Титульний аркуш
29.04.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 26
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Яцюк О.М.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Акцiонерне товариство "Київмедпрепарат"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00480862
4. Місцезнаходження: 01032, Шевченкiвський р-н, м.Київ, вул.Саксаганського, 139
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 490-75-19, (044) 490-75-19
6. Адреса електронної пошти: Oksana.Semenenko@arterium.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за
наявності): Рішення наглядової ради емітента від 02.04.2021, Протокол № 233
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні
послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої
інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262,
Україна, DR/00002/ARM
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

http://www.kievmedpreparat.com/share
holders/annual.html

29.04.2021

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних
підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції щодо емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені
посадовим особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток,
паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань,
фінансового стану і доходів або витрат емітента
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції,
для якої використовуються операції хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітента
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
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12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню
пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість),
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині
включення до біржового реєстру
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім
акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад
0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
26. Інформація про вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами
аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
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31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
п.2. - iнформацiя про одержанi лiцензiї не заповнюється - для ПрАТ не обов'язково.
п.4. - iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не заповнюється - посада не
введена.
п.5. - iнформацiя про рейтингове агентсво не заповнюється - в статутному капiталi емiтента
вiдсутня державна частка, облiгацiї не випускалися, тому оцiнка рейтингового агенства не
обов'язкова.
п.6. - iнформацiя щодо фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента
не заповнюється - фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв немає.
п.14., 15. - iнформацiя щодо змiни осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна
кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй,
не заповнюється - для ПрАТ не обов'язково.
iнформацiя щодо змiн осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з
голосуючими акцiями товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою
або рiвною пороговому значенню пакета акцiй, не заповнюється - для ПрАТ не обов'язково.
п.17.2) - п.17.5) не заповнюється - облiгацiї, iншi цiннi папери, похiднi, борговi цiннi папери
в звiтному перiодi не випускалися.

п.17.6) не заповнюється, власнi акцiї в звiтному перiодi не придбавалися.
п.18-22. не заповнюється - iнформацiя вiдсутня.
п.23. - не заповнюється - дивiденди та iншi доходи за цiнними паперами в звiтному
,попередньому перiодах не нараховувались та не виплачувались.
п.26. - iнформацiя про вчинення значних правочинiв не заповнюється - для ПрАТ не
обов'язково.
п.27., 28. - не заповнюється - рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо
вчинення яких є заiнтересованiсть в звiтному перiодi не приймалися.
п.31. не заповнюється - емiтент не є поручителем.
п.33-34. - не заповнюється - у емiтента вiдсутнi акцiонернi та корпоративнi договори.
п.36-45. - не заповнюється - iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати, сертифiкати ФОН не
випускалися.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Акцiонерне товариство "Київмедпрепарат"
2. Скорочене найменування (за наявності)
АТ "Київмедпрепарат"
3. Дата проведення державної реєстрації
25.03.1992
4. Територія (область)
м.Київ
5. Статутний капітал (грн)
290100050
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
1173
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
21.20 - Виробництво фармацевтичних препаратiв i матерiалiв
46.46 - Оптова торгiвля фармацевтичними товарами
86.21 - Загальна медична практика
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
АТ "ОТП БАНК", МФО 300528
2) IBAN
UA723005280000026006001300750
3) поточний рахунок
UA723005280000026006001300750
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
АТ "ОТП БАНК", МФО 300528
5) IBAN
UA723005280000026006001300750
6) поточний рахунок
UA723005280000026006001300750
12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
1) Найменування
АТЗТ УЗТФ "Бiомед"
2) Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
13672422
4) Місцезнаходження
03115, м.Київ, пр.Перемоги, 120
5) Опис
Станом на 31.12.2020р. частка участi - 20.14%, форма участi - грошовi кошти. Емiтент
користується правами, якi наданi акцiонеру-власнику акцiй АТЗТ УЗТФ "Бiомед" згiдно
статуту.

1) Найменування
АТ "Галичфарм"
2) Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
05800293
4) Місцезнаходження
79024, м.Львiв, вул. Опришкiвська, 6/8
5) Опис
Станом на 31.12.2020р. частка участi - 24.094%, форма участi - грошовi кошти.
Емiтент користується правами, якi наданi акцiонеру-власнику акцiй АТ "Галичфарм" згiдно
статуту.
1) Найменування
ПАТ "Гемопласт"
2) Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
00480922
4) Місцезнаходження
67700, Одеська обл., м.Бiлгород-Днiстровський, вул. Маяковського, 57
5) Опис
Станом на 31.12.2020р. частка участi - 19,29%, форма участi - грошовi кошти.
Емiтент користується правами, якi наданi акцiонеру-власнику акцiй ПАТ "Гемопласт"
згiдно статуту.
1) Найменування
ПрАТ "АСК "Омега"
2) Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
21626809
4) Місцезнаходження
01054, м.Київ, вул.Дмитрiвська, 48Г, лiтера А
5) Опис
Станом на 31.12.2020р. частка участi - 9,0%, форма участi - грошовi кошти.
Емiтент користується правами, якi наданi акцiонеру-власнику акцiй ПрАТ "АСК "Омега"
згiдно статуту.
1) Найменування
ТОВ "ЕВЕРIНГЕМ"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
42521121
4) Місцезнаходження
04074, м.Київ, вул.Шахтарська, буд. 5, офiс 11
5) Опис
Станом на 31.12.2020р. частка участi - 8,62%, форма участi - грошовi кошти.
Емiтент користується правами, якi наданi учаснику ТОВ "ЕВЕРIНГЕМ" згiдно статуту

16. Судові справи емітента
№
з/п
1

Номер справи
911/274/17

Найменування
суду
Господарський суд
Київської областi

Відповідач

Акцiонерне
товариство
"Київмедпрепарат

Приватне
акцiонерне
товариство
"Бiлоцеркiвська
теплоелектроцентра
ль

про стягнення 166 900 000 грн.
00 коп.

Акцiонерне
товариство"АвтоКра
з"

Про визнання кредиторських
вимог в справi про
банкрутство на суму 135 387
140,49грн.

В процесi
розгляду в судi
першої
iнстанцiї
повторно

Опис:
Дата вiдкриття провадження у справi 30.01.2017
2
917/814/16
Господарський суд
Акцiонерне
Київської областi
товариство
"Київмедпрепарат
Опис:
Дата вiдкриття провадження у справi 07.12.2017
3
910/21578/16
Господарський суд
Нацiональний банк
Київської областi
України

Опис:
Дата вiдкриття провадження у справi 28.11.2016
4
910/21577/16
Господарський суд
Нацiональний банк
Київської областi
України

Третя особа

Позовні вимоги

Стан розгляду
справи
Рiшення про
задоволення
позову вiд 23
грудня 2020 р.

Позивач

Акцiонерне
товариство
"Київмедпрепарат"

Публiчне
акцiонерне
товариство "Банк
"Фiнанси та Кредит"

Про звернення стягнення на
предмет iпотеки 142 484 800,
00 грн

Постанова
Верховного Суд
у складi суддiв
Касацiйного
господарського
суду вiд 19
листопада 2020
року, Касацiйну
скаргу
Акцiонерного
товариства
"Київмедпрепар
ат" залишено
без
задоволення.

Акцiонерне
товариство
"Київмедпрепарат"

Публiчне
акцiонерне
товариство "Банк
"Фiнанси та
Кредит", Фонд

звернення стягнення на предмет
iпотеки

В процесi
розгляду в судi
першої
iнстанцiї
повторно

гарантування
вкладiв фiзичних
осiб
Опис:
Дата вiдкриття провадження у справi 28.11.2016
5
910/15808/19
Господарський суд
Публiчне
Київської областi
акцiонерне
товариство "Банк
"Фiнанси та Кредит"
Опис:
Дата вiдкриття провадження у справi 02.03.2020
6
910/20709/16
Господарський суд
Нацiональний банк
Київської областi
України

Опис:
Дата вiдкриття провадження у справi 16.11.2016
7
910/6178/20
Господарський суд
Публiчне
Київської областi
акцiонерне
товариство "Банк
"Фiнанси та Кредит"
Опис:
Дата вiдкриття провадження у справi 12.05.2020
8
910/6180/20
Господарський суд
Публiчне
Київської областi
акцiонерне
товариство "Банк
"Фiнанси та Кредит"
Опис:
Дата вiдкриття провадження у справi 12.05.2020

Публiчне
акцiонерне
товариство
"Київмедпрепарат"

Акцiонерне
товариство
"Київмедпрепарат"

Публiчне
акцiонерне
товариство
"Київмедпрепарат"

Публiчне
акцiонерне
товариство
"Київмедпрепарат"

про стягнення 114 932
грн 08 коп.,

Публiчне
акцiонерне
товариство "Банк
"Фiнанси та
Кредит", Фонд
гарантування
вкладiв фiзичних
осiб

013

В процесi
розгляду у судi
апеляцiйної
iнстанцiї

Звернення стягнення на
предмет iпотеки

Постанова
Верховного Суд
у складi суддiв
Касацiйного
господарського
суду вiд 06
жовтня 2020
року року,
Касацiйну
скаргу
Акцiонерного
товариства
"Київмедпрепар
ат" залишено
без
задоволення.

про стягнення 106 063 516,81
грн

В процесi
розгляду у судi
апеляцiйної
iнстанцiї

про стягнення 206
826,36 грн.

644

В процесi
розгляду у судi
апеляцiйної
iнстанцiї

17. Штрафні санкції щодо емітента
№ з/п
1

Номер та дата
рішення, яким
накладено
штрафну санкцію
0001480501,
26.03.2020

Орган, який
наклав штрафну
санкцію

Вид стягнення

Державна податкова
служба

штраф

Інформація про
виконання
сплачено

Опис:
штраф за порушення податкового законодавства ( акцизний податок)

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Органiзацiйна структура АТ "Київмедпрепарат" складається з вiдповiдних служб та
вiддiлiв з видiленням функцiй керування фiнансами, комерцiйною дiяльнiстю, виробництвом i
якiстю. Значних змiн в органiзацiйнiй структурi АТ "Київмедпрепарат" в 2020р. не
вiдбувалося.
Станом на 31.12.2020р. АТ "Київмедпрепарат" дочiрнiх пiдприємств, фiлiй,
представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв не має.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Облiкова кiлькiсть штатних працiвникiв станом на 31.12.2020р. - 1 221 особа.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 1 173 особ
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв - 38 осiб.
Чисельнiсть працiвникiв,якi працюють на умовах неповного робочого часу - 68 осiб.
Частка жiнок на керiвних посадах 73%
Фонд робочого часу в 2020 роцi склав 291 031,93 людино-днi. З нього вiдпрацьовано
працiвниками пiдприємства 263 304,95 людино-днiв, що склало 90,47% вiд фонду робочого часу
(в 2019 роцi цей показник був на рiвнi 91,45%).
Кiлькiсть невиходiв в 2020 роцi збiльшилась в порiвняннi з 2019 роком на 2 671,05
людино-днiв i склала 27 727 людино-днiв. Втрати робочого часу в порiвняннi з 2019 роком
збiльшились на 10,66%. Найбiльшу питому вагу займають невиходи, пов'язанi з використанням
щорiчних вiдпусток i з тимчасовою втратою працездатностi (хвороби).
Середньомiсячна заробiтна плата на 1-го працюючого штатного складу в 2020 роцi склала
25 306,93 грн., i в порiвняннi з минулим роком зросла на 2,12%.
На пiдприємствi працює Система навчання та розвитку персоналу, функцiонування та
удосконалення якої забезпечує Служба навчання та розвитку.
Процес навчання персоналу направлений на забезпечення пiдприємства мотивованим
персоналом з належним рiвнем квалiфiкацiї.
На пiдприємствi затвердженi рiчнi плани внутрiшнього i зовнiшнього навчання персоналу,
розробленi програми навчання персоналу.
Професiйне навчання працiвникiв носить
безперервний характер i проводиться протягом їх трудової дiяльностi; спрямоване на

забезпечення, пiдтримання на належному рiвнi та вдосконалення професiйних якостей
персоналу для ефективного виконання функцiональних обов'язкiв та перспективних планiв i
завдань пiдприємства.
На пiдприємствi застосовуються два види навчання персоналу:
- первинна пiдготовка персоналу (процес введення у посаду, професiйне навчання, стажування
нових фахiвцiв, професiйне навчання працiвникiв, яких переведено на iншу посаду, навчання
робiтничiй професiї нових робiтникiв);
- перiодичне подальше навчання персоналу - за спецiальними професiйними програмами для
пiдтримання квалiфiкацiї персоналу на рiвнi, достатньому для ефективного виконання
посадових обов'язкiв; щорiчне навчання з питань GxP, системи управлiння навколишнiм
середовищем, навчання у разi придбання нового обладнання, введення нової технологiї,
нормативної документацiї, перiодичне навчання з питань охорони працi, тренiнги
управлiнського розвитку та пiдвищення особистої ефективностi.
З метою пiдтримання протягом виробничої дiяльностi у працiвникiв пiдприємства
квалiфiкацiйних знань i навичок на належному рiвнi, вiдповiдною комiсiєю перiодично
проводиться перевiрка практичних навичок персоналу iз знання технологiї виробничих процесiв
та знань нормативної документацiї, необхiдної для ведення технологiчного процесу. При
залученнi стороннiх органiзацiй для пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї
працiвникiв, рiшення про вибiр постачальника навчальних послуг/навчання приймається
керiвниками служб, працiвники яких направляються на навчання, з узгодженням змiсту
програми, квалiфiкацiйного рiвня викладачiв та за узгодженням з керiвником служби навчання
та розвитку.
Навчання персоналу принципам GxP здiйснюється за програмами, розробленими для рiзних
категорiй персоналу, вiдповiдно до характеру робiт, що виконуються ними. Процес навчання
правилам GxP та концепцiї забезпечення якостi включає 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 у
стороннiх органiзацiях на договiрних умовах.
Навчання персоналу пiдприємства регулюється наступними документами:
"Навчання та розвиток персоналу", "Органiзацiя процесу навчання персоналу", "Розробка та
затвердження програм навчання персоналу", "Планування процесiв навчання персоналу",
"Проведення навчання персоналу за програмами GxP", "Порядок пiдготовки та оцiнки
внутрiшнiх викладачiв i наставникiв", "Аналiз ризикiв в процесах навчання та розвитку
персоналу", "Надання довготривалих навчальних заходiв", "Оцiнка персоналу", "Порядок
проведення iнструктажу персоналу та вiдвiдувачiв пiдроздiлiв".
2020 рiк був складний для всiх. Служба навчання та розвитку змогла швидко адаптуватись до
нових змiн: бiльша частина програм переведена в он-лайн формат за допомоги електронної
платформи, адаптацiя персоналу вiдбувається з використанням чат-ботiв. Майже 80% процесiв
Служби навчання та розвитку автоматизованi.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та
термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Станом на 31.12.2020р. частка участi АТ "Київмедпрепарат" в Корпорацiї "Артерiум"
- 2,24%.
Права учасникiв Корпорацiї:
брати участь в управлiннi справами Корпорацiї в порядку, визначеному Установчим договором
та Статутом;

брати участь у розподiлi прибутку та отримувати частину прибутку вiд дiяльностi Корпорацiї;
одержувати iнформацiю про дiяльнiсть Корпорацiї;
вимагати розгляду питання, поставленого учасником,
на загальних зборах учасникiв
Корпорацiї;
призначати та вiдкликати представникiв на загальнi збори учасникiв Корпорацiї;
вийти з Корпорацiї у встановленому чинним законодавством та Установчим договором
Корпорацiї;
вiдступити частку в Статутному капiталi в порядку, встановленому чинним законодавством та
Установчим договором Корпорацiї.
Метою дiяльностi Корпорацiї "Артерiум" є здiйснення самостiйної виробничої,
комерцiйної та iншої господарської дiяльностi, що визначена Статутом та не суперечить
дiючому законодавству.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Договори про спiльну дiяльнiсть не укладалися.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
В 2020р. 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)
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 матерiальнi активи з термiном експлуатацiї вiд 1 року
та бiльше, та первiсною вартiстю бiльше 6000 грн., а введенi в експлуатацiю пiсля 22 травня
2020 року первiсною вартiстю бiльше 20000грн. При нарахуваннi амортизацiї основних засобiв у
бухгалтерському та податковому облiку застосовується прямолiнiйний метод нарахування
амортизацiї.
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.
У разi продажу, вiдпуску у виробництво чи iншому вибуттi запасiв застосовується
метод їх оцiнки за iдентифiкованою собiвартiстю.

