтерську, нi на податковий прибуток, до 
рiзницями, пов'язаним з iнвестицiями в дочiрнi компанiї в тiй мiрi, в якiй такi рiзницi не будуть 
компенсованi у найближчому майбутньому. Оцiнка суми вiдстрочених податкiв ?рунтується на 
очiкуваному способi реалiзацiї або покриття балансової вартостi активiв та зобов'язань iз 
застосуванням ставки податку дiяла або в основному використовується на дату балансу. 
 
Умовнi активи i зобов'язання.  
Умовнi зобов'язання не визнаються в фiнансовiй звiтностi. Вони розкриваються лише у випадку, 
якщо ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, якi втiлюють економiчнi вигоди, незначна. 
Умовнi активи не визнаються в фiнансовiй звiтностi, але розкриваються у разi, коли iснує 
ймовiрнiсть притоку економiчних вигод. 
 
 
Порiвнянна iнформацiя 
 
У тих випадках, коли мала мiсце необхiднiсть, порiвнянна iнформацiя була вiдкоректована 
таким чином, щоб вiдповiдати змiнам в пiдготовленiй фiнансової звiтностi в поточному роцi. 
 
 
3. Розкриття iнформацiї за окремими статтями фiнансової звiтностi 
 
3.1. Основнi засоби 
 
Станом на 31 грудня 2014 року в складi основних засобiв облiковувались об'єкти, якi 
експлуатувались Товариством i тi, якi придбанi та готовi до використання, але не 
експлуатуються.  
Аналiтичний та синтетичний облiк основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв 
здiйснювався вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби", 



затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.00р. №92, зареєстрованого в 
Мiнiстерствi юстицiї України 18.05.00р. за №288/4509 (iз змiнами та доповненнями). У 
фiнансових звiтах iнформацiя про наявнiсть i рух об'єктiв основних засобiв, а також їх 
амортизацiю, вiдображалась вiдповiдно до МСБО 16 "Основнi засоби", МСБО 36 "Зменшення 
корисностi активiв" та iнших МСБО (МСФЗ). 
Первiсна вартiсть основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв Товариства, за 
якою вони вiдображенi в балансi станом на 31.12.14р., складала 301'134тис.грн. 
Амортизацiя основних засобiв нараховувалась прямолiнiйним методом. Метод нарахування 
амортизацiї протягом перiоду, що перевiрявся, Товариством не змiнювався. Данi про суму зносу 
основних засобiв, наведенi в Балансi, вiдповiдають даним регiстрiв облiку. 
Станом на 31.12.14р. знос основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв складав 
159'283тис.грн., залишкова вартiсть -141'851тис. грн. 
У 2014 роцi переоцiнка основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв не 
проводилась. 
 
3.2. Нематерiальнi активи 
 
Товариство облiковує нематерiальнi активи iз застосуванням моделi собiвартостi. Всi активи 
мають iндивiдуально визначений строк корисної експлуатацiї. Нематерiальнi активи 
складаються iз зареєстрованих товарних знакiв, отриманих патентiв на виробництво певних 
медичних препаратiв, програмного забезпечення. Пiсля первинного визнання за собiвартiстю на 
стадiї розробки, створенi нематерiальнi активи вiдображаються за первiсною вартiстю за 
вирахуванням накопиченого зносу. Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується 
прямолiнiйним методом протягом очiкуваного перiоду корисного використання. Перiод 
корисного використання встановлюється рiшенням керiвництва при початку використання 
активу. 
У випадку встановлення ознак зменшення корисностi активу, вартiсть такого нематерiального 
активу списується до вартостi очiкуваного вiдшкодування. 
Облiк нематерiальних активiв здiйснювався вiдповiдно до Положення (стандарту) 
бухгалтерського облiку 8 "Нематерiальнi активи", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв 
України вiд 18.10.99р. №242 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 02.11.99р. за 
№750/4043 (iз змiнами та доповненнями). У фiнансових звiтах iнформацiя про наявнiсть i рух 
об'єктiв нематерiальних активiв, а також їх амортизацiю, вiдображалась вiдповiдно до 
мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку (далi МСБО, IAS) 38 "Нематерiальнi активи", 
МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв" та iнших МСБО (МСФЗ). 
Первiсна вартiсть нематерiальних активiв станом на 31.12.14р. складала 6'863тис.грн. 
Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснювалося iз застосуванням 
прямолiнiйного методу. Станом на 31.12.14р. накопичена амортизацiя нематерiальних активiв 
складала 1'875тис.грн. Залишкова вартiсть нематерiальних активiв станом на 31.12.14р. складала 
4'988тис.грн. 
 