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.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
Вже майже 70 рокiв АТ "Київмедпрепарат" залишається безперечним нацiональним
лiдером у сферi виробництва антибактерiальних препаратiв. Серед них як традицiйнi
препарати,
так i ГЛЗ нових поколiнь. В 2020р. АТ "Київмедпрепарат" випустив 201
препарат в 8 фармацевтичних групах. В загальному перелiку можна видiлити препарати, що
давали найбiльший обсяг в продажу та доходах пiдприємства в 2020 роцi: Цефтрiаксон,
порошок для iн'єкцiй 1.0 г №10, Мепенам, порошок для iн'єкцiй 1.0 г №1, Гепацеф комбi,
порошок для iн'єкцiй 1.0 г/1.0 г №1, Азимед, таблетки 500 мг №3, Фурацилiн, таблетки 20 мг
№20, Уролесан, капсули №40, Глiцисед, таблетки 100 мг №50, Габана, капсули 150 мг №20,
Гепацеф, порошок для iн'єкцiй
1.0 г №10, Нейроксон, таблетки п/о 500 мг №20.
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 субстанцiй та готової
продукцiї, що потребують зберiгання при низьких температурах, передбаченi окремi зони
(холодильники).
АТ "Київмедпрепарат" має сертифiкат GMP (Належної Виробничої Практики) на
всi виробничi дiльницi заводу. Таким чином, усi лiкарськi засоби випускаються вiдповiдно до
вимог стандарту, гармонiзованого з європейським. Позитивне рiшення вiдносно видачi

сертифiкатiв GMP Держлiкслужба прийняла на пiдставi результатiв iнспекцiї пiдприємства,
проведеного 18 -22 листопада 2019 року. Iнспекцiя пiдтвердила, що система забезпечення якостi,
примiщення i устаткування по виробництву лiкарських засобiв вiдповiдають прийнятим в
Українi вимогам GMP.
Управлiння
GMP вiдповiдає вимогам Системи спiвпрацi
фармацевтичних iнспекцiй (PIC/S), директивам ЄС i рекомендацiям ВООЗ вiдносно продукцiї,
призначеної для торгiвлi i дистрибуцiї в країнах виробництва i для експорту. Сертифiкат дiйсний
до 22 листопада 2022 року.
В 2020р. Емiтент здiйснив випуск нових препаратiв - Глiцiсед Кардiо
№30;
Ко-Пренелiя, таблетки по 4 мг/1.25 мг №30; Ко-Пренелiя, таблетки по 8 мг/2.5 мг №30;
Бi-Пренелiя, таблетки по 4 мг/5 мг №30;
Бi-Пренелiя, таблетки по 8 мг/10 мг №30; Габана,
капсулы 300 мг №20; Формен комбi, капсули №40; Глiцисед Макс, таблетки №30 (ДД); 3-Дiнир,
капсули по 300 мг №10 iз форми in bulk; Форинал, порошок для орального застосування в
пакетах-саше №10;
Пренелiя, таблетки по 8 мг №30; Медiаторн, таблетки 20 мг №50;
Пренелiя, таблетки по 4 мг №30.
За 2020 рiк випущено 30 314 тис. флаконiв i 45 582 тис. упаковок (пiгулок, капсул,
мазей i суспензiй) готових лiкарських засобiв. Вiдвантажено медикаментiв власного
виробництва 29 830 тис. флаконiв i 42 871 тис. упаковок.
В грошовому вираженнi в дiючих
оптових цiнах випущено готової продукцiї на суму 3 284 511 тис. грн., вiдвантажено
медикаментiв власного виробництва в цiнах реалiзацiї на суму 2 525 614 тис. грн. У 2020 роцi з
метою подальшої реалiзацiї були закупленi медикаменти на суму 92 968 тис.
грн.
Реалiзовано
покупних
товарiв
на суму
91 863 тис. грн. Рiчний прибуток,
отриманий вiд реалiзацiї покупних препаратiв, склав 25 142 тис.грн.
Емiтентом отриманий прибуток вiд реалiзацiї
в 2020р. - 2 615 722 тис.грн., в
2019р. - 2 355 448 тис.грн.
По формам випуску в 2020р. доходи вiд реалiзацiї готових лiкарських засобiв по
формам випуску склали: таблетки - 46,9%, фасованi iн'єкцiї - 31.4%, мазi та гелi - 5.7%, капсули
-10.7%, лiофiлiзованi iн'єкцiї - 4.0%, порошки - 0.4%, суспензiї - 0.3%, ветеринарнi препарати 0,5%.
Для виробництва лiкарських засобiв Емiтент здiйснює закупiвлю субстанцiй та iнших
необхiдних речовин, а також допомiжних матерiалiв (гуму, скло та iн.) у вiтчизняних та
iноземних постачальникiв.
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
(Бiлорусь, Казахстан, Грузiя, 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:
ПАТ "Фармак" (Україна), ПрАТ "Дарниця" (Україна),
ТОВ "Юрiя-Фарм" (Україна), ТОВ "Санофi-Авентiс Україна" (Україна), КРКА, д.д., Ново мєсто
(Словенiя), ПАТ "Київський вiтамiнний завод" (Україна), Група компанiй "Здоров'я" (Україна),
ПАТ НВЦ "Борщагiвський хiмiко-фармацевтичний завод" (Україна)
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.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
За останнi п'ять рокiв основнi придбання активiв склали 355 млн. гривень, основнi
вiдчуження активiв - 122 млн.гривень.
На 2021р. запланованi iнвестицiйнi проекти: будiвництво нової виробничої дiльницi
(Цефалоспорини), модернiзацiя виробництва Бета-лактамiв,
дiльницi лiофiльної сушки,
системи протипожежної сигналiзацiї, оптимiзацiя виробництва твердих лiкарських засобiв
(ЦТФ), технiчне дооснащення ЦIФ.
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
Основнi засоби Емiтента сформованi, переважно, з будинкiв та споруд, машин та
обладнання. Станом на 31.12.2020р. на балансi облiковуються основнi засоби виробничого
та невиробничого призначення.
Виробничi потужностi Емiтента 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; м.
Київ, пр. Перемоги, 120; м.Київ, 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 Товариства, за якою вони вiдображенi в балансi
станом на 31.12.2020р., складала 533 495
тис.грн.
Амортизацiя основних засобiв
нараховувалась прямолiнiйним методом. Станом на 31.12.2020р. знос основних засобiв та iнших
необоротних матерiальних активiв складав 282 452 тис.грн., залишкова вартiсть - 251 043тис.
грн. У 2020 роцi переоцiнка основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв не
проводилась.
Виробничi потужностi використовуються в повному обсязi згiдно планiв виробництва.
Проблеми, 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.
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 iнвестування в основнi
фонди, у тому числi обладнання та устаткування, комплектуючi вироби та матерiали для
виробництва з метою вiдповiдностi виробництва вимогам 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.
Ризик пов'язаний з кон'юктурою ринку. Фармацевтичний ринок України являється одним
з найбiльш конкурентним через велику присутнiсть продавцiв i виробникiв лiкарських засобiв на
даному ринку. Вiдповiднi служби Товариства постiйно працюють над розробкою нових
препаратiв з метою присутностi на фармацевтичному ринку з власними брендовими
лiкарськими засобами.
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 АТ "Київмедпрепарат" перебували
на достатньому рiвнi. Протягом 2020 року обсягу власного капiталу було достатньо для

фiнансування поточної та iнвестицiйної дiяльностi пiдприємства в запланованих обсягах.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та 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 АТ "Київмедпрепарат" полягає в продовженнi переходу вiд випуску
продукцiї пiд мiжнародними непатентованими назвами до випуску препаратiв-генерикiв. З цiєю
метою товариство завершило програму проходження сертифiкацiї GМР (Належної Виробничої
Практики) в 2014 р.
В 2013-2014 роках Товариством переоформленi 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 збiльшувати частку на ринку завдяки
промопродуктам та
випуску брендованих препаратiв-генерикiв. Неабияка увага
придiлятиметься розвитку експортного напряму збуту переважно в межах СНД (прiоритетами є
Узбекистан, Бiлорусь, Казахстан).
В 2021р. Товариство планує роботи з будiвництва нової виробничої дiльницi,
модернiзацiя виробництва Бета-лактамiв, дiльницi лiофiльної сушки, оптимiзацiя виробництва
твердих лiкарських засобiв (ЦТФ), технiчне дооснащення ЦIФ.
Окрiм загальної стратегiї бiзнесу, АТ "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.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
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.
Емiтент 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.

В 2020р. витрати на покращення технологiй препаратiв активного портфеля, а також
на розробку та реєстрацiю нових препаратiв склали 25 976 тис.грн., що на 1 488 тис.грн.
бiльше, нiж у 2019р.

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
Позицiї АТ "Київмедпрепарат" в ТОП-10 фармацевтичного ринку за 2020р: госпiтальний
сегмент: грн. - 5,04% (ранг 2), упак.- 11,18% (ранг 3); сегмент J на госпiтальному ринку:
грн. - 13,69% (ранг 1), упак. 40,49% (ранг 1); сегмент N на госпiтальному ринку: грн. - 6,74%
(ранг 4), упак. - 9,59% (ранг 5); роздрiбний сегмент: грн. - 2,13% (ранг 8), упак. - 3,15% (ранг
6); сегмент J на роздрiбному ринку: грн. - 7,31% (ранг 1), упак. - 15,13% (ранг 1); сегмент D
на роздрiбному ринку: грн. - 4,75% (ранг 6), упак. - 2,15% (ранг 10).
Основними конкурентними перевагами АТ "Київмедпрепарат" є: лiдерство у сегментi
антибактерiальних препаратiв лiдерство (7,31% - у грошовому вимiрi, 15,13% - в упаковках у
2020 роцi),
широкий асортимент продукцiї, який налiчує 201 препарат в 8
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 таблетки,
iн'єкцiї, капсули, динамiка рентабельнiстi яких протягом звiтного перiоду 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 АТ "Київмедпрепарат" протягом останнiх рокiв доходи були
отримано переважно вiд реалiзацiї таблеток та iн'єкцiй.
Покупцями продукцiї АТ "Київмедпрепарат" є
вiтчизнянi та iноземнi пiдприємства.
Протягом останнiх трьох рокiв структура реалiзацiї продукцiї Товариства майже не
зазнавала змiн, основним ринком збуту залишається Україна: у 2019-2020рр. - 94% реалiзацiї
у вартiсному виразi).
Протягом останнiх рокiв валюта балансу АТ "Київмедпрепарат" мала тенденцiю до
зростання. Станом на 31.12.2020р. основнi засоби були сформованi, переважно, з будинкiв,
споруд, машин та обладнання.
Протягом всього перiоду дiяльностi АТ "Київмедпрепарат" оборотнi активи були
сформованi переважно за рахунок запасiв та дебiторської заборгованостi за товари, роботи,
послуги. У складi поточних зобов'язань переважає заборгованiсть за товари, роботи, послуги.
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї АТ "Київмедпрепарат" отримує, переважно, в результатi
продажу вироблених медикаментiв. З метою пiдтримання продажiв пiдприємство використовує
систему бонусiв та знижок.

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
Наглядова рада

Структура

Персональний склад

Три особи: Голова Наглядової ради та
два члени Наглядової ради

Голова Наглядової ради - Зозуля Руслан
Петрович,
член Наглядової ради Гудов Костянтин
Володимирович,
член Наглядової ради Партишев
Олександр Олександрович.
Згiдно реєстру акцiонерiв
Голова Виконавчої дирекцiї - Яцюк
Олександр Миколайович,
член Виконавчої дирекцiї - Стецюк
Оксана Анатолiївна,
член Виконавчої дирекцiї - Будя Тетяна
Iванiвна.
Голова Ревiзiйної комiсiї - Руссова
Валентина Львiвна,
секретар Ревiзiйної комiсiї Семененко Оксана Василiвна

Загальнi збори
Виконавча
дирекцiя

Акцiонери
Три особи: Голова Виконавчої дирекцiї
та два члени Виконавчої дирекцiї

Ревiзiйна комiсiя

Двi особи: Голова Ревiзiйної комiсiї та
секретар Ревiзiйної комiсiї

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
№ з/п

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік
народ
ження

1

2

3

4

Голова Виконавчої
дирекцiї - Директор
виконавчий

Яцюк Олександр
Миколайович

1963

1

5
Вища, Київський
технологiчний
iнститут харчової
промисл., 1985р.

6
16

Найменування
підприємства,
ідентифікаційний код
юридичної особи та посада,
яку займав
7

Дата набуття
повноважень
та термін, на
який обрано
(призначено)
8

АТ "Київмедпрепарат",
00480862, директор
виконавчий

30.12.2017, на
3 роки

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.
В зв'язку з закiнченням 29.12.2017р. повноважень членiв Виконавчої дирекцiї, Яцюк О.М. переобраний з 30.12.2017р. на посаду голови
Виконавчої дирекцiї (рiшення прийнято Наглядовою радою 20.12.2017р., протокол № 33).
За виконання обов'язкiв голови Виконавчої дирекцiї винагороду не отримував нi в грошовiй, нi в натуральнiй формi. З квiтня 2011р. займає посаду
директора виконавчого АТ "Київмедпрепарат". Загальний стаж роботи - 36 рокiв. Не займає посад в органах управлiння та контролю на iнших
пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Член Виконавчої
дирекцiї - Директор
фiнансовий

2

Освіта

Стаж
роботи
(років)

Стецюк Оксана Анатолiївна

1971

Вища, Донецький
державний
комерцiйний
iнститут, економiст

14

АТ "Київмедпрепарат",
00480862, директор
фiнансовий

30.12.2017, на
3 роки

Опис:
Повноваження та обов'язки:
Органiзацiя розробки i подальший контроль дотримання полiтики пiдприємства в областi використання iнформацiйних технологiй.
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.
Управлiння грошовими потоками пiдприємства, оборотним капiталом, забезпечення монiторингу ефективного i економного використання
фiнансових ресурсiв пiдприємства в цiлому.
Здiйснення методичного керiвництва i координацiї дiяльностi пiдроздiлiв пiдприємства по розробцi планiв (бюджетiв), а також контроль їх
виконання, та iншi.
В зв'язку з закiнченням 29.12.2017. повноважень членiв Виконавчої дирекцiї, Стецюк О.А. переобрана з 30.12.2017р. на посаду члена
Виконавчої дирекцiї (рiшення прийнято Наглядовою радою 20.12.2017р., протокол № 33).

За виконання обов'язкiв члена Виконавчої дирекцiї винагороду не отримувала нi в грошовiй, нi в натуральнiй формi. З квiтня 2011р. займає
посаду директора фiнансового АТ "Київмедпрепарат". Загальний стаж роботи - 32 рiк. Не займає посад в органах управлiння та контролю на
iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

3

Член Виконавчої
Вища. Київський
АТ "Київмедпрепарат",
30.12.2017, на
дирекцiї - Головний
Будя Тетяна Iванiвна
1960
iнститут народного
12
00480862, головний
3 роки
бухгалтер
господарства
бухгалтер
Опис:
Повноваження та обов'язки:
Здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi.
Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань.
Забезпечує складання балансу та iншої звiтностi. та iншi.
В зв'язку з закiнченням 29.12.2017р. повноважень членiв Виконавчої дирекцiї, Будя Т.I. переобрана з 30.12.2017р. на посаду члена Виконавчої
дирекцiї (рiшення прийнято Наглядовою радою 20.12.2017р., протокол № 33).
За виконання обов'язкiв члена Виконавчої дирекцiї винагороду не отримувала нi в грошовiй, нi в натуральнiй формi. З липня 2008р. займає
посаду головного бухгалтера АТ "Київмедпрепарат". Загальний стаж роботи - 43 роки. Не займає посад в органах управлiння та контролю на
iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Голова Ревiзiйної
комiсiї

4

1948

Вища. Київський
iнститут народного
господарства

3

ТОВ "Артерiум ЛТД",
35947033, директор

16.04.2019, на
3 роки

Опис:
Повноваження та обов'язки: Здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, проведення перевiрок
фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства, звiтування загальним зборам Товариства про результати
проведених ревiзiй i перевiрок.
В зв'язку iз припиненням повноважень попереднього складу Ревiзiйної комiсiї, 16.04.2019р. Загальними зборами Товариства обрана на посаду
члена Ревiзiйної комiсiї (протокол загальних зборiв № 41), обрана на посаду голови Ревiзiйної комiсiї згiдно рiшення Ревiзiйної комiсiї
Товариства 16.04.2019р. (протокол № 1) . За виконання обов'язкiв голови Ревiзiйної комiсiї винагороди не отримувала нi в грошовiй, нi в
натуральнiй формi. З липня 2008р. займала посаду
директора ТОВ "Артерiум ЛТД", з квiтня 2018р. - пенсiонер . Загальний стаж роботи 50 рокiв. Не займає посад в органах управлiння та контролю на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має.
Член Ревiзiйної Комiсiї

5

Руссова Валентина Львiвна

Семененко Оксана Василiвна

1958

Вища. Київський
полiтехнiчний
iнститут

10

АТ "Київмедпрепарат",
00480862, фахiвець (з цiнних
паперiв)

16.04.2019, на
3 роки

Опис:
Повноваження та обов'язки: Здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, проведення перевiрок
фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства, звiтування загальним зборам Товариства про результати
проведених ревiзiй i перевiрок.

6

7

8

В зв'язку iз припиненням повноважень попереднього складу Ревiзiйної комiсiї, 16.04.2019р. Загальними зборами Товариства обрана на посаду
члена Ревiзiйної комiсiї (протокол загальних зборiв № 41).
За виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї винагороди не отримувала нi в грошовiй, нi в натуральнiй формi. З сiчня 2009р. займає посаду
фахiвця (з цiнних паперiв) вiддiлу казначейства АТ "Київмедпрепарат". Загальний стаж роботи - 41 рокiв. Не займає посад в органах управлiння
та контролю на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Полiтична партiя "Розвиток i
Вища. спецiалiст iз
Голова Наглядової ради
добробут", 38230098,
16.04.2019, на
Зозуля Руслан Петрович
1966
зовнiшньоекономiчн
5
(акцiонер)
президент ПрАТ
3 роки
ої дiяльностi.
"Гемопласт".
Опис:
Акцiонер Товариства, не є представником акцiонера/групи акцiонерiв, не є незалежним директором.
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.
У зв'язку iз припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради переобраний на посаду члена Наглядової ради 16.04.2019р.
згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства 16.04.2019р. (протокол №41), обраний на посаду голови Наглядової ради Товариства
згiдно рiшення Наглядової ради (протокол №118 вiд 16.04.2019р.) Розмiр виплаченої винагороди члена Наглядової Ради визначений згiдно
пiдписаного контракту. Загальний стаж роботи - 32 роки. Не займає посад в органах управлiння та контролю на iнших пiдприємствах.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Зозуля Р.П. - публiчна особа, керiвник Полiтичної партiї "Розвиток i добробут", Україна, з 06.09.2019р.
Вища. Донецький
Член Наглядової ради
Гудов Костянтин
державний технiчний
ПрАТ "Дiловi партнери",
16.04.2019, на
1973
5
(акцiонер)
Володимирович
унiверситет, iнженер
23721506, директор
3 роки
- конструктор
Опис:
Акцiонер Товариства, не є представником акцiонера/групи акцiонерiв, не є незалежним директором.
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.
У зв'язку iз припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради 16.04.2019р. переобраний на посаду згiдно рiшення Загальних
зборiв акцiонерiв Товариства 16.04.2019р. (протокол №41),
Розмiр виплаченої винагороди члена Наглядової Ради визначений згiдно пiдписаного контракту. Загальний стаж роботи - 30 рокiв. Не займає
посад в органах управлiння та контролю на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вища. Київський
Нацiональний
Корпорацiя "Артерiум",
Член Наглядової ради
Партишев Олександр
Унiверситет iм. Т.Г.
16.04.2019, на
1967
12
33406813, комерцiйний
(акцiонер)
Олександрович
Шевченка,Мiжнарод
3 роки
директор.
ний Iнститут
Менеджменту

9

Опис:
Акцiонер Товариства, не є представником акцiонера/групи акцiонерiв, не є незалежним директором.
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.
У зв'язку iз припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради 16.04.2019р. переобраний на посаду згiдно рiшення Загальних
зборiв акцiонерiв Товариства 16.04.2019р. (протокол №41),
Розмiр виплаченої винагороди члена Наглядової Ради визначений згiдно пiдписаного контракту. З травня 2007р. займає посаду комерцiйного
директора Корпорацiї "Артерiум" . Загальний стаж роботи - 31 рокiв. Не займає посад в органах управлiння та контролю на iнших
пiдприємствах.
Вища. Київський
АТ "Київмедпрепарат",
01.07.2008, до
Головний бухгалтер
Будя Тетяна Iванiвна
1960
iнститут народного
12
00480862, заступник
звiльнення
господарства
головного бухгалтера
Опис:
Повноваження та обов'язки:
Здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi.
Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань.
Забезпечує складання балансу та iншої звiтностi. та iншi.
З липня 2008р. займає посаду головного бухгалтера АТ "Київмедпрепарат". Розмiр виплаченої винагороди визначений згiдно штатного
розпису. Стаж роботи - 43 роки. Не займає посад в органах управлiння та контролю на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
1
Директор виконавчий голова Виконавчої дирекцiї
Директор фiнансовий - член
Виконавчої дирекцiї
Головний бухгалтер - член
Виконавчої дирекцiї
Член Наглядової ради
Член Ревiзiйної Комiсiї
Голова Наглядової ради
Член Наглядової ради
Голова Ревiзiйної комiсiї

2
Яцюк Олександр Миколайович

3
47

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
4
0,00041

Стецюк Оксана Анатолiївна

0

0

0

0

Будя Тетяна Iванiвна

10

0,00009

10

0

30
1
7 959
1
15

0,00026
0,00001
0,06859
0,00001
0,00013

30
1
7 959
1
15

0
0
0
0
0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи

Партишев Олександр Олександрович
Семененко Оксана Василiвна
Зозуля Руслан Петрович
Гудов Костянтин Володимирович
Руссова Валентина Львiвна

Кількість
акцій
(шт.)

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані іменні

5
47

6
0

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути
виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
Винагороди та компенсацiї виплачуються посадовим особам у разi їх звiльнення
згiдно дiючому законодавству з оплати працi. В звiтному перiодi посадовi особи не звiльнялися.

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій
(часток, паїв)
Ідентифікаційн
ий код
Найменування юридичної
юридичної
особи засновника та/або
особи
учасника
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

Органiзацiя орендарiв Орендного пiдприємства "Київмедпрепарат" фiзичних осiб

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

3879
Усього

0,913
0,913

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Основними конкурентними перевагами АТ "Київмедпрепарат" є: лiдерство у сегментi
антибактерiальних препаратiв лiдерство (7,31% - у грошовому вимiрi, 15,13% - в упаковках у
2020 роцi),
широкий асортимент продукцiї, який налiчує 201 препарат в 8
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 таблетки,
iн'єкцiї, капсули, динамiка рентабельнiстi яких протягом звiтного перiоду 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 АТ "Київмедпрепарат" протягом останнiх рокiв доходи були
отримано переважно вiд реалiзацiї таблеток та iн'єкцiй.
2. Інформація про розвиток емітента
Дата державної реєстрацiї орендного пiдприємства "Київмедпрепарат" 25.03.1992
року. Орган, що здiйснив державну реєстрацiю - Шевченкiвська районна в мiстi Києвi державна
адмiнiстрацiя.
Орендне пiдприємство "Київмедпрепарат"
6 вересня 1993 року перетворено у вiдкрите
акцiонерне товариство вiдповiдно до Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про приватизацiю
цiлiсних майнових комплексiв державних пiдприємств та їх структурних пiдроздiлiв, зданих в
оренду" вiд 20.05.1993 року №57-93. Вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi
товариства" вiд 17.09.2008 р. №514-VI проведено змiну найменування з ВIДКРИТОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ" на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ".

У квiтнi 2019 року тип публiчного акцiонерного товариства змiнено з публiчного на приватне та
проведено перейменування емiтента на АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ".
АТ "Київмедпрепарат" має сертифiкат GMP (Належної Виробничої Практики) на всi
виробничi дiльницi заводу. Таким чином, усi лiкарськi засоби випускаються вiдповiдно до
вимог стандарту, гармонiзованого з європейським. Позитивне рiшення вiдносно видачi
сертифiкатiв GMP Держлiкслужба прийняла на пiдставi результатiв iнспекцiї пiдприємства,
проведеного 18 -22 листопада 2019 року. Iнспекцiя пiдтвердила, що система забезпечення якостi,
примiщення i устаткування по виробництву лiкарських засобiв вiдповiдають прийнятим в
Українi вимогам GMP.
Управлiння
GMP вiдповiдає вимогам Системи спiвпрацi
фармацевтичних iнспекцiй (PIC/S), директивам ЄС i рекомендацiям ВООЗ вiдносно продукцiї,
призначеної для торгiвлi i дистрибуцiї в країнах виробництва i для експорту. Сертифiкат дiйсний
до 22 листопада 2022 року.
Товариство постiйно здiйснює науково-дослiднi та експериментальнi роботи.
Аналiтично-технологiчна служба 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.
Товариство проводить постiйний збiр та поновлення iнформацiї про побiчнi дiї своїх
препаратiв для оперативного вiдображення отриманої iнформацiй в iнструкцiях до лiкарських
засобiв. Спецiалiсти Товариства 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 Дослiдного центру вивчають терапевтичнi потреби та спрямовують зусилля
на розвиток нових оригiнальних препаратiв.
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового
стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
деривативи, правочини щодо похiдних цiнних паперiв не укладалися.
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
завдання не надаються, тому що деривативи, правочини щодо похiдних цiнних паперiв не
укладалися.
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
Кредитний ризик Товариства переважно вiдноситься до торгiвельної дебiторської
заборгованостi з клiєнтами (покупцями продукцiї). Схильнiсть Товариства до кредитного ризику
у бiльшiй мiрi залежить вiд особливостей кожного клiєнта.
Кредитний ризик Товариства контролюється та аналiзується на пiдставi окремо взятих випадкiв
i керiвництво Товариства вважає, що кредитний ризик вiдповiдним чином вiдображається
шляхом уцiнки, яка напряму зменшує балансову вартiсть дебiторської заборгованостi.
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Власний кодекс корпоративного управлiння не прийнятий,
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший
кодекс корпоративного управлiння не застосовується.
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
не застосовується
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини
таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
кодекс корпоративного управлiння не прийнятий
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

позачергові

13.04.2020
0
Призначенi загальнi збори акцiонерiв не вiдбулися в зв'язку з карантином на
виконання Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 березня 2020 р. N 211
"Про запобiгання поширенню на територiї України гострої респiраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2"

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні
X

річні
X

позачергові
17.08.2020
82,4611

Рiчнi загальнi збори проведенi дистанцiйно.
Перелiк питань порядку денного (пропозицiї до перелiку питань порядку денного
поданi Наглядовою радою):
1.
Розгляд звiту Виконавчої дирекцiї Товариства за 2019 рiк
та
затвердження заходiв за результатами його розгляду.
Прийняте рiшення:
Звiт Виконавчої дирекцiї Товариства про пiдсумки
роботи за 2019 рiк затвердити. Роботу Виконавчої дирекцiї визнати задовiльною.
2.
Розгляд Звiту Наглядової ради Товариства за 2019 рiк та затвердження
заходiв за результатами його розгляду.
Прийняте рiшення:
Звiт Наглядової ради про результати дiяльностi за 2019
рiк затвердити.
Роботу Наглядової ради визнати задовiльною.
3.
Затвердження Звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2019
рiк.
Прийняте рiшення: Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства по перевiрцi рiчного звiту
та балансу Товариства за 2019 рiк затвердити.
Роботу Ревiзiйної комiсiї
визнати задовiльною.
4.
Затвердження рiчного звiту Товариства за 2019 рiк.
Прийняте рiшення: Рiчний звiт та баланс Товариства за 2019р. затвердити.
5.
Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2019 рiк.

Прийняте рiшення: Розподiл прибутку за 2019р. затвердити. Вiдрахувати до
резервного фонду Товариства
2 420 000 грн. Дивiденди не нараховувати i не
виплачувати. Прибуток Товариства реiнвестувати в розвиток пiдприємства.
6.
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту
Виконавчої дирекцiї, звiту Ревiзiйної комiсiї.
Прийняте рiшення:
Затвердити результати рiчної дiяльностi Товариства за
2019 рiк. Визнати роботу Виконавчої дирекцiї, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї
Товариства задовiльною.
7.
Схвалення рiшення Наглядової ради про обрання аудитора Товариства
для проведення аудиторської перевiрки рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
Прийняте рiшення: Схвалити рiшення Наглядової ради Товариства про обрання
аудитора Товариства - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КРЕСТОН
ДЖI СI ДЖI АУДИТ" ЄДРПОУ 31586485 для проведення аудиторської
перевiрки рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
8.
Про затвердження протоколiв Наглядової ради Товариства.
Прийняте рiшення: Затвердити рiшення Наглядової ради Товариства, оформленi
Протоколами Наглядової ради за перiод з 16.04.2019р. до 16.08.2020р. та визнати
їх такими, що вiдповiдають iнтересам Товариства.
9.
Про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинiв, якi
можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рiшення.
Прийняте рiшення: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних
правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року
з дати прийняття такого рiшення (з дня проведення даних рiчних Загальних
зборiв), вартiсть яких перевищує 25% вартостi активiв за даними рiчної
фiнансової звiтностi Товариства за 2019р., предметом яких може бути:
продаж лiкарських засобiв, дiєтичних добавок, з граничною сукупною вартiстю
не бiльше 4,6 млрд. гривень.
10.
Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження його у
новiй редакцiї.
Прийняте рiшення:
У зв'язку з необхiднiстю приведення Статуту Товариства
у вiдповiднiсть до норм Кодексу з процедур банкрутства внести змiни до
Статуту Товариства, 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 порядку, передбаченому
дiючим законодавством України.
11.
Про продаж викуплених Товариством власних простих iменних акцiй.
Прийняте рiшення:
1.Прийняти рiшення про продаж викуплених Товариством власних простих
iменних акцiй у кiлькостi 81 670 (вiсiмдесят одна тисяча шiстсот сiмдесят) штук.
2. Передати Наглядовiй радi Товариства повноваження з вирiшення питань,
пов'язаних з продажем викуплених Товариством власних простих iменних акцiй,
в тому числi, але не обмежуючись, затвердженням ринкової вартостi простих
iменних акцiй, визначенням цiни продажу простих iменних акцiй та iнших умов
продажу простих iменних акцiй.
3. Уповноважити Виконавчу дирекцiю Товариства укласти вiдповiдний
договiр/договори щодо продажу викуплених Товариством власних простих
iменних акцiй, з урахуванням умов продажу, визначених Наглядовою радою
Товариства.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу у звітному році?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X

збори
Акціонери
Депозитарна установа
Інше (зазначити)

X
X

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками
X
акцій
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу у звітному році?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше (зазначити)
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше (зазначити)
Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликалися

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Так
Ні
X
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Наглядова рада
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно
є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Ні
X
X
X

товариства
Інше (зазначити)
У разі скликання, але непроведення річних
(чергових) загальних зборів зазначається
причина їх непроведення

в зв'язку з карантином

У разі скликання, але непроведення
позачергових загальних зборів
зазначається причина їх непроведення
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)
Залежний член
наглядової ради
Зозуля Руслан Петрович
X
Функціональні обов'язки обраний на посаду кумулятивним голосуванням на рiчних
загальних зборах 16.04.2019р. термiном на три роки
члена наглядової ради
Гудов Костянтин Володимирович
X
Функціональні обов'язки обраний на посаду кумулятивним голосуванням на рiчних
загальних зборах 16.04.2019р. термiном на три роки
члена наглядової ради
Партишев Олександр Олександрович
X
Функціональні обов'язки обраний на посаду кумулятивним голосуванням на рiчних
загальних зборах 16.04.2019р. термiном на три роки
члена наглядової ради
Персональний склад наглядової ради

Чи проведені засідання
наглядової ради,
загальний опис
прийнятих на них
рішень; процедури, що
застосовуються при
прийнятті наглядовою
радою рішень;
визначення, як
діяльність наглядової
ради зумовила зміни у
фінансово-господарській
діяльності товариства

Незалежний член
наглядової ради

За 2020 р. було проведено 70 засiдань, прийнятi рiшення
щодо:
погодження вчинення правочинiв, сума яких перевищує 50 000
доларiв США, або їх еквiвалент в iншiй валютi, та становлять не
бiльше 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної
звiтностi: на продаж медикаментiв, на закупiвлю сировини та
допомiжних матерiалiв, обладнання, запчастин, отримання
рекламних, маркетингових, транспортних та iнших послуг;
скликання чергових Загальних зборiв акцiонерiв АТ
"Київмедпрепарат", визначення дати проведення чергових
Загальних зборiв акцiонерiв, затвердження порядку денного
Загальних зборiв акцiонерiв та повiдомлення акцiонерiв про
скликання Загальних зборiв, затвердження тексту повiдомлення
акцiонерiв про скликання Загальних зборiв акцiонерiв,
затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на
Загальних зборах акцiонерiв, призначення реєстрацiйної комiсiї
Загальних зборiв акцiонерiв, надання повноважень на проведення
Загальних зборiв та призначення секретаря Загальних зборiв
акцiонерiв;
обрання оцiнювача обладнання та акцiй Товариства, обрання
аудитора Товариства;
затвердження ринкової вартостi акцiй Товариства;
погодження договорiв купiвлi/продажу цiнних паперiв, договорiв

надання поворотної позики;
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити)

Ні

Персональний склад
комітетів

X
X
X

Чи проведені засідання
комітетів наглядової
ради, загальний опис
прийнятих на них
рішень
У разі проведення оцінки
роботи комітетів
зазначається інформація
щодо їх компетентності
та ефективності
Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Черговi загальнi збори акцiонерiв визнали дiяльнiсть Наглядової
Оцінка роботи
ради задовiльної.
наглядової ради
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (зазначити)
Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної
полiтики. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю та
комерцiйну таємницю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням
X
функцiй члена Наглядової ради, окрiм передбачених законом
випадкiв.
Протягом 2-х робочих днiв у письмовiй формi
повiдомити Наглядову раду та Виконавчу дирекцiю про втрату
статусу акцiонера Товариства.
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом
X

внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк
або не було обрано нового члена
Інше (зазначити)

X
X
X

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)

Так
X

Ні
X
X
X

Склад виконавчого органу
Персональний склад
виконавчого органу
Директор виконавчий
(Голова Виконавчої
дирекцiї) Яцюк
Олександр Миколайович.

Директор фiнансовий
Стецюк Оксана
Анатолiївна.

Головний бухгалтер Будя
Тетяна Iванiвна.

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
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.
Органiзацiя розробки i подальший контроль дотримання
полiтики пiдприємства в областi використання iнформацiйних
технологiй. 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. Управлiння
грошовими потоками пiдприємства, оборотним капiталом,
забезпечення монiторингу ефективного i економного
використання фiнансових ресурсiв пiдприємства в цiлому.
Здiйснення методичного керiвництва i координацiї дiяльностi
пiдроздiлiв пiдприємства по розробцi планiв (бюджетiв), а також
контроль їх виконання,та iншi.
Здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку
господарсько-фiнансової дiяльностi. Здiйснює контроль за
дотриманням порядку оформлення первинних i бухгалтерських
документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань. Забезпечує
складання балансу та iншої звiтностi та iншi.

Чи проведені засідання
виконавчого органу:
загальний опис
прийнятих на них
рішень; інформація про
результати роботи
виконавчого органу;
визначення, як
діяльність виконавчого
органу зумовила зміни у
фінансово-господарській
діяльності товариства

В 2020р. було проведено 43 засiдання Виконавчої
дирекцiї, на яких приймалися рiшення щодо
фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi Товариства,
основнi з них такi: дiагностика та технiчне обслуговування
обладнання на виробництвi; органiзацiя безперебiйної роботи
пiдприємства у перiод пандемiї; органiзацiя перевезень
спiвробiтникiв в перiод локдауну; закупка та установка нового
обладнання.