3.3. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї та iншi необоротнi активи 
 
Облiк фiнансових iнвестицiй здiйснювався вiдповiдно до Положення (стандарту) 
бухгалтерського облiку 12 "Фiнансовi iнвестицiї", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв 
України вiд 26.04.00р. №91 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 17.05.00р. за 
№284/4505 (iз змiнами та доповненнями). У фiнансових звiтах iнформацiя про наявнiсть i рух 
фiнансових iнвестицiй вiдображалась вiдповiдно до МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi 
пiдприємства", МСБО № 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання, оцiнка", МСФЗ 9 "Фiнансовi 
iнструменти", МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї" та iнших МСБО (МСФЗ). 
Вартiсть довгострокових фiнансових iнвестицiй станом на 31.12.14р. складала 310'295тис.грн., 



зокрема: 
" Простi iменнi векселi -94000тис.грн.; 
" Корпоративнi права - 75тис.грн. 
" Акцiї iнших пiдприємств - 216'220тис.грн. 
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. 
Документальне оформлення та вiдображення в облiку операцiй з цiнними паперами вiдповiдало 
вимогам чинного законодавства. 
Iншi необоротнi активи станом на 31.12.14р. складали 531тис.грн. (станом на 01.01.14р. - 
533тис.грн.). 
Станом на 31.12.14р. у балансi Товариства не облiковувалась довгострокова дебiторська 
заборгованiсть (станом на 01.01.14р. - 0тис.грн.). 
 
3.4. Запаси 
 
Облiк запасiв проводився згiдно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 
"Запаси", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.10.99р. №246, 
зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 02.11.99р. за №751/4044 (iз змiнами та 
доповненнями). У фiнансових звiтах iнформацiя про наявнiсть i рух запасiв вiдображалась 
вiдповiдно до МСБО 2 "Запаси". 
Переоцiнка товарно-матерiальних цiнностей у перiодi, що перевiрявся, не проводилась. Станом 
на 31.12.14р. вартiсть запасiв складала 172'309тис.грн. 
 
3.5  Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 
 
Облiк дебiторської заборгованостi здiйснювався в 2014 роцi у вiдповiдностi до Положення 
(стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого наказом 
Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.10.99р. за №237 (iз змiнами та доповненнями). У 
фiнансових звiтах iнформацiя про наявнiсть i рух дебiторської заборгованостi вiдображалась 
вiдповiдно до МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: подання", МСБО 36 "Зменшення корисностi 
активiв" та iншими МСБО (МСФЗ). 
Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги включалася до пiдсумку балансу 
за чистою реалiзацiйною вартiстю. Величина резерву сумнiвних боргiв на дату балансу 
визначалася на основi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв, що вiдповiдає вимогам 
нацiональних та мiжнародних стандартiв та вимогам облiкової полiтики Товариства. 
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи послуги На 01.01.14р., тис.грн. На 31.12.14р., 
тис.грн. 
чиста реалiзацiйна вартiсть 334 437 278 595 
первiсна вартiсть 385 780 322 621 
резерв сумнiвних боргiв 51 343  (44 026) 
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками станом на 31.12.14р. (у порiвняннi з даними станом 
на 01.01.14р.) складала: 
Вид дебiторської заборгованостi На 01.01.14р., тис.грн. На 31.12.14р., тис.грн. 
з бюджетом  414 14 312 
за виданими авансами 43 853 114 521 
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 92 671 92 750 
Разом: 136 938 221 583 
 



 
 
 
3.6. Поточнi фiнансовi iнвестицiї 
 
У складi поточних фiнансових iнвестицiй станом на 31.12.14р. вiдображалися простi iменнi 
векселi вартiстю 168'808тис.грн., якi мають пред'явленi до платежу на протязi року вiд дати 
балансу. 
 
3.7. Витрати майбутнiх перiодiв (передплаченi витрати) 
 
У складi витрат майбутнiх перiодiв вiдображались витрати, що мали мiсце протягом поточного 
або попереднiх звiтних перiодiв, але належать до наступних звiтних перiодiв. 
Витрати майбутнiх перiодiв станом на 31.12.14р. складали 219тис.грн. (станом на 01.01.14р. - 
1'231тис.грн.). 
 
3.8. Iншi оборотнi активи 
 
Вартiсть iнших оборотних активiв станом на 31.12.14р. становила 349тис.грн. (станом на 
01.01.14р. - 8тис.грн.). 
 
3.9. Забезпечення наступних витрат i платежiв 
 
Забезпечення наступних витрат i платежiв (на оплату вiдпусток працiвникам) станом на 
31.12.14р. складали 6'508тис.грн. (станом на 01.01.14р. - 4'407тис.грн.). 
 