Оцінка роботи
виконавчого органу

Наглядова рада визнала роботу Виконавчої дирекцiї
задовiльною

Примітки
немає
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
Керiвництво Товариства проводить активний контроль фiнансових та ринкових ризикiв, та
приймає у разi необхiдностi вiдповiднi заходи.
Кредитний ризик Товариства контролюється та аналiзується на пiдставi окремо взятих випадкiв,
кредитний ризик вiдображається шляхом уцiнки, яка напряму зменшує балансову вартiсть
дебiторської заборгованостi.
Управлiння ризиком лiквiдностi здiйснюється за допомогою дотримання достатнiх резервiв, за
допомогою постiйного монiторингу передбачуваного та фактичного руху грошових коштiв, а
також поєднання термiнiв настання платежiв по активах та забов'язаннях Товариства.
Керiвництво вживає заходiв по дотриманню рiвня капiталу на рiвнi, що є достатнiм для
забезпечення оперативних та стратегiчних потреб Товариства. Це досягається через ефективне
управлiння грошовими коштами, постiйного контролю виручки та прибутку, а також
плануванням довгострокових iнвестицiй, що фiнансуються за рахунок коштiв вiд операцiйної
дiяльностi Товариства.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено
ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 1
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 Наглядов Виконав Не належить
і збори
а рада
чий
до

акціоне
рів
Визначення основних напрямів діяльності
(стратегії)
Затвердження планів діяльності
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
виконавчого органу
Прийняття рішення про додаткову емісію
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

орган

компетенції
жодного
органу

так

ні

ні

ні

так

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

так

ні

ні

так

так

так

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
X
X
X
X
X

Ні

Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про порядок розподілу прибутку
X
Положення про порядок надання акцiонерам iнформацiї про
Інше (запишіть)
господарську дiяльнiсть та забезпечення доступу до документiв

Публiчного акцiонерного товариства "Київмедпрепарат"
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформація
оприлюднюється
в
загальнодоступні
й інформаційній
базі даних
Документи
Національної
надаються
Копії
Інформація
комісії з цінних
для
докуме розміщуєтьс
Інформація
Інформація про
паперів та
ознайомлен
нтів
я на
розповсюдж
діяльність
фондового ринку
ня
надают
власному
ується на
акціонерного
про ринок
безпосередн ься на
веб-сайті
загальних
товариства
цінних паперів
ьо в
запит акціонерног
зборах
або через особу, акціонерно акціоне
о
яка провадить
му
ра
товариства
діяльність з
товаристві
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені учасників
фондового ринку
Фінансова звітність,
ні
так
так
так
так
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 5 та більше
ні
так
так
так
так
відсотками
голосуючих акцій
Інформація про склад
органів управління
ні
так
так
так
так
товариства
Протоколи загальних
зборів акціонерів
ні
ні
так
так
так
після їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
ні
ні
ні
ні
ні
акціонерного
товариства
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) так
Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним
аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Раз на рік
X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської
фірми)?
Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X
Інше (зазначити)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку
востаннє?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та
X
більше 10 відсотками голосуючих акцій
Інше (зазначити)
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента

№ з/п

1
2
3
4
5

Повне найменування юридичної
особи - власника (власників) або
прізвище, ім'я, по батькові (за
наявності) фізичної особи власника (власників) значного
пакета акцій

АТ "Галичфарм" (Україна)
ПрАТ "Iнiцiатор +" (Україна)
ТОВ "МIЖГАЛУЗЕВА
МАШИНОБУДIВНА
КОРПОРАЦIЯ" (Україна)
ПрАТ "Акцiонерна страхова
компанiя "ОМЕГА"
ТОВ "Iнвертекс-Олександрiя"

Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним
державним реєстром
юридичних осіб,
фізичних осіб підприємців та
громадських формувань
(для юридичної особи резидента), код/номер з
торговельного,
банківського чи судового
реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи (для
юридичної особи нерезидента)
05800293
24372433
32312625

Розмір частки
акціонера
(власника) (у
відсотках до
статутного
капіталу)

22,1961
6,8907
9,8545

21626809

6,8763

39451369

9,9

6

ТОВ "КРЕДИТНА УСТАНОВА
"IНВЕСТИЦIЙНА"
ТОВ "ЗАВОД-IНВЕСТ"

7

40340380

9,1513

43865715

5,6299

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)
на загальних зборах емітента
Загальна
кількість
акцій
11 604 002
Опис
11 604 002
Опис
11 604 002
Опис
11 604 002

Кількість акцій
з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата
виникнення
обмеження
14.10.2014

52 538

п.10 Прикiнцевих положень Закону
України "Про депозитарну систему"

43 633

викупленi акцiї

16.05.2019

38 037

викупленi акцiї

12.07.2019

1 000

не розкрита iнформацiя в реєстрi
акцiонерiв

01.01.2019

Опис
8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Члени Наглядової ради обираються загальними зборами шляхом кумулятивного
голосування на строк три роки. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради
простою бiльшiстю голосiв.
Члени Ревiзiйної комiсiї обираються загальними зборами шляхом кумулятивного
голосування на строк 3 роки. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї
простою бiльшiстю голосiв.
Члени Виконавчої дирекцiї обираються Наглядовою радою Товариства простою
бiльшiстю голосiв на строк 3 роки.
Винагороди та компенсацiї виплачуються посадовим особам у разi їх звiльнення
згiдно дiючому законодавству з оплати працi.
9) повноваження посадових осіб емітента
Посадовi особи органiв управлiння Товариства зобов'язанi:
дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.
Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть,
обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
вживати всiх можливих заходiв щодо попередження вчинення правопорушень працiвниками
Товариства та його посадовими особами;
проводити необхiднi консультацiї та отримувати вiдповiднi узгодження з органами управлiння
Товариства вiдповiдно до вимог та правил чинного законодавства України, Статуту та
внутрiшнiх документiв Товариства;
дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у
вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
у межах своєї компетенцiї забезпечувати збереження iнформацiї з обмеженим доступом
(конфiденцiйної та таємної) та вживати всiх можливих заходiв щодо нерозголошення
конфiденцiйної чи таємної iнформацiї Товариства працiвниками та iншими посадовими особами
Товариства;

надавати iнформацiю з обмеженим доступом лише тим особам, якi мають право на її отримання;
при наданнi iнформацiї з обмеженим доступом iншим пiдприємствам, установам, органiзацiям,
фiзичним особам вживати вiдповiдних заходiв щодо попередження їх про конфiденцiйний чи
таємний характер даної iнформацiї;
утримуватися вiд дiй, що можуть зашкодити дiловiй репутацiї Товариства;
у межах своєї компетенцiї забезпечувати вiдповiднiсть документiв та рiшень, прийнятих
окремою посадовою особою або органом управлiння, до складу якого входить посадова особа,
внутрiшнiм документам Товариства та нормам чинного законодавства;
повiдомляти органи управлiння Товариства про виявленi недолiки в роботi Товариства, що стали
вiдомi у зв'язку з виконанням посадових обов'язкiв.
10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у
підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4
цього пункту
На пiдставi роботи, проведеної нами пiд час аудиту, ми прийшли до висновку, що
iнформацiя а саме: опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння
ризиками Компанiї; перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета
акцiй Компанiї; iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв
(учасникiв) на загальних зборах емiтента; порядок призначення та звiльнення посадових осiб
Компанiї; повноваження посадових осiб Компанiї, розкрита у Звiтi про корпоративне управлiння
Компанiї станом на 31.12.20, як вимагається пп. 5-9 частини 3 ст. 40-1 Закону 3480-IV, крiм
iнформацiї, що зазначена у роздiлi "Основа для думки iз застереженням" нашого звiту.
Крiм того, ми перевiрили iнформацiю включену до Звiту про корпоративне управлiння,
розкриття якої вимагається пп.1-4 частини 3 ст.40-1 Закону 3480-IV, а саме:
посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується Компанiя, яким
Компанiя добровiльно вирiшила застосовувати з розкриттям вiдповiдної iнформацiї про
практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги.
iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис
прийнятих на зборах рiшень,
про персональний склад Наглядової ради та колегiального виконавчого органу Компанiї,
їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих
на них рiшень.
В Компанiї не прийнятий Кодекс корпоративного управляння.
11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

АТ "Галичфарм"

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи
05800293

ПрАТ "Iнiцiатор +"

24372433

ТОВ "Iнвертекс-Олександрiя"

39451369

ТОВ "КРЕДИТНА УСТАНОВА
"IНВЕСТИЦIЙНА"

40340380

ТОВ "МIЖГАЛУЗЕВА
МАШИНОБУДIВНА
КОРПОРАЦIЯ"
ПрАТ "Акцiонерна страхова
компанiя "ОМЕГА"

32312625

ТОВ "ЗАВОД-IНВЕСТ"

43865715

Найменування юридичної
особи

21626809

Місцезнаходження
79024, Львівська обл.,
м.Львiв,
вул.Опришкiвська,
6/8
01033, м.Київ,
вул.Саксаганського,
36-б
28000,
Кіровоградська обл.,
м.Олександрiя,
вул.Шевченка, 128
01054, м.Київ,
вул.Б.Хмельницького
, 30/10, оф.1-А
04128, м.Київ,
вул.Туполєва, 17
01054, м.Київ,
вул.Дмитрiвська, 48
г, лiт.А
03110, м.Київ,
вул.М.Амосова, 4

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи

Усього

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

2 575 632

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

22,1961

2 575 632

0

799 600

6,8907

799 600

0

1 148 795

9,9

1 148 795

0

1 061 919

9,1513

1 061 919

0

1 143 519

9,8545

1 143 519

0

797 926

6,8763

797 926

0

653 294

5,6299

653 294

0

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

8 180 685

70,4988

Кількість за типами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
8 180 685

0

IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим
або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за
акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій /
Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями
акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або
рівною пороговому значенню пакета акцій
1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим
або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п

Дата отримання інформації від
Центрального депозитарію
цінних паперів або акціонера

1
1

2
09.01.2020

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або найменування
юридичної особи власника
(власників) акцій

3
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "АСКАНIЯ"

Ідентифікаційний код
юридичної особи резидента або код/номер з
торговельного,
банківського чи судового
реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи нерезидента
4
23497687

Розмір частки акціонера
до зміни (у відсотках до
статутного капіталу)

Розмір частки акціонера
після зміни (у відсотках
до статутного капіталу)

5
6,3063

6
0

Зміст інформації:
Згiдно iнформацiйної довiдки ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" за вих.№ 4318 вiд 09.01.2020 року,
пакет акцiй акцiонера - юридична особа - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АСКАНIЯ" (Україна) (код ЄДРПОУ 23497687) що володiв 731785 штук простих
iменних акцiй, що становило 6,3063% в загальнiй кiлькостi акцiй Товариства, зменшився та пiсля змiн ТОВ "АСКАНIЯ" не володiє простими iменними акцiями, що
становить 0,00% в загальнiй кiлькостi акцiй Товариства, в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй Товариства - 0,00%;
вiдчуження права власностi на акцiї вiдбулось прямим способом;
вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або
перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють)
розпорядження акцiями - iнформацiя вiдсутня;
дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто - iнформацiя вiдсутня.
2

09.01.2020

Приватне акцiонерне товариство
"Акцiонерна страхова компанiя
"ОМЕГА"

21626809

4,0575

10,3638

Зміст інформації:
Згiдно iнформацiйної довiдки ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" за вих.№ 4318 вiд 09.01.2020 року,
пакет акцiй акцiонера - юридична особа - Приватне акцiонерне товариство "Акцiонерна страхова компанiя "ОМЕГА" (Україна) (код ЄДРПОУ 21626809) що володiв
470836
штук простих iменних акцiй, що становило 4,0575% в загальнiй кiлькостi акцiй Товариства, збiльшився та пiсля змiн Приватне акцiонерне товариство
"Акцiонерна страхова компанiя "ОМЕГА" володiє 1202621 простими iменними акцiями, що становить 10,3638% в загальнiй кiлькостi акцiй Товариства, в загальнiй
кiлькостi голосуючих акцiй Товариства - iнформацiя вiдсутня;
набуття права власностi на акцiї вiдбулось прямим способом;
вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або
перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють)
розпорядження акцiями - iнформацiя вiдсутня;
дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто - iнформацiя вiдсутня.
3

07.04.2020

Акцiонерне товариство "Галичфарм"

05800293

6,115

22,1961

Зміст інформації:
Згiдно iнформацiйної довiдки ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" за вих. № 13896 вiд 06.04.2020 року,
пакет акцiй акцiонера - юридична особа - Акцiонерне товариство "Галичфарм" (Україна) (код ЄДРПОУ 05800293), що володiв 709 583 штук простих iменних акцiй,
що становило 6,1150% в загальнiй кiлькостi акцiй Товариства, збiльшився та пiсля змiн Акцiонерне товариство "Галичфарм"
володiє 2 575 632 простими iменними
акцiями, що становить 22,1961% в загальнiй кiлькостi акцiй Товариства, в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй Товариства - iнформацiя вiдсутня; набуття права
власностi на акцiї вiдбулось прямим способом;
вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або
перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють)
розпорядження акцiями - iнформацiя вiдсутня;
дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто - iнформацiя вiдсутня.
4

07.04.2020

Публiчне акцiонерне товариство
"Мукачiвський завод "Точприлад"

14307452

6,1011

0

Зміст інформації:
Згiдно iнформацiйної довiдки ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" за вих. № 13896 вiд 06.04.2020 року,
пакет акцiй акцiонера - юридична особа - Публiчне акцiонерне товариство "Мукачiвський завод "Точприлад" (Україна) (код ЄДРПОУ 14307452), що володiв 707970
штук простих iменних акцiй, що становило 6,101 % в загальнiй кiлькостi акцiй Товариства, зменшився та пiсля змiн Публiчне акцiонерне товариство "Мукачiвський
завод "Точприлад" не
володiє акцiями, що становить 0,00% в загальнiй кiлькостi акцiй Товариства, в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй Товариства - 0,00%;
вiдчуження права власностi на акцiї вiдбулось прямим способом;
вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або
перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють)
розпорядження акцiями - iнформацiя вiдсутня;
дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто - iнформацiя вiдсутня.
5

Зміст інформації:

07.04.2020

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Комсомольська
когенерацiйна компанiя"

35713241

7,9647

0

Згiдно iнформацiйної довiдки ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" за вих. № 13896 вiд 06.04.2020 року,
пакет акцiй акцiонера - юридична особа - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Комсомольська когенерацiйна компанiя" (Україна) (код ЄДРПОУ 35713241), що
володiв 924 225 штук простих iменних акцiй, що становило 7,9647 % в загальнiй кiлькостi акцiй Товариства, зменшився та пiсля змiн Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Комсомольська когенерацiйна компанiя" не
володiє акцiями, що становить 0,00% в загальнiй кiлькостi акцiй Товариства, в загальнiй кiлькостi
голосуючих акцiй Товариства - 0,00%; вiдчуження права власностi на акцiї вiдбулось прямим способом;
вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або
перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють)
розпорядження акцiями - iнформацiя вiдсутня;
дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто - iнформацiя вiдсутня.
6

02.12.2020

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Хiмiчнi
технологiї"

32344793

9,1513

0

Зміст інформації:
Згiдно iнформацiйної довiдки ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" за вих. № 25460 вiд 02.12.2020 року,
пакет акцiй акцiонера - юридична особа - ТОВ "Хiмiчнi технологiї" (Україна) (код ЄДРПОУ 32344793), що володiв 1 061 919 штук простих iменних акцiй, що
становило 9,1513% в загальнiй кiлькостi акцiй Товариства, зменшився та пiсля змiн ТОВ "Хiмiчнi технологiї" не володiє простими iменними акцiями, що становить
0,0000% в загальнiй кiлькостi акцiй Товариства, в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй Товариства - 0,0000%; вiдчуження права власностi на акцiї вiдбулось прямим
способом;
вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або
перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють)
розпорядження акцiями - iнформацiя вiдсутня;
дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто - iнформацiя вiдсутня.
7

02.12.2020

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "КРЕДИТНА
УСТАНОВА "IНВЕСТИЦIЙНА"

40340380

0

9,1513

Зміст інформації:
Згiдно iнформацiйної довiдки ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" за вих. № 25460 вiд 02.12.2020 року,
юридична особа ТОВ "КРЕДИТНА УСТАНОВА "IНВЕСТИЦIЙНА" (Україна) (код ЄДРПОУ 40340380), до змiн не володiв акцiями, пiсля змiн акцiонер ТОВ
"КРЕДИТНА УСТАНОВА "IНВЕСТИЦIЙНА"
володiє 1 061 919 акцiями, що становить 9,1513% в загальнiй кiлькостi акцiй Товариства, в загальнiй кiлькостi
голосуючих акцiй Товариства - iнформацiя вiдсутня; набуття права власностi на акцiї вiдбулось прямим способом;
вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або
перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють)
розпорядження акцiями - iнформацiя вiдсутня;
дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто - iнформацiя вiдсутня.
8

02.12.2020

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю
"Iнвертекс-Олександрiя"

39451369

Зміст інформації:
Згiдно iнформацiйної довiдки ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"

за вих. № 25460 вiд 02.12.2020 року,

0,3078

9,8999

пакет акцiй акцiонера - юридична особа - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнвертекс-Олександрiя" (Україна) (код ЄДРПОУ 39451369), що володiв
35 720 штук простих iменних акцiй, що становило 0,3078% в загальнiй кiлькостi акцiй Товариства, збiльшився та пiсля змiн
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Iнвертекс-Олександрiя" володiє 1 148 795 акцiями, що становить 9,8999% в загальнiй кiлькостi акцiй Товариства, в загальнiй кiлькостi голосуючих
акцiй Товариства - iнформацiя вiдсутня; набуття права власностi на акцiї вiдбулось прямим способом;
вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або
перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють)
розпорядження акцiями - iнформацiя вiдсутня;
дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто - iнформацiя вiдсутня.
9

02.12.2020

Приватне акцiонерне товариство
"Акцiонерна страхова компанiя
"ОМЕГА"

21626809

10,3638

0,7717

Зміст інформації:
Згiдно iнформацiйної довiдки ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" за вих. № 25460 вiд 02.12.2020 року,
пакет акцiй акцiонера - юридична особа - Приватне акцiонерне товариство "Акцiонерна страхова компанiя "ОМЕГА" (Україна) (код ЄДРПОУ 21626809), що володiв
1 202 621 штук простих iменних акцiй, що становило 10,3638%
в загальнiй кiлькостi акцiй Товариства, зменшився та пiсля Приватне акцiонерне товариство
"Акцiонерна страхова компанiя "ОМЕГА" володiє 89 546 акцiями, що становить 0,7717% в загальнiй кiлькостi акцiй Товариства, в загальнiй кiлькостi голосуючих
акцiй Товариства - iнформацiя вiдсутня; вiдчуження права власностi на акцiї вiдбулось прямим способом;
вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або
перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють)
розпорядження акцiями - iнформацiя вiдсутня;
дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто - iнформацiя вiдсутня.
10

02.12.2020

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ЗАВОД-IНВЕСТ"

43865715

0

5,6299

Зміст інформації:
Згiдно iнформацiйної довiдки ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" за вих. № 25460 вiд 02.12.2020 року,
юридична особа - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЗАВОД-IНВЕСТ" (Україна) (код ЄДРПОУ 43865715), до змiн не володiв акцiями, пiсля змiн акцiонер
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЗАВОД-IНВЕСТ" володiє 653 294 акцiями, що становить 5,6299% в загальнiй кiлькостi акцiй Товариства, в загальнiй
кiлькостi голосуючих акцiй Товариства - iнформацiя вiдсутня; набуття права власностi на акцiї вiдбулось прямим способом;
вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або
перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють)
розпорядження акцiями - iнформацiя вiдсутня;
дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто - iнформацiя вiдсутня.

X. Структура капіталу
Тип та/або клас акцій

Кількість акцій
(шт.)

Номінальна
вартість (грн)

простi iменнi

11 604 002

25,00

Права та обов'язки
Права акцiонерiв:
Акцiонери - власники простих акцiй мають право :
- брати участь в управлiннi Товариством;
- отримувати дивiденди;
- отримувати iнформацiю про господарську дiяльнiсть
Товариства;
- отримати, у разi лiквiдацiї Товариства, частину його
майна або вартостi частини майна Товариства;
- розпоряджатися акцiями, що їм належать, у
порядку, визначеному чинним законодавством та цим
Статутом;
- користуватися переважним правом при додатковiй
емiсiї акцiй, придбавати розмiщуванi Товариством
простi акцiї пропорцiйно частцi належних йому
простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй;
- вимагати здiйснення обов'язкового викупу
Товариством належних йому простих акцiй, якщо вiн
зареєструвався для участi у загальних зборах та
голосував проти прийняття загальними зборами
рiшення про:
1)
злиття, приєднання, подiл, перетворення,
видiл Товариства, змiну його типу;
2) надання згоди на вчинення Товариством
значних правочинiв;
3) надання згоди на вчинення Товариством
правочину, щодо якого є заiнтересованiсть;
4)
змiну розмiру статутного капiталу.
5) вiдмову вiд використання переважного права
акцiонера на придбання акцiй додаткової емiсiї у
процесi їх розмiщення.
- оскаржувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв у
порядку, визначеному цим Статутом та чинним
законодавством
- мати iншi права, передбаченi чинним законодавством.
Акцiонер може передавати свої повноваження
щодо участi та голосування на Загальних зборах
акцiонерiв iншiй особi в порядку передбаченому

Наявність публічної пропозиції
та/або допуску до торгів на фондовій
біржі в частині включення до
біржового реєстру
немає

Статутом та чинним законодавством України.
Обов'язки акцiонерiв:
дотримуватися статуту, iнших внутрiшнiх
документiв Товариства;
виконувати рiшення загальних зборiв, iнших
органiв Товариства;
виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у
тому числi пов'язанi з майновою участю;
оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами,
що передбаченi статутом Товариства;
не розголошувати комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.
- виконувати iншi обов'язки, якщо це передбачено
чинним законодавством України.

Примітки:

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
02.11.1994

Опис

16.10.1997

Опис

11.06.1999

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
415/1/94

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

3
Мiнiстерство фiнансiв
України

4
не надавався

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

5
6
7
8
9
10
Акція проста Документар
0,25
404 002
101 000,5
100
документарн
ні іменні
а іменна
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.
808/1/97

Державна комiсiя з
не надавався
Акція проста Документар
25
404 002
10 100 050
100
цiнних паперiв та
документарн
ні іменні
фондового ринку
а іменна
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.
475/10/1/99

Управлiння Державної UA1001921006 Акція проста Документар
25
404 002
10 100 050
100
комiсiї з цiнних
документарн
ні іменні
паперiв та фондового
а іменна
ринку в м.Києвi та
Київськiй обл.
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.
14.10.2002

Опис

31.01.2006

Опис

25.10.2007

Опис

06.11.2008

498/1/02

Державна комiсiя з
UA1001921006 Акція проста Документар
25
804 002
20 100 050
100
цiнних паперiв та
документарн
ні іменні
фондового ринку
а іменна
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 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.
46/1/06

Державна комiсiя з
UA1001921006 Акція проста Документар
25
1 204 002
30 100 050
100
цiнних паперiв та
документарн
ні іменні
фондового ринку
а іменна
П'ята 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.
460/1/07

Державна комiсiя з
UA1001921006 Акція проста Документар
25
4 004 002 100 100 050
100
цiнних паперiв та
документарн
ні іменні
фондового ринку
а іменна
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 № 460/1/07, дата видачi
липня тня 2007 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.
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

20.12.2010

Опис
26.03.2013

Опис

Сьома 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.
1212/1/10

Державна комiсiя з
UA4000106140 Акція проста Бездокумент
25
8 004 002 200 100 050
100
цiнних паперiв та
бездокумента арні іменні
фондового ринку
рна іменна
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. - втратило чиннiсть. Усi акцiї Товариства повнiстю сплаченi за номiнальною вартiстю. Торгiвля
акцiями емiтента на зовнiшнiх ринках не здiйснюється. Торгiвля акцiями емiтента здiйснюється на ПАТ "Українська бiржа".
32/1/2013

Нацiональна комiсiя з UA4000106140 Акція проста Бездокумент
25
11 604 00 290 100 050
100
цiнних паперiв та
бездокумента арні іменні
2
фондового ринку
рна іменна
Остання емiсiя акцiй товариства була проведена шляхом додаткового випуску простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 25
грн. у бездокументарнiй формi шляхом закритого (приватного) розмiщення та зареєстрована Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового ринку (свiдоцтво про реєстрацiю випуску 11 604 002 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 25 гривень на загальну
номiнальну вартiсть 290 100 050 гривень, дата реєстрацiї 26.03.2013р., реєстрацiйний № 32/1/2013, дата видачi 23.07.2013 року - втратило
чиннiсть). Мета емiсiї - збiльшення обiгових коштiв та розширення виробництва. Усi акцiї Товариства повнiстю сплаченi за номiнальною
вартiстю. Торгiвля акцiями емiтента на зовнiшнiх ринках не здiйснюється. Акцiї емiтента 13 травня 2013р. включенi до Бiржевого списку
Фондової бiржi ПФТC згiдно рiшення 1305/2013/1 вiд 13.05.2013р. Фактiв лiстингу/делiстингу акцiй емiтента на фондових бiржах не було.
В зв'язку зi змiною типу та найменування Товариства з Публiчне акцiонерне товариство "Київмедпрепарат" на Акцiонерне
товариство "Київмедпрепарат"
29.07.2019р. отримане нове свiдоцтво - реєстрацiйний № 32/1/2013, дата реєстрацiї 26.03.2013р., дата видачi
29.07.2019р. - чинне.

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
253 459
243 195
159 976
160 270
86 003
77 588
3 369
2 292
0
0
4 111
3 045
9 138

7 848

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
96 717
62 561
0
0
50 191
32 170
42 063
26 493
4 463
3 898
0
0
0

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
350 176
305 756
159 976
160 270
136 194
109 758
45 432
28 785
4 463
3 898
4 111
3 045

0

9 138

7 848

3 297
2 490
0
0
3 297
2 490
431
412
0
0
431
412
0
0
0
0
0
0
4 427
4 427
0
0
4 427
4 427
0
0
0
0
0
0
983
519
0
0
983
519
262 597
251 043
96 717
62 561
359 314
313 604
Згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в Українi" № 996-XIV, на основi мiжнародного стандарту
бухгалтерського облiку №16 "Основнi засоби" та Положення про
основнi принципи облiкової полiтики АТ "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 533 495
тис.грн. cтаном на 31.12.20р., знос
основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв складав
282 452 тис. грн., залишкова вартiсть - 251 043 тис.грн.
Амортизацiя нараховується по прямолiнiйному методу.
Основнi засоби використовуються за призначенням.

Опис

Ступiнь зносу основних засобiв: на 31.12.2020р. - 53%, на 31.12.2019р. 51%.
Ступiнь зносу гр.3 - 26%, гр.4 - 73%, гр.5 - 73%, гр.6 - 89%, гр.6 89%, гр.9 - 39%, непромисловi основнi засоби - 55%.
Згiдно наказу по пiдприємству на консервацiї знаходиться будiвля
корпус №12, в зв'язку з припиненням виробництва.
Зменшення вартостi основних засобiв зумовлено вибуттям основних
засобiв груп 3, 4, 5, 6.
Обмеження на використання основних засобiв: основнi засоби у
заставi - 97 222 тис.грн. Зменшення вартостi основних засобiв у заставi
порiвняно з попереднiм перiодом, вiдбулося за рахунок вiдчуження
майна Компанiї в рахунок часткового погашення заборгованостi за
зобов'язаннями АТ "Банк "Фiнанси та Кредит" перед НБУ за
договорами iпотеки.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
631 165
662 450
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
290 100
290 100
Скоригований статутний капітал
290 100
290 100
(тис.грн)
Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства здiйснювався згiдно Методичних
Опис
рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення
вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї
положень ст. 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства", зокрема п. 3 Цивiльного
кодексу України.
Висновок Вартiсть чистих активiв Товариства визначена шляхом вирахування iз суми активiв,
прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку та складає
631165
тис. грн. станом на 31.12.2020, що в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам
законодавства.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
АТ "Банк "Фiнанси та Кредит"
АТ "Банк "Фiнанси та Кредит"
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
168 656

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

13.06.2008
06.12.2008
X

42 185
126 471
0

0
0
X

01.10.2019
01.10.2019
X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

8 928

X

X

X

0

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

X
1 064 631
X
X
X
1 242 215
X
X
Iнформацiя про вiдсоткову ставку за користування кредитними
коштами є конфiденцiйною.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№
з/п
1
1

Основні
види
продукції

у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру)
2
3
Цефтрiаксон, 11900,8 тис.флаконiв
порошок для
iн'єкцiй 1.0 г
10 № 10

Обсяг виробництва
у грошовій формі
(тис.грн)
4
186961,6

у відсотках до всієї
виробленої
продукції
5
5,7

Обсяг реалізованої продукції
у натуральній
у відсотках до всієї
у грошовій формі
формі (фізична
реалізованої
(тис.грн)
одиниця виміру)
продукції
6
7
8
11956,9 тис.флаконiв
158265,9
6,18

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п
1
1
2
3

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції
(у відсотках)
2
3
Сировина та допомiжнi матерiали
77
заробiтна плата та iншi виплати (в
13
т.ч.вiдрахування на соцiальнi
потреби)
iнше
10
Склад витрат

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

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

ТОВ "Крестон Джi Сi Джi Аудит"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
31586485
03150, Україна, Шевченкiвський р-н,
м.Київ, вул. Горького, 172
2849
Аудиторська палата України
28.02.2002
(044) 351-11-78
(044) 351-11-79
аудиторськi послуги
Надання аудиторських послуг згiдно
договорiв.
ПрАТ "Акцiонерна страхова компанiя
"Омега"
Акціонерне товариство
21626809
04053, Україна, Шевченкiвський р-н,
м.Київ, вул.Дмитрвська,48Г, лiтера А
АВ 299848, 299852
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
26.03.2007
044) 216-6818
(044) 212-4138
страховi послуги
Надання страхових послуг згiдно
договорiв.

ПАТ "Нацiональний депозитарiй
України"
Акціонерне товариство
30370711

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

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

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

04107, Україна, Шевченкiвський р-н,
м.Київ, вул.Тропiнiна, 7г
АВ 581322
Державна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
25.05.2011
(044) 591-0404
(044) 591-0404
депозитарна дiяльнiсть депозитарiю
цiнних паперiв
Послуги
щодо
дистанцiйного
проведення загальних зборiв, щодо
направлення повiдомлень акцiонерам
Послуги щодо обслуговування випуску
цiнних
паперiв
Емiтента
в
бездокументарнiй формi iснування
згiдно дог. ОВ-2848 вiд 19.12.2013р.
ТОВ "Основа - Цiннi папери"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
37044551
01042, Україна, Печерський р-н, м.Київ,
вул. Патрiса Лумумби, 4/6
АЕ 286653
Державна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
15.07.2010
(044) 529-4336
(044) 529-4336
депозитарна дiяльнiсть депозитарної
установи
Надання послуги зi зберiгання та облiку
цiнних паперiв, а також з реалiзацiї
прав, якi закрiпленнi цiнними паперами
згiдно договорiв № 21-Д-1 вiд12.10.15,
№ 60-Д вiд 14.11.14.
ПАТ "Фондова бiржа ПФТС"
Акціонерне товариство
21672206
01601, Україна, Шевченкiвський р-н,
м.Київ, вул. Шовковична, 42/44
АД 034421
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
11.06.2012
(044) 277-5003

Факс
Вид діяльності
Опис

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

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

(044) 277 5001
професiйна дiяльнiсть на фондовому
ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi
на фондовому ринку
Послуги щодо допуску цiнних паперiв
до торгiвлi на ПФТС, обiг цiнних
паперiв на ПФТС (пiдтримання цiнних
паперiв у Бiржовому списку) згiдно
договору вiд 08.04.2013р.
ПрАТ "ОКМА"
Акціонерне товариство
24077020
01042, Україна, Печерський р-н, м.Київ,
вул. Патрiса Лумумби, 4/6
АЕ 294664
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
21.01.2015
(044) 206-1150
(044) 206-1150
дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами,
брокерська дiяльнiсть
Посередницькi
послуги
щодо
купiвлi-продажу цiнних паперiв
Державна установа "Агентство з
розвитку iнфраструктури фондового
ринку України"
Державне підприємство
21676262
03150, Україна, Голосiївський р-н,
м.Київ, вул. Антоновича, 51, оф. 1206
DR/00001/APA
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
18.02.2019
(044) 287-5670
(044) 287-5673
iнформацiйнi послуги на фондовому
ринку
надання iнформацiйних послуг на
фондовому ринку для провадження
дiяльностi
з
оприлюднення
регульованої iнформацiї вiд iменi
участникiв фондового ринку
ФОП "Гуков Вячеслав Валерiйович"
Підприємець - фізична особа

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

2545117052
02097, Україна, Деснянський р-н,
м.Київ, вул.Лiскiвська, 12, кв.157
921/19
Фонд Державного майна України
28.11.2019
(067) 401-51-97
немає
оцiночна дiяльнiсть
надання послуг з незалежної оцiнки
акцiй Товариства згiдно договорiв
ФОП Бородавченко Iгор Борисович
Підприємець - фізична особа
2317900178
03142, Україна, Святошинський р-н,
м.Київ, вул.В.Стуса,24, кв. 65
не передбачено
(066) 726-26-90
немає
дiяльнiсть у сферi права
надання
юридичних послуг згiдно
договору

XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі
- правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості
про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких
створює заінтересованість
Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

1
1

2
20.08.2020

Опис:

Найменування
уповноваженого
органу, що
прийняв рішення

Гранична
сукупна вартість
правочинів
(тис.грн)

Вартість активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності
(тис.грн)

3
Загальнi збори
акцiонерiв

4
4 600 000

5
1 594 124

Співвідношення
граничної
сукупної
вартості
правочинів до
вартості активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

6
288,56

Предмет
правочину

7
продаж лiкарських
засобiв, дiєтичних
добавок.

Дата
розміщення
інформації про
прийняття
рішення щодо
попереднього
надання згоди
на вчинення
значних
правочинів в
загальнодосту
пній
інформаційній
базі даних
Національної
комісії з
цінних паперів
та фондового
ринку або
через особу,
яка провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені
учасників
фондового
ринку
8

URL-адреса
сторінки власного
веб-сайту
товариства, на якій
розміщена
інформація про
прийняття рішення
щодо попереднього
надання згоди на
вчинення значних
правочинів

9
http://www.kievmedp
reparat.com/sharehold
ers/august_2020.html

На дистанцiйних рiчних Загальних зборах акцiонерiв АТ "Київмедпрепарат" 17 серпня 2020 року (протокол № 42 вiд 20.08.2020р.), прийнято рiшення про попереднє
надання згоди на вчинення значних правочинiв,
якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з
дати прийняття такого рiшення (з дати
складання протоколу про пiдсумки голосування на Загальних зборах 20.08.2020р.), вартiсть яких перевищує 25% вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi
Товариства за 2019р.
Правочин - продаж лiкарських засобiв, дiєтичних добавок,
гранична сукупна вартiсть не бiльше 4 млрд. 600 млн. гривень. Вартiсть активiв Товариства за
даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2019р. - 1 594 124 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочину до вартостi активiв Товариства
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 288,56 %.