3.10.Довгостроковi зобов'язання 
 
Визнання, облiк та оцiнка довгострокових зобов'язань здiйснювались вiдповiдно до Положення 
(стандарту) бухгалтерського облiку 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнiстерства 
фiнансiв України вiд 31.01.00р. №20. У фiнансових звiтах Товариства iнформацiя про 
довгостроковi зобов'язання представлена з урахуванням МСБО 37 "Забезпечення, непередбаченi 
зобов'язання та непередбаченi активи". 
Сума довгострокових зобов'язань станом на 31.12.14р. (в порiвняннi з даними станом на 
01.01.14р.) складала: 
№ Види довгострокових зобов'язань На 01.01.14р., тис.грн. На 31.12.14р., тис.грн. 
1. Довгостроковi кредити банкiв 342 056 220 205 
2. Iншi довгостроковi зобов'язання  697 531 
3. Вiдстроченi податковi зобов'язання 21 804 3 159 
 Разом 364 557 223 895 
 
3.11. Кредиторська заборгованiсть 
 
Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань здiйснювались вiдповiдно до Положення (стандарту) 
бухгалтерського облiку 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв 
України вiд 31.01.00р. №20 (iз змiнами та доповненнями). 
У фiнансових звiтах Товариства iнформацiя про кредиторську заборгованiсть представлена з 
урахуванням МСБО 37 "Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи". 
Кредити банкiв та нарахованi по ним вiдсотки вiдображалися у звiтностi вiдповiдно до МСБО 23 
"Витрати по позиках". Зокрема процентнi витрати за кредитами пiдлягали включенню до складу 
фiнансових витрат Звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд). 



Короткостроковi кредити банкiв станом на 31.12.14р. складали 146'851тис.грн. (станом на 
01.01.14р. - 0тис.грн.). 
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями станом на 31.12.14р. вiдсутня 
(станом на 01.01.14р. - 0тис.грн.). 
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.12.14р. складала 
41'347тис.грн. (станом на 01.01.14р. - 110'957тис.грн.). 
Кредиторська заборгованiсть за векселями виданими станом на 31.12.14р. складала 151тис.грн. 
(станом на 01.01.14р. - 358тис.грн.). 
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками станом на 31.12.14р. (в порiвняннi з даними 
станом на 01.01.14р.) складала: 
Вид кредиторської заборгованостi На 01.01.14р., тис.грн. На 31.12.14р., тис.грн. 
з одержаних авансiв 4 747 7 491 
з бюджетом 6 471 30 344 
зi страхування 1 254 1 889 
з оплати працi 3 089 4 708 
з учасниками 1 425 1 425 
iншi поточнi зобов'язання 141 487 156 026 
Разом: 158 473 201 883 
Розрахунки по заробiтнiй платi та з пiдзвiтними особами проводились у 2014 роцi вiдповiдно до 
чинного законодавства.  
Нарахування та сплата єдиного соцiального внеску здiйснювалось Товариством згiдно з дiючим 
законодавством. 
 
3.12. Податок на прибуток 
 
Облiк податку на прибуток здiйснювався вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського 
облiку 17 "Податок на прибуток", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 
28.12.00р. №353 (iз змiнами та доповненнями). У фiнансових звiтах iнформацiя про податок на 
прибуток представлена з урахуванням МСБО 12 "Податки на прибуток" та iнших МСФЗ 
(МСБО). 
Витрати з податку на прибуток вiд звичайної дiяльностi за 2014 рiк склали 30'324тис.грн. 
 
3.13 Власний капiтал 
 
Статутний капiтал Товариства станом на 31.12.14р. складав 290'100'050 (двiстi дев'яносто 
мiльйонiв сто тисяч п'ятдесят) гривень 00 копiйок, розподiлений на 11'604'002 (одинадцять 
мiльйонiв шiстсот чотири тисячi двi) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 25 (двадцять 
п'ять) гривень кожна, що вiдповiдає установчим документам. 
Товариством отримано Свiдоцтво за № 32/1/2013 про реєстрацiю випуску 11'604'002 простих 
iменних акцiй номiнальною вартiстю 25 гривень кожна загальною вартiстю 290'100'050 (двiстi 
дев'яносто мiльйонiв сто тисяч п'ятдесят) гривень 00 копiйок. Дата реєстрацiї - 26 березня 2013 
року. 
Власниками акцiй Товариства станом на 31.12.14р. були: 
Власники акцiй Кiлькiсть акцiй Номiнальна вартiсть, грн. Частка у статутному 
капiталi (%) 
Юридичнi особи - резиденти (частка у статутному капiталi меньше10%) 11 390 716 284 767 
900 98,162 
Юридичнi особи - нерезиденти (частка у статутному капiталi меньше10%) 109 210 2 730 
250 0,9411 
Фiзичнi особи - резиденти (частка у статутному капiталi меньше10%) 103 874 2 596 
850 0,8952 



Фiзичнi особи - нерезиденти (частка у статутному капiталi меньше10%) 202 5 050 0,0017 
Всього 11 604 002 290 100 050 100 
Ведення облiку коштiв статутного капiталу вiдповiдало вимогам чинного законодавства. Станом 
на 31.12.14р. статутний капiтал Товариства сплачено повнiстю. 
Додатковий капiтал та капiтал у дооцiнках станом на 31.12.14р. не облiковувалися.  
Резервний капiтал станом на 31.12.14р. складав 23'690тис.грн.  
Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.14р. складав 443'005тис.грн. 
Вилучений та неоплачений капiтал станом на 31.12.14р. в Товариствi вiдсутнi.  
Структура та призначення власного капiталу Товариства визначенi об'єктивно та адекватно 
вiдповiдно до МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" та iнших МСФЗ (МСБО). 
 