Дата
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ

Акцiонерне товариство "Київмедпрепарат"
Підприємство
м.Київ, Шевченкiвський р-н
Територія
Організаційно-пра
Акціонерне товариство
вова форма
за КОПФГ
господарювання
Виробництво фармацевтичних препаратів і
Вид економічної
за КВЕД
матеріалів
діяльності
Середня кількість працівників: 1173
Адреса, телефон: 01032 м.Київ, вул.Саксаганського, 139, (044) 490-75-19
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

КОДИ
01.01.2021
00480862
8039100000
230
21.20

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2020 p.
Форма №1

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи

Код
рядка
2

1801001
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

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

84 706
119 410
( 34 704 )
0
262 597
519 433
( 256 836 )
0
0
(0)
0
0
(0)

68 591
122 106
( 53 515 )
0
251 043
533 495
( 282 452 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

54 118
0
0
0
0

116 161
0
16 401
0
0

1065

0

0

1090
1095

0
401 421

0
452 196

Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс
Пасив
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

466 677
0
0
0
0
0
0
0

831 989
0
0
0
0
0
0
0

1125

425 389

235 861

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

79 284
7 340
0
0
0
3 151
205 663
1 662
0
0
0
0

58 951
76 638
0
0
0
27 526
215 651
8 656
0
0
0
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
2 988
1 192 154

0
0
0
0
2 594
1 457 866

1200

549

549

1300

1 594 124

1 910 611

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

290 100
0
0
1 104
1 104
0
37 027
336 261
(0)
( 2 042 )
0
662 450

290 100
0
0
1 104
1 104
0
37 027
304 976
(0)
( 2 042 )
0
631 165

Код
рядка

Відстрочені податкові зобов’язання
1500
33
Пенсійні зобов’язання
1505
0
Довгострокові кредити банків
1510
0
Інші довгострокові зобов’язання
1515
49 593
Довгострокові забезпечення
1520
0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
0
Цільове фінансування
1525
0
Благодійна допомога
1526
0
Страхові резерви
1530
0
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
1531
0
резерв збитків або резерв належних виплат
1532
0
резерв незароблених премій
1533
0
інші страхові резерви
1534
0
Інвестиційні контракти
1535
0
Призовий фонд
1540
0
Резерв на виплату джек-поту
1545
0
Усього за розділом II
1595
49 626
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600
193 656
Векселі видані
1605
0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
1610
32 788
товари, роботи, послуги
1615
294 208
розрахунками з бюджетом
1620
9 901
у тому числі з податку на прибуток
1621
5 124
розрахунками зі страхування
1625
3 150
розрахунками з оплати праці
1630
13 909
одержаними авансами
1635
23
розрахунками з учасниками
1640
1 425
із внутрішніх розрахунків
1645
0
страховою діяльністю
1650
0
Поточні забезпечення
1660
30 670
Доходи майбутніх періодів
1665
0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
Інші поточні зобов’язання
1690
302 318
Усього за розділом IІІ
1695
882 048
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
1700
0
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
Баланс
1900
1 594 124
Примітки: в Балансi вiдображенi активи, зобов'язання та власний капiтал пiдприємства
Керівник

Яцюк О.М.

Головний бухгалтер

Будя Т.I.

0
0
0
37 231
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37 231
168 656
0
34 398
394 484
8 928
4 176
3 113
12 927
499
1 424
0
0
109 305
0
0
508 481
1 242 215
0
0
1 910 611

Підприємство

Акцiонерне товариство "Київмедпрепарат"

Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ
14.01.2021
00480862

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2020 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи

Код
рядка
2

1801003
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

2 615 722

2 355 448

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 1 269 451 )
(0)

( 1 252 324 )
(0)

2090

1 346 271

1 103 124

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
18 788

0
0
0
31 016

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 187 133 )
( 831 014 )
( 240 659 )

( 182 247 )
( 633 838 )
( 212 362 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

106 253

105 693

2195
2200
2220

(0)
0
0

(0)
0
0

Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2240
2241
2250
2255
2270
2275

0
0
( 49 424 )
(0)
( 89 437 )
0

12 800
0
( 43 537 )
(0)
( 11 847 )
0

2290

0

63 109

2295
2300

( 32 608 )
1 573

(0)
-14 841

2305

0

0

2350

0

48 268

2355

( 31 035 )

(0)

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статті

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
-31 035

0
48 268

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
1 130 636
Витрати на оплату праці
2505
385 046
Відрахування на соціальні заходи
2510
73 922
Амортизація
2515
58 303
Інші операційні витрати
2520
904 591
Разом
2550
2 552 498
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
11 522 332
11 522 332
-2,690000

За аналогічний
період
попереднього
року
4
1 046 756
379 519
71 120
50 751
684 098
2 232 244
За аналогічний
період
попереднього
року
4
11 557 332
11 557 332
4,180000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
2615
-2,690000
4,180000
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0,00
0,00
Примітки: У звiтi надається iнформацiя про доходи, прибутки та збитки вiд дiяльностi пiдприємства за
звiтний перiод.
Керівник

Яцюк О.М.

Головний бухгалтер

Будя Т.I.

Підприємство

Акцiонерне товариство "Київмедпрепарат"

Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2021
00480862

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

Стаття
1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів

Код
рядка
2

Код за ДКУД 1801004
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

2 956 719
18 695
18 695
6 023
0
475
11 958

2 424 968
41 385
41 384
4 141
0
0
23 224

3025

29

396

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
3 442
54
0
0
18 097

0
2 833
11
0
0
34 007

3100
3105
3110
3115
3116

( 2 321 545 )
( 306 742 )
( 78 963 )
( 110 729 )
( 16 788 )

( 1 780 276 )
( 302 080 )
( 78 559 )
( 111 718 )
( 18 180 )

3117

(0)

( 56 )

3118

( 92 760 )

( 93 482 )

3135
3140
3145

( 57 107 )
( 173 )
( 3 975 )

( 39 324 )
( 97 )
( 5 055 )

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 48 365 )
87 893

(0)
( 72 009 )
141 847

3200
3205

0
0

12 800
0

Надходження від отриманих:
відсотків
3215
0
дивідендів
3220
0
Надходження від деривативів
3225
0
Надходження від погашення позик
3230
0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
3235
0
іншої господарської одиниці
Інші надходження
3250
0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255
( 25 000 )
необоротних активів
3260
( 23 013 )
Виплати за деривативами
3270
(0)
Витрачання на надання позик
3275
(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
3280
(0)
іншої господарської одиниці
Інші платежі
3290
(0)
3295
-48 013
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
5
Отримання позик
3305
0
Надходження від продажу частки в дочірньому
3310
0
підприємстві
Інші надходження
3340
0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345
(0)
Погашення позик
3350
( 25 000 )
Сплату дивідендів
3355
(0)
Витрачання на сплату відсотків
3360
( 8 278 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
3365
(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому
3370
(0)
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
3375
(0)
дочірніх підприємствах
Інші платежі
3390
(0)
3395
-33 273
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3400
6 607
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
3405
1 662
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
387
Залишок коштів на кінець року
3415
8 656
Примітки: Звiт про рух грошових коштiв складено за прямим методом з результатiв
протягом звiтного перiоду в результатi операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi.
Керівник

Яцюк О.М.

Головний бухгалтер

Будя Т.I.

0
0
0
0
0
58
(0)
( 80 308 )
(0)
(0)
(0)
(0)
-67 450
20
0
0
0
( 1 623 )
( 60 000 )
(0)
( 57 189 )
(0)
(0)
(0)
(0)
-118 792
-44 395
45 723
334
1 662
руху коштiв

Дата
за ЄДРПОУ

Акцiонерне товариство "Київмедпрепарат"

Підприємство

КОДИ
26.01.2021
00480862

Звіт про власний капітал
За 2020 рік
Форма №4
Код за ДКУД
Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

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

2
4000
4005

3
290 100
0

4
0
0

5
1 104
0

6
37 027
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
336 261
0

4010
4090
4095

0
0
290 100

0
0
0

0
0
1 104

0
0
37 027

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
-2 042
0

10
662 450
0

-250
0
336 011

0
0
0

0
0
-2 042

-250
0
662 200

0

-31 035

0

0

-31 035

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного
4210
0
0
капіталу
Сума чистого прибутку,
4215
0
0
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
4220
0
0
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
4225
0
0
матеріальне заохочення
4240
0
0
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
4245
0
0
капіталу
4260
0
0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
4265
0
0
акцій
Анулювання викуплених
4270
0
0
акцій
Вилучення частки в капіталі
4275
0
0
Зменшення номінальної
4280
0
0
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
4290
0
0
Придбання (продаж)
4291
0
0
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
4295
0
0
Разом змін у капіталі
4300
290 100
0
Залишок на кінець року
Примітки: в Звiтi надана iнформацiя про власний капiтал пiдприємства
Керівник

Яцюк О.М.

Головний бухгалтер

Будя Т.I.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1 104

0
37 027

-31 035
304 976

0
0

0
-2 042

-31 035
631 165

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
1.
ЗАГАЛЬНI ВIДОМОСТI
Дана фiнансова звiтнiсть є фiнансовою звiтнiстю АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КИЇВМЕДПРЕПАРАТ" (далi - "Компанiя").
Компанiя була створена в Українi 25.03.1992 року. Орган, що здiйснив державну реєстрацiю Шевченкiвська районна у мiстi Києвi Державна адмiнiстрацiя.
Код за ЄДРПОУ - 00480862.
Мiсцезнаходження Компанiї: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, буд.139.
Чисельнiсть персоналу станом на 31.12.2020 склала 1 221 працiвникiв (станом на 31.12.2019 - 1
164 працiвник).
З 6 вересня 1993 року Компанiю перетворено з орендного пiдприємства "Київмедпрепарат" у
вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про
приватизацiю цiлiсних майнових комплексiв державних пiдприємств та їх структурних
пiдроздiлiв, зданих в оренду" вiд 20.05.1993 року №57-93.
Вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 р. №514-VI Компанiя
змiнює
найменування
з
ВIДКРИТОГО
АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"КИЇВМЕДПРЕПАРАТ"
на
ПУБЛIЧНЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"КИЇВМЕДПРЕПАРАТ".
У квiтнi 2019 року тип публiчного акцiонерного товариства змiнено з публiчного на приватне та
Компанiя перейменована на АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ".
Основною дiяльнiстю Компанiї є виробництво медичної, мiкробiологiчної продукцiї та
матерiалiв.
Iншi види дiяльностi Компанiї включають в себе: оптову торгiвлю фармацевтичними товарами;
загальну медичну практику; роздрiбну торгiвлю фармацевтичними товарами в спецiалiзованих
магазинах; надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна;
рекламнi агентства; дослiдження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки.
Компанiя є нацiональний лiдер з виробництва антибактерiальних препаратiв, а завод є одним з
найбiльших
та
найдосвiдченiших
пiдприємств
вiтчизняної
хiмiко-фармацевтичної
промисловостi. Завод виробляє лiкарськi засоби в таких формах випуску як: iн'єкцiї у флаконах,
таблетки, капсули, мазi та гелi. З урахуванням форм дозування виробничий портфель заводу
складає близько 170 генеричних та оригiнальних лiкарських засобiв, з них 32 найменування
антибiотикiв, серед яких як традицiйнi, так i антибiотики нового поколiння. З 2006 року
пiдприємство виробляє також i ветеринарнi препарати.
На початку 2014 року Компанiя успiшно пройшла перевiрку Державної Служби України з
лiкарських засобiв щодо дотримання Лiцензiйних умов та отримав сертифiкати GMP (у
листопадi 2019 року пройдено повторно) на усi виробничi дiльницi. А також, в груднi 2019 року
Компанiя пройшла зовнiшнiй аудит на вiдповiднiсть всiм стандартам системи екологiчного
управлiння.
2.
ОПЕРАЦIЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
Економiка України перебуває в особливих умовах функцiонування пов'язаних iз полiтичним та
економiчним напруженням, а також поширенням коронавiрусної iнфекцiї. У 2020 роцi iнфляцiя
в Українi прискорилася до 5% у рiчному вимiрi (у 2019 роцi становив 4,1%). Вiдповiдно до
Постанови Кабiнету Мiнiстрiв вiд 11 березня 2020 р. № 211 "Про запобiгання поширенню на
територiї України коронавiрусу COVID-19" встановлено на всiй територiї України карантин на
перiод з 12 березня 2020 року, який подовжувався та триває станом на дату пiдписання звiтностi.
Таким чином, не зважаючи на зростаючий вплив коронавiрусу на глобальну економiку та високу
невизначенiсть, керiвництво впевнено, що ця невизначенiсть не призведе до коригуючих подiй,
якi могли значно вплинути на суми активiв та зобов'язань Компанiї станом на 31.12.2020 року.

Упродовж року iнфляцiя переважно перебувала нижче цiльового дiапазону 5% + 1 в. п. Низькi
темпи зростання цiн зумовлювалися негативним впливом пандемiї коронавiрусу та карантинних
обмежень на економiчну активнiсть та споживання. Падiння свiтових цiн на енергоносiї, а також
зниження попиту на непершочерговi товари i послуги пiдтримували низький рiвень iнфляцiї.
Послаблення гривнi позначалося на споживчих цiнах з певним часовим лагом.
Економiчна криза у зв'язку iз поширенням епiдемiї COVID-19 не призвела до порушення
стабiльностi банкiвської системи в Українi. З огляду на послаблення iнфляцiйного тиску та
скорочення дiлової активностi упродовж першої половини року, Нацiональний банк
пом'якшував монетарну полiтику, щоб сприяти вiдновленню економiки i водночас повернути
iнфляцiю до цiлi. Облiкова ставка була знижена до рекордного рiвня в 6%. Завдяки монетарнiй
пiдтримцi НБУ, яка сприяла здешевленню фiнансових ресурсiв, i фiскальним стимулам уряду,
якi пiдтримали внутрiшнє споживання, економiка показала деякi позитивнi змiни у III кварталi
2020 року.
Попри негативну економiчну динамiку протягом року вдалося надолужити вiдставання вiд
плану, i у 2020 роцi дохiдна частина бюджету була виконана. За 2020 рiк загальний фонд
державного бюджету було виконано iз дефiцитом у сумi 215,5 млрд грн при затвердженому
законом про бюджет граничному обсязi у сумi 274,5 млрд грн. Його було профiнансовано за
рахунок запозичень, якi в 2020 роцi становили 621,5 млрд грн, або 93,8 % вiд запланованих на
цей перiод: внутрiшнi запозичення склали 389,2 млрд грн (94,6 % вiд плану), зовнiшнi - 232,3
млрд грн (92,4 % вiд плану).
Загалом економiчний розвиток у 2020 роцi, незважаючи на певнi коливання окремих показникiв
економiчної дiяльностi, що були спричиненi специфiчними обставинами, формує основу для
подальшого якiсного економiчного зростання в умовах продовження реалiзацiї задекларованих
умов.
Незважаючи на певнi покращення у 2020 роцi, остаточний результат полiтичної та економiчної
ситуацiї в Українi та її наслiдки передбачити вкрай складно, проте вони можуть мати подальший
суттєвий вплив на економiку України та бiзнес Компанiї.
Необхiдно зазначити, що дiяльнiсть Компанiї вiдноситься до фармацевтичної галузi України, яка
є однiєю iз бюджетонаповнюючих та в цiлому вiдiграє значну роль в розвитку нацiональної
економiки. Проте, рецесiя свiтової економiки, змiна уряду, спалах COVID-19, запровадження
карантинних обмежень в Українi та свiтi суттєво позначилося на розвитку вiтчизняного
фармацевтичного ринку.
Важливо пiдкреслити, що карантин спричинив ряд деформацiй у споживаннi лiкарських засобiв.
Так, пiсля оголошення карантину у березнi на фонi панiки, яка охопила частину населення й
змусила запасатися життєво-важливими товарами, вiдбулося шалене збiльшення обсягiв
продажу лiкарських засобiв, зокрема противiрусних препаратiв, антисептичних та
дезiнфiкуючих засобiв. Пiд дiєю панiчного попиту динамiка залишкiв на полицях досягала
+50%. Проте далi слiдував рiзкий спад споживання у квiтнi, зумовлений карантинними
обмеженнями. Досi темпи закупiвель та залишкiв на полицях аптек перевищують темпи
зростання продажу.
Обмеження проведення планових операцiй на перiод карантину зумовили зменшення обсягiв
продажу таких груп препаратiв, як анестетики, кровозамiнники та перфузiйнi розчини. Хоча
наразi дане обмеження знято, обсяги продажу даних груп препаратiв не поспiшають повертатися
на докарантинний рiвень. Свою роль вiдiграє, ймовiрно, й страх населення без особливої
необхiдностi звертатися до лiкарнi та наважуватися на операцiї, поки є загроза COVID-19.
Можна стверджувати, що швидкiсть вiдновлення українського фармацевтичного бiзнесу
залежатиме вiд подальшого розвитку ситуацiї iз захворюванiстю на COVID-19 i, вiдповiдно,
карантинних обмежень, проте протягом останнiх трьох рокiв iндустрiя зростала в середньому на
11% в рiк, що втричi швидше, нiж економiка України в цiлому.
Українська фармацевтична галузь має колосальний потенцiал. За прогнозами, глобальний
рiчний обсяг продажiв лiкарських засобiв до 2024 року зросте з нинiшнiх $911 млрд до $1,25

трлн. Україна стане частиною цього зростання, оскiльки має значний експортний потенцiал, а
бiльшiсть виробництва сертифiковане за GMP.
Сильними сторонами Компанiї є мiсткiсть внутрiшнього ринку, значний досвiд виготовлення
лiкарських засобiв, наростаюча присутнiсть на зовнiшнiх ринках, а також наявнiсть усього
асортименту основної фармацевтичної продукцiї, необхiдної наукової освiтньої бази та
квалiфiкованих кадрiв. Компанiя вiдноситься до провiдних вiтчизняних виробникiв лiкарських
засобiв.
3.
ЗДАТНIСТЬ ПРОДОВЖУВАТИ ДIЯЛЬНIСТЬ НА БЕЗПЕРЕРВНIЙ ОСНОВI
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року, збиток Компанiї склав 31 035 тис. грн. Станом на 31
грудня 2020 року поточнi активи Компанiї перевищують її поточнi зобов'язання на 215 651 тис.
грн.
Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена виходячи iз припущення, що Компанiя буде
продовжувати дiяльнiсть, як дiюча компанiя у недалекому майбутньому, що передбачає
реалiзацiю активiв та погашення зобов'язань пiд час звичайної дiяльностi.
АТ "Київмедпрепарат" виступив майновим поручителем при отриманнi АТ "Банк "Фiнанси та
Кредит" рефiнансування вiд НБУ. Компанiя забезпечила виконання зобов`язань АТ "Банк
"Фiнанси та Кредит" перед НБУ, передавши у заставу декiлька об'єктiв нерухомостi. Оскiльки
даний банк знаходиться на стадiї припинення дiяльностi, ця ситуацiя свiдчить про виникнення
ризикiв в межах господарської дiяльностi Компанiї при узгодженнi процесу погашення
заборгованостi банку перед НБУ. Зокрема, згiдно рiшень Господарського суду мiста Києва на
початку 2020 року, судом вирiшено звернути стягнення на предмет iпотеки за iпотечними
договорами мiж Нацiональним Банком України та Компанiєю на нерухоме майно, що
знаходиться в заставi.
У перiод з жовтня по грудень 2020 року вiдбулось вiдчуження вищезазначеного майна Компанiї
в рахунок часткового погашення заборгованостi за зобов'язаннями АТ "Банк "Фiнанси та
Кредит" перед НБУ за договорами iпотеки.
Варто зауважити, що вiдчуження вище зазначеного майна Компанiї не матиме негативного
впливу на її дiяльнiсть, оскiльки об'єкти, що знаходяться в заставi не впливають на повний цикл
виробничої дiяльностi. Проте, керiвництво Компанiї вживає всi можливi заходи для мiнiмiзацiї
впливу ризикiв на її дiяльнiсть.
Також Компанiєю укладено у 2008 роцi декiлька кредитних договорiв з даним банком. Рiшенням
Господарського суду м. Києва щодо цих договорiв вiд 13.09.2016 було прийнято рiшення, яким
внесенi змiни в частинi продовження строкiв повернення коштiв та сплати нарахованих
процентiв на 36 мiсяцiв, починаючи з 01.10.2016 по 01.10.2019. При умовi непогашення
заборгованостi по кредитах у зазначений термiн, передбачено збiльшення ставки при
нарахуваннi процентiв. Таким чином, за 2020 рiк було нараховано процентiв на загальну суму
33 391 тис. грн.
Станом на 31.12.2020 р. Компанiя має поточну заборгованiсть по двох договорах за кредитами у
гривнi перед АТ "Банк "Фiнанси та кредит" на загальну суму 361 169 тис. грн., з яких 192 513
тис. грн. - вiдсотки та комiсiї по кредитним зобов'язанням.
Протягом звiтного перiоду вiдбулось часткове погашення заборгованостi за кредитами та
часткова сплата процентiв. Сплата комiсiйної винагороди протягом 2020 року не вiдбувалась.
Загалом, у 2020 роцi погашено ранiше отриманих кредитiв на суму 25 000 тис. грн. Нових
кредитiв протягом звiтного перiоду Компанiя не отримувала.
Сума оборотних активiв Компанiї перевищує суму короткострокових зобов'язань, тому
управлiнський персонал вважає, що наявнiсть заборгованостi по кредитах немає критичного
впливу на безперервну дiяльнiсть Компанiї.
4.
ПРИЙНЯТТЯ СТАНДАРТIВ ТА ТЛУМАЧЕНЬ У ЗВIТНОМУ ПЕРIОДI
В поточному роцi Компанiя застосовувала усi новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї,
випущенi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та Комiтетом з iнтерпретацiї
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, якi є обов'язковими для застосування при

складаннi фiнансової звiтностi за перiоди, що починаються з 1 сiчня 2020 року та пiзнiше.
Зокрема, Компанiя приймає наступнi правки до МСФЗ, ефективна дата яких настає з 01.01.2020
року:
Концептуальна основа фiнансової звiтностi (КОФЗ). У новiй редакцiї оновлено структуру
документа, визначення активiв i зобов'язань, а також додано новi положення з оцiнки та
припинення визнання активiв i зобов'язань, подання i розкриття даних у фiнансовiй звiтностi за
МСФЗ. Згiдно нової редакцiї, iнформацiя, представлена у фiнансовiй звiтностi, також повинна
допомагати користувачам оцiнити ефективнiсть керiвництва компанiї в управлiннi
економiчними ресурсами. Принцип обачностi трактується через пiдтримку нейтральнiсть
представлених даних. Обачнiсть визначається як прояв обережностi при винесеннi суджень в
умовах невизначеностi. Правдиве уявлення даних трактується як подання сутi операцiй, а не
тiльки їх юридичної форми. Нова редакцiя КОФЗ передбачає двi форми звiтностi: звiт про
фiнансовий стан i звiт про фiнансовi результати. Iншi форми об'єднанi пiд назвою "iншi форми i
розкриття", визначається, що данi фiнансової звiтностi представляються за певний перiод i
мiстять порiвняльну iнформацiю, а також за певних обставин - прогнознi данi.
У новiй редакцiї КОФЗ вводиться поняття "звiтуюче пiдприємство", пiд яким мається на увазi
сторона економiчної дiяльностi, яка має чiтко визначенi межi та поняття зведеної звiтностi.
Вираз "економiчний ресурс" замiсть термiну "ресурс" пiдкреслює, що Рада МСФЗ бiльше не
розглядає активи лише як фiзичнi об'єкти, а, скорiше, як набiр прав. Визначення активiв i
зобов'язань не вiдносяться до "очiкуваних" надходжень або вiдтокiв. Замiсть цього визначення
економiчного ресурсу вiдноситься до потенцiалу активу / зобов'язання виробляти / передавати
економiчнi вигоди.
Нова глава КОФЗ присвячена опису рiзних методiв оцiнки (iсторична i поточна вартiсть
(справедлива вартiсть, вартiсть використання), iнформацiї, яку вони надають.
МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу". Змiни запроваджують переглянуте визначення бiзнесу.
Бiзнес складається iз внескiв i суттєвих процесiв, якi у сукупностi формують здатнiсть
створювати вiддачу.
Нове керiвництво визначає систему, яка дозволяє визначити наявнiсть внеску i суттєвого
процесу, у тому числi для компанiй, якi знаходяться на раннiх етапах розвитку i ще не отримали
вiддачу. У разi вiдсутностi вiддачi, для того щоб пiдприємство вважалося бiзнесом, має бути
наявним органiзований трудовий колектив.
Визначення термiну "вiддача" звужується, щоб зосередити увагу на товарах i послугах, якi
надаються клiєнтам, на формуваннi iнвестицiйного доходу та iнших доходiв, при цьому
виключаються результати у формi скорочення витрат та iнших економiчних вигод. Крiм того,
наразi бiльше не потрiбно оцiнювати спроможнiсть учасникiв ринку замiнювати вiдсутнi
елементи чи iнтегрувати придбану дiяльнiсть i активи.
Органiзацiя може застосувати "тест на концентрацiю". Придбанi активи не вважатимуться
бiзнесом, якщо практично вся справедлива вартiсть придбаних валових активiв сконцентрована
в одному активi (або групi аналогiчних активiв).
МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" та МСБО 8 "Облiкова полiтика, змiни в
облiкових оцiнках та помилки". Змiни уточнюють визначення суттєвостi, пояснення до цього
визначення та застосування цього поняття завдяки включенню рекомендацiй щодо визначення,
якi ранiше були наведенi в iнших стандартах МСФЗ.
Iнформацiя є суттєвою, якщо обгрунтовано очiкується, що її пропуск, спотворення або
затуманення може вплинути на рiшення основних користувачiв фiнансової звiтностi загального
призначення, винесенi на пiдставi такої фiнансової звiтностi, що представляє фiнансову
iнформацiю про звiтуючу компанiю.
Змiни забезпечують послiдовнiсть використання визначення суттєвостi в усiх стандартах МСФЗ.
МСБО 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду", МСБО 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть",
МСБО 37 "Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи", Керiвництво iз
застосування МСФЗ 2 "Виплати на основi акцiй", Посiбник з застосування МСФЗ 4 "Договори

страхування", Основи для висновкiв до МСФЗ 17 "Страховi контракти". У всiх випадках
словосполучення "економiчнi рiшення" замiнено словом "рiшення", а поняття "користувачi"
звужено до "основних користувачiв".
МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття
iнформацiї", МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка". Змiни стосуються
процентних ставок (такi як LIBOR, EURIBOR i TIBOR), що використовуються в рiзних
фiнансових iнструментах: вiд iпотечних кредитiв до похiдних iнструментiв.
Поправки:
змiнили вимоги до облiку хеджування: при облiку хеджування передбачається, що
контрольний показник процентної ставки, на якому заснованi грошовi потоки, що хеджуються i
грошовi потоки вiд iнструменту хеджування, не змiниться в результатi реформи;
обов'язковi для всiх вiдносин хеджування, на якi безпосередньо впливає реформа
внутрiшньобанкiвської ставки рефiнансування;
не можна використовувати для усунення будь-яких iнших наслiдкiв реформи;
вимагають розкриття iнформацiї про ступiнь впливу поправок на вiдносини хеджування.
Прийняття до застосування поправок та стандартiв не завдало суттєвого впливу на фiнансовий
стан або показники дiяльностi Компанiї, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, i не призвели до
будь-яких змiн в облiковiй полiтицi та сумах, вiдображених за поточний або попереднi роки.
На дату фiнансової звiтностi наступнi стандарти, тлумачення та змiни до стандартiв були
випущенi, але не вступили в силу:
МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: Визнання та
оцiнка", МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї", МСФЗ 4 "Страховi контракти"
та МСФЗ 16 "Оренда" (1 сiчня 2021 року). Поправки доповнюють випущенi у 2019 роцi змiни,
що стосуються процентних ставок (такi як LIBOR, EURIBOR i TIBOR) та зосереджують увагу
на наслiдках реформи базового рiвня процентних ставок на фiнансовiй звiтностi компанiї, якi
виникають, коли, наприклад, базовий показник процентної ставки, який використовується для
обчислення процентiв за фiнансовим активом замiнено альтернативною базовою ставкою.
Поправки до фази 2 розглядають питання, якi можуть вплинути на фiнансову звiтнiсть пiд час
реформи базового рiвня процентних ставок, включаючи наслiдки змiн договiрних грошових
потокiв або вiдносин хеджування, що виникають внаслiдок замiни базового рiвня процентної
ставки. з альтернативною базовою ставкою (проблеми iз замiною).
На етапi 2 свого проекту Рада внесла змiни до вимог зазначених стандартiв, що стосуються:
"
змiни договiрних грошових потокiв - компанiї не доведеться припиняти визнання або
коригувати балансову вартiсть фiнансових iнструментiв для змiн, що вимагаються реформою, а
замiсть цього оновить ефективну процентну ставку, щоб вiдобразити змiну до альтернативної
базової ставки;
"
облiк хеджування - компанiї не доведеться припиняти облiк хеджування виключно тому,
що вона вносить змiни, якi вимагає реформа, якщо хеджування вiдповiдає iншим критерiям
облiку хеджування; i
"
розкриття iнформацiї - компанiя повинна буде розкривати iнформацiю про новi ризики,
що виникають внаслiдок реформи, та про те, як вона управляє переходом до альтернативних
ставок.
Поправки до Фази 2 поширюються лише на змiни, якi вимагає реформа базового рiвня
процентних ставок до фiнансових iнструментiв та вiдносин хеджування.
МСБО 16 "Основнi засоби" (01 сiчня 2022 року). Поправки забороняють компанiї
вираховувати з вартостi основних засобiв суми, отриманi вiд реалiзацiї вироблених предметiв,
коли компанiя готує актив до його цiльового використання. Натомiсть компанiя визнає такi
надходження вiд продажу та пов'язанi з ними витрати у прибутку або збитку.
МСБО 37 "Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи" (1 сiчня
2022 року). Поправки уточнюють, що "витрати на виконання договору" являють собою витрати,
безпосередньо пов'язанi з договором - тобто або додатковi витрати виконання договору

(наприклад, прямi витрати на працю i матерiали), або розподiл iнших витрат, якi також
безпосередньо пов'язанi з договором (наприклад , розподiл амортизацiї об'єкта основних засобiв,
що використовується при виконаннi договору).
МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу" (1 сiчня 2022 року). Змiни стосуються актуалiзацiї
посилань в МСФЗ (IFRS) 3 на Концептуальнi основи пiдготовки фiнансової звiтностi, не
змiнюючи вимог до облiку для об'єднання бiзнесiв.
МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" (01 сiчня 2023 року). Поправки роз'яснюють
критерiй у МСБО 1 для класифiкацiї зобов'язання як довгострокового: вимога до суб'єкта
господарювання мати право вiдкласти погашення зобов'язання принаймнi на 12 мiсяцiв пiсля
звiтного перiоду.
Сутнiсть поправок:
уточнено, що зобов'язання класифiкується як довгострокове, якщо у органiзацiї є право
вiдстрочити врегулювання зобов'язання щонайменше на 12 мiсяцiв, а право компанiї на
вiдстрочку розрахункiв має iснувати на кiнець звiтного перiоду;
класифiкацiя залежить тiльки вiн наявностi такого права i не залежить вiд iмовiрностi
того, чи планує компанiя скористатися цим правом - на класифiкацiю не впливають намiри чи
очiкування керiвництва щодо того, чи компанiя реалiзує своє право на вiдстрочку розрахункiв;
роз'яснення впливу умов кредитування на класифiкацiю - якщо право вiдстрочити
врегулювання зобов'язання залежить вiд виконання органiзацiєю певних умов, то дане право
iснує на дату закiнчення звiтного перiоду тiльки в тому випадку, якщо органiзацiя виконала цi
умови на дату закiнчення звiтного перiоду. Органiзацiя повинна виконати цi умови на дату
закiнчення звiтного перiоду, навiть якщо перевiрка їх виконання здiйснюється кредитором
пiзнiше;
роз'яснення вимог до класифiкацiї зобов'язань, якi компанiя може або може погасити
шляхом випуску власних iнструментiв власного капiталу
МСФЗ 17 "Страховi контракти" (1 сiчня 2023 року). Змiни пов'язанi iз: виключення деяких видiв
договорiв зi сфери застосування МСФЗ 17; спрощене подання активiв i зобов'язань, пов'язаних з
договорами страхування в звiтi про фiнансовий стан; вплив облiкових оцiнок, зроблених в
попереднiх промiжних фiнансових звiтностях; визнання i розподiл аквiзицiйних грошових
потокiв; змiна у визнаннi вiдшкодування за договорами перестрахування в звiтi про прибутки i
збитки; розподiл маржi за передбаченi договором страхування iнвестицiйнi послуги (CSM);
можливiсть зниження фiнансового ризику для договорiв вхiдного перестрахування i непохiдних
фiнансових iнструментiв; перенесення дати вступу в силу МСФЗ 17, а також продовження
перiоду звiльнення вiд застосування МСФЗ (IFRS) 9 для страхових компанiй до 1 сiчня 2023
року; спрощений облiк зобов'язань по врегулюванню збиткiв за договорами, якi виникли до дати
переходу на МСФЗ 17; послаблення в застосуваннi технiк для зниження фiнансового ризику;
можливiсть визначення iнвестицiйного договору з умовами дискрецiйного участi в момент
переходу на новий стандарт, нiж в момент виникнення договору.
Додано виняток щодо зобов'язань i умовних зобов'язань. Цей виняток передбачає, що
стосовно деяких видiв зобов'язань i умовних зобов'язань органiзацiя, яка застосовує МСФЗ
(IFRS) 3, повинна посилатися на МСФЗ (IAS) 37 "Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та
непередбаченi активи" або на Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 21 "Збори", а не на Концептуальнi
засади фiнансової звiтностi 2018 року.
Щорiчнi поправки в МСФЗ:
МСФЗ (IFRS) 9 щодо комiсiйної винагороди, що включається в "10-вiдсотковий" тест при
припиненнi визнання фiнансових зобов'язань. Поправка уточнює характер такої комiсiйної
винагороди, а саме включає тiльки винагороду, сплачене мiж позикодавцем i
позикоотримувачем, включаючи винагороду, сплачену або отриману вiд особи iнших сторiн.
МСФЗ (IFRS) 16 щодо стимулюючих платежiв по орендi. Поправка уточнює
iлюстративний приклад № 13 до МСФЗ (IFRS) 16 шляхом виключення прикладу урахування
вiдшкодування, отриманого орендарем вiд орендодавця в якостi компенсацiї за понесенi витрати