3.14. Виправлення помилок i iншi змiни 
 
Вiдповiдно до МСФЗ 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки" виправлення 
помилок, допущених при складаннi фiнансових звiтiв у попереднiх роках, здiйснювалось 
Товариством шляхом коригування сальдо нерозподiленого прибутку на початок звiтного року, 
зокрема, зменшено нерозподiлений прибуток на суму 226тис.грн. в результатi коригування 
активiв та зобов'язань за попереднiй звiтний перiод. 
 
3.15. Доходи 
 
Визнання та оцiнка доходiв Товариством за 2014 рiк проводилися у вiдповiдностi до вимог 
Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 15 "Дохiд", затвердженого наказом Мiнiстерства 
фiнансiв України вiд 29.11.99р. №290 (iз змiнами та доповненнями). У фiнансових звiтах 
iнформацiя про доходи представлена з урахування МСБО 18 "Дохiд" та iнших МСФЗ (МСБО). 
Дохiд визнавався пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлювало 
зростання власного капiталу. 
Визнанi доходи класифiкувались в бухгалтерському облiку за такими групами:  
" дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг);  
" iншi операцiйнi доходи;  
" iншi доходи. 
 
3.16. Витрати 
 
Облiк витрат виробництва та обiгу, порядок розподiлу загальновиробничих витрат Товариства 
за 2014 рiк проводився у вiдповiдностi до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 
16 "Витрати", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.12.99р. №318 (iз 
змiнами та доповненнями). У фiнансових звiтах iнформацiя про витрати дiяльностi Товариства 
представлена з урахуванням МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi". 
Витрати вiдображалися в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв або 
збiльшенням зобов'язань. 
Витрати визнавались витратами звiтного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання 
якого вони здiйсненi. Витрати, якi неможливо було прямо пов'язати з доходом певного перiоду, 
вiдображалися у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi. 
 
3.17. Потенцiйнi зобов'язання та операцiйнi ризики 
 
Юридичнi питання 
В ходi звичайної господарської дiяльностi Товариство може виступати в якостi вiдповiдача за 
окремими судовими позовами та претензiями. Керiвництво вважає, що максимальна 
вiдповiдальнiсть по зобов'язанням, у разi їх виникнення, внаслiдок таких позовiв або претензiй, 



не буде мати суттєвого негативного впливу на фiнансовий ста або результати майбутнiх 
операцiй Товариства. 
 
Податковi та регулятивнi ризики 
Українське законодавство щодо оподаткування та регулювання iнших аспектiв операцiйної 
дiяльностi, включаючи валютний та митний контроль, продовжує розвиватися. Ряд прийнятих 
законодавчих та нормативних актiв не завжди чiтко сформульованi, а їх iнтерпретацiя залежить 
вiд точки зору мiсцевих, обласних i центральних органiв державної влади та iнших державних 
органiв. Нерiдко точки зору рiзних органiв на певне питання вiдрiзняються. 
Керiвництво вважає, що Товариство дотримувалося всiх нормативних положень, i всi 
передбаченi законодавством податки були сплаченi або нарахованi у фiнансовiй звiтностi. 
Товариство визначило можливi податковi зобов'язання, якi можуть додатково вимагатися до 
сплати у зв'язку з iснуванням згаданих вище вiдмiнностей у iнтерпретацiях вимог законодавства.  
Керiвництво вважає, що такi потенцiйнi зобов'язання не пiдлягають нарахуванню у фiнансовiй 
звiтностi. У разi матерiалiзацiї зазначених потенцiйних зобов'язань, вiд Товариства може 
вимагатися сплата додаткових сум податкiв та iнших зборiв. 
 
3.18. Залишки та операцiї з пов'язаними сторонами 
 
Пов'язаними сторонами Товариства є власний управлiнський персонал, власники та 
пiдприємства, якi прямо або опосередковано контролюють або контролюються Товариством, 
або перебувають пiд спiльним контролем з Товариством. 
Керiвництво Товариства складається з Виконавчої дирекцiї, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї.  
 
 
 
 
Керiвник              Яцюк О.М. 
 
 
Головний бухгалтер                                       Будя Т.I. 
 
 
 
 