на полiпшення об'єкта оренди.
МСБО (IAS) 4 щодо ефективного оподаткування при визначеннi справедливої вартостi.
Поправка виключає вимогу IAS 41:22, яка вказує, що потоки грошових коштiв, пов'язанi з
оподаткуванням, не включаються до розрахункiв справедливої вартостi бiологiчних активiв.
Поправка призводить до вiдповiдностi IAS 41 i IFRS 13
Керiвництво Компанiї очiкує, що набуття чинностi перелiченими стандартами та тлумаченнями
або iншi новi або переглянутi стандарти чи iнтерпретацiї, якi вступлять у силу для рiчних
перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2021 року або пiсля цiєї дати, ймовiрно не матиме iстотного
впливу на фiнансову звiтнiсть. На сьогоднi Компанiя не планує дострокове застосування
перелiчених стандартiв та тлумачень.
Фiнансова звiтнiсть Компанiї за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року, була затверджена до
випуску 19 березня 2021 року.
5.
ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
5.1
Заява про вiдповiднiсть Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi
Рiчна фiнансова звiтнiсть Компанiї складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi. Пiд термiном Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi надалi в широкому сенсi
розумiються стандарти й тлумачення, якi прийнятi Радою з мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку (РМСБО/IASB):
Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ/IFRS);
Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО/IAS);
Тлумачення, розробленi Комiтетом з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
(ТКМСФЗ/ IFRIC) або Постiйним комiтетом з тлумачень (ПКТ/SIC).
Компанiя складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ з моменту першого прийняття їх за
концептуальну основу пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi.
Рiчна фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi принципу iсторичної вартостi та
представлена у тисячах гривень
5.2
Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства
Пiдприємство вважається асоцiйованим, якщо Компанiя має суттєвий вплив на його фiнансову i
операцiйну дiяльнiсть. Суттєвий вплив передбачає право брати участь в ухваленнi рiшень, що
стосуються фiнансової i операцiйної дiяльностi пiдприємства, але не передбачає контролю або
спiльного контролю над такою дiяльнiстю.
Спiльне пiдприємство - це спiльна дiяльнiсть, яка передбачає наявнiсть у сторiн, що мають
спiльний контроль над дiяльнiстю, прав на чистi активи такої дiяльностi. Такi сторони
називаються учасниками спiльного пiдприємства. Спiльний контроль - це погоджений
контрактом розподiл контролю за економiчною дiяльнiстю, який iснує, лише якщо стратегiчнi
фiнансовi та операцiйнi рiшення, пов'язанi з дiяльнiстю, потребують одностайної згоди сторiн
угоди про розподiл контролю (контролюючих учасникiв).
Результати дiяльностi, а також активи та зобов'язання асоцiйованого або спiльного пiдприємства
включенi в дану звiтнiсть за методом участi в капiталi, за винятком iнвестицiй, призначених для
продажу, що облiковуються згiдно з МСФЗ (IFRS) 5. За методом участi в капiталi iнвестицiї в
асоцiйоване i спiльне пiдприємство спочатку визнаються в звiтi про фiнансовий стан за вартiстю
придбання i згодом коригуються з урахуванням частки Компанiї в прибутку або збитках або
iншому сукупному доходi асоцiйованого або спiльного пiдприємства. Якщо частка Компанiї у
збитках асоцiйованого або спiльного пiдприємства перевищує частку Компанiї в цьому
пiдприємствi (включаючи будь-якi частки, що по сутi складають частину чистих iнвестицiй
Компанiї в асоцiйоване або спiльне пiдприємство), Компанiя припиняє визнавати свою частку в
подальших збитках. Додатковi збитки визнаються, тiльки якщо у Компанiї є юридичне або
конструктивне зобов'язання вiдшкодувати перевищення частки у збитках, або якщо Компанiя
здiйснювала платежi вiд iменi асоцiйованого або спiльного пiдприємства.
Iнвестицiї в асоцiйоване або спiльне пiдприємство вiдображаються за методом участi в капiталi з
моменту, коли об'єкт iнвестицiй стає асоцiйованим або спiльним пiдприємством. Позитивна

рiзниця мiж вартiстю придбання iнвестицiй i часткою Компанiї в справедливiй вартостi
iдентифiкованих активiв i зобов'язань на дату придбання утворює гудвiл, що включається до
балансової вартостi таких iнвестицiй. Позитивна рiзниця мiж часткою Компанiї в справедливiй
вартостi iдентифiкованих активiв i зобов'язань та вартiстю придбання iнвестицiй пiсля повторної
оцiнки вiдображається у прибутку чи збитках.
Необхiднiсть визнання зменшення корисностi iнвестицiй Компанiї в асоцiйоване або спiльне
пiдприємство визначається згiдно з МСБО (IAS) 39. При необхiдностi балансова вартiсть
iнвестицiй (у тому числi гудвiл) тестується на знецiнення згiдно з МСБО (IAS) 36 "Зменшення
корисностi активiв" шляхом зiставлення очiкуваного вiдшкодування (бiльшої з вартостей:
вартостi при використаннi та справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж) з
балансовою вартiстю. Визнаний збиток вiд зменшення корисностi зменшує балансову вартiсть
iнвестицiй. Вiдновлення збитку вiд зменшення корисностi визнається вiдповiдно до МСБО (IAS)
36, якщо сума очiкуваної компенсацiї iнвестицiй згодом збiльшується.
Компанiя припиняє застосовувати метод участi в капiталi, коли пiдприємство перестає бути
асоцiйованим або спiльним, або коли iнвестицiї призначаються для продажу. Якщо Компанiя
знижує частку участi в колишньому асоцiйованому або спiльному пiдприємствi, i частка, що
залишилася, стає фiнансовим активом, Компанiя вiдображає фiнансовий актив за справедливою
вартiстю на цю дату. Рiзниця мiж балансовою вартiстю та справедливою вартiстю частки, що
залишилася у володiннi в колишньому асоцiйованому або спiльному пiдприємствi, на дату
припинення облiку iз застосуванням методу участi в капiталi включається в розрахунок
прибутку або збиткiв вiд часткового продажу. Крiм того, Компанiя вiдображає всi суми, ранiше
визнанi в iншому сукупному доходi щодо асоцiйованого або спiльного пiдприємства так, нiби
вiдповiднi активи або зобов'язання продавалися самим асоцiйованим або спiльним
пiдприємством. Таким чином, якщо при продажу активiв i зобов'язань усi суми, що ранiше
вiдображалися асоцiйованим або спiльним пiдприємством в iншому сукупному доходi,
перекласифiковуються в прибутки або збитки, то Компанiя при припиненнi застосування методу
участi в капiталi також перекласифiковує статтi iншого сукупного доходу в прибутки або
збитки.
Компанiя продовжує застосовувати метод участi в капiталi, якщо асоцiйоване пiдприємство стає
спiльним пiдприємством або навпаки. У таких випадках переоцiнка за справедливою вартiстю
не проводиться.
Якщо Компанiя зменшує частку участi в асоцiйованому або спiльному пiдприємствi, але
продовжує застосовувати метод участi в капiталi, Компанiя перекласифiковує в прибуток або
збитки пропорцiйну частину сум, ранiше визнаних в iншому сукупному доходi, якщо такi
рекласифiкацiї були б необхiднi при продажу вiдповiдних активiв або зобов'язань.
Прибутки або збитки з операцiй з асоцiйованим i спiльним пiдприємством визнаються у
звiтностi Компанiї тiльки в межах частки в асоцiйоване або спiльне пiдприємство, що не
належить Компанiї.
5.3
Участь у спiльнiй операцiї
Спiльна операцiя - це спiльна дiяльнiсть, яка передбачає наявнiсть у сторiн, що мають спiльний
контроль над дiяльнiстю, прав на активи та обов'язкiв щодо зобов'язань, пов'язаних з дiяльнiстю.
Такi сторони називаються спiльними операторами.
Якщо пiдприємство, бере участь в спiльнiй операцiї, Компанiя визнає:
свої активи, включаючи частку спiльних активiв;
свої зобов'язання, включаючи частку спiльно понесених зобов'язань;
дохiд вiд продажу своєї частки продукцiї спiльної операцiї, включаючи частку в
загальному доходi вiд продажу продукцiї спiльної операцiї; i
свої витрати, включаючи частку спiльно понесених витрат.
Компанiя визнає свою частку активiв, зобов'язань, доходiв i витрат у спiльнiй операцiї
вiдповiдно до МСФЗ, якi застосовуються до таких активiв, зобов'язань, доходiв або витрат.
При продажу або внесеннi додаткових активiв Компанiї в спiльну операцiю вважається, що

Компанiя проводить операцiю з рештою учасникiв спiльної операцiї. При цьому прибутки та
збитки вiд такої угоди вiдображаються в звiтностi Компанiї тiльки в межах частки iнших
учасникiв спiльної операцiї.
При придбаннi Компанiєю активiв спiльної операцiї Компанiя не вiдображає свою частку в
прибутку або збитках вiд цiєї угоди до перепродажу активiв третiм сторонам.
5.4
Непоточнi активи, призначенi для продажу
Непоточнi активи та групи вибуття активiв класифiкуються як призначенi для продажу, якщо їх
балансова вартiсть буде вiдшкодована в основному не в процесi використання у виробничiй
дiяльностi, а при продажу. Ця умова вважається виконаною, якщо актив (група вибуття активiв)
може бути проданий в поточному станi вiдповiдно до прийнятих умов продажу таких активiв
(групи), i ймовiрнiсть продажу висока. Керiвництво повинно завершити продаж активу протягом
року з моменту його класифiкацiї як утримуваного для продажу.
Якщо Компанiя прийняла план продажу контрольного пакета дочiрнього пiдприємства, всi
активи i зобов'язання дочiрнього пiдприємства рекласифiкуються як призначенi для продажу
при виконаннi вищезазначених критерiїв, незалежно вiд збереження Компанiю
неконтрольованих часток у колишньому дочiрньому пiдприємствi пiсля продажу.
Якщо Компанiя дотримується плану продажу, який передбачає продаж iнвестицiй або частини
iнвестицiй в асоцiйоване або спiльне пiдприємство, iнвестицiї, що продаються, їх частина,
класифiкуються як утримуванi для продажу у разi вiдповiдностi вищезазначеним критерiям, i
Компанiя припиняє застосовувати метод участi в капiталi за частиною iнвестицiй,
класифiкованих як утримуванi для продажу. Частина iнвестицiй в асоцiйоване або спiльне
пiдприємство, що залишилася, не перекласифiковується як призначена для продажу i продовжує
вiдображатися за методом участi в капiталi. Компанiя припиняє застосовувати метод участi в
капiталi в момент, коли вибуття призводить до втрати Компанiєю значного впливу на
асоцiйоване або спiльне пiдприємство.
Пiсля вибуття Компанiя вiдображає частку участi, що залишилася, у колишньому асоцiйованому
або спiльному пiдприємствi вiдповiдно до МСБО (IAS) 39. Якщо ж пiдприємство продовжує
залишатися асоцiйованим або спiльним пiдприємством, Компанiя продовжує застосовувати
метод участi в капiталi.
Непоточнi активи (групи вибуття активiв), класифiкованi як утримуванi для продажу,
оцiнюються за найменшою з: а) залишкової вартостi на момент рекласифiкацiї, i б) справедливої
вартостi за вирахуванням витрат на продаж.
5.5
Визнання доходу
Доходи вiд реалiзацiї оцiнюються за справедливою вартiстю отриманої компенсацiї або тiєї, яка
має бути отримана. Дохiд вiд реалiзацiї зменшується на суму передбачуваних повернень товару
покупцями, знижок та iнших аналогiчних вiдрахувань.
5.5.1 Реалiзацiя товарiв
Доходи вiд реалiзацiї товарiв визнаються за фактом поставки товару i переходу права власностi.
При цьому на момент визнання необхiдне виконання таких умов:
"
Компанiя передала покупцевi суттєвi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням товаром;
"
Компанiя не зберiгає за собою нi управлiнських функцiй у тiй мiрi, яка зазвичай
асоцiюється з володiнням товарами, нi фактичного контролю над проданими товарами;
"
сума доходу вiд продажу може бути достовiрно оцiнена;
"
iмовiрнiсть отримання економiчних вигод, пов'язаних з цiєю операцiєю, висока;
"
понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з цiєю операцiєю, можуть бути достовiрно
оцiненi.
5.5.2 Надання послуг
Доходи вiд надання послуг визнаються з урахуванням ступеня завершеностi. Ступiнь
завершеностi надання послуг визначається наступним чином:
"
плата за установку визнається з урахуванням ступеня завершеностi робiт з установки,
який визначається як частка загального термiну, необхiдного для завершення установки, що вже

минула;
"
плата за обслуговування, що включається в цiну товару, визнається з урахуванням частки
загальних витрат на обслуговування проданого товару;
"
доходи за договорами з погодинними ставками i вiдшкодуванням прямих витрат
визнається за встановленими в договорi ставками по мiрi виконання робiт i понесення прямих
витрат.
5.5.3 Роялтi
Дохiд вiд роялтi визнається за методом нарахування виходячи iз сутi вiдповiдної угоди (якщо
ймовiрнiсть отримання Компанiєю економiчної вигоди висока i сума доходу може бути
достовiрно оцiнена). Фiксованi роялтi визнаються рiвномiрно протягом термiну дiї угоди.
Роялтi, якi залежать вiд обсягу виробництва, продажу або iнших показникiв, вiдображаються з
урахуванням виконання вiдповiдних умов.
5.5.4 Дивiденднi i процентнi доходи
Дивiденднi доходи визнаються в момент встановлення права акцiонера на отримання виплати
(якщо ймовiрнiсть отримання Компанiєю економiчної вигоди висока i величина доходiв може
бути достовiрно оцiнена).
Процентнi доходи за фiнансовим активом визнаються, якщо ймовiрнiсть отримання Компанiєю
економiчної вигоди висока i величина доходiв може бути достовiрно оцiнена. Процентнi доходи
розраховуються з урахуванням балансової вартостi фiнансового активу (без урахування
вiдсоткiв) i ефективної процентної ставки, яка розраховується так, щоб забезпечити
дисконтування очiкуваних майбутнiх грошових надходжень протягом очiкуваного термiну
погашення фiнансового активу до його балансової вартостi на момент визнання.
5.6
Дохiд вiд оренди
Полiтика Компанiї з визнання виручки по угодах операцiйної оренди приведена в Примiтцi 5.7.
Договори оренди, за умовами яких до орендатора переходять усi iстотнi ризики i вигоди, що
випливають iз права власностi, класифiкуються як фiнансова оренда. Всi iншi договори оренди
враховуються як операцiйна оренда.
5.7
Оренда
Договори оренди, за умовами яких до орендатора переходять усi iстотнi ризики i вигоди, що
випливають iз права власностi, класифiкуються як фiнансова оренда. Всi iншi договори оренди
враховуються як операцiйна оренда.
5.7.1 Компанiя як орендодавець
Суми до отримання вiд орендарiв за договорами фiнансової оренди вiдображаються в
дебiторськiй заборгованостi в розмiрi чистих iнвестицiй Компанiї в оренду. Дохiд за фiнансовою
орендою розподiляється за звiтними перiодами так, щоб забезпечити постiйний рiвень
прибутковостi на чистi iнвестицiї Компанiї в оренду.
Дохiд вiд операцiйної оренди визнається рiвномiрно протягом термiну оренди. Первiснi прямi
витрати, пов'язанi з узгодженням умов договору операцiйної оренди i його оформленням,
включаються до балансової вартостi переданого в оренду активу i вiдносяться на витрати
рiвномiрно протягом термiну оренди.
5.7.2 Компанiя як орендар
Активи, орендованi за договорами фiнансової оренди, спочатку визнаються за найменшою з а)
справедливої вартостi орендованого майна на початок термiну оренди, i б) теперiшньою
вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Вiдповiднi зобов'язання перед орендодавцем
вiдображаються в звiтi про фiнансовий стан як зобов'язання з фiнансової оренди.
Сума орендної плати розподiляється мiж фiнансовими витратами та зменшенням зобов'язань з
оренди таким чином, щоб отримати постiйну ставку вiдсотка на залишок зобов'язання.
Фiнансовi витрати вiдображаються в прибутку i збитках, якщо вони не мають безпосереднього
вiдношення до квалiфiкованих активiв. Умовна орендна плата вiдноситься на витрати по мiрi
виникнення.
Платежi за договорами операцiйної оренди визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi

протягом термiну оренди, якщо тiльки iнший метод розподiлу витрат не вiдповiдає бiльш
точному часовому розподiлу економiчних вигiд вiд орендованих активiв. Умовна орендна плата
за договорами операцiйної оренди вiдноситься на витрати в мiру виникнення.
Отриманi при укладаннi договорiв операцiйної оренди стимулюючi виплати визнаються як
зобов'язання. Загальна сума таких заохочень рiвномiрно зменшує витрати з оренди, якщо тiльки
iнший метод розподiлу витрат не вiдповiдає бiльш точному часовому розподiлу економiчних
вигiд вiд орендованих активiв.
5.7.3 Активи з права користування
При визначеннi балансової вартостi активу з права користування в момент визнання його на
балансi оренднi платежi дисконтуються iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка, що
приймається як середньорiчна ставка вiдсотка за користування довгостроковими кредитами в
нацiональнiй валютi, яка розраховується НБУ та публiкується на його офiцiйному сайтi за
посиланням: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_jd=27843415&cat_id44578#1, назва
файлу "Вартiсть кредитiв за даними статистичної звiтностi банкiв України (без урахування
овердрафтiв)" (роздiл Грошово-кредитна та фiнансова статистика/ Процентнi ставки/ Щоденнi
данi).
Зазначена ставка визначається на дату визнання договору оренди та залишається не змiнною для
конкретного договору протягом всього термiну оренди основних засобiв.
Оренднi платежi, якi сплаченi авансом, а також супутнi послуги, пов'язаннi з визнанням
договору оренди (наприклад, витрати на укладання договору) включаються до вартостi активу у
номiнальнiй величинi та не включаються до вартостi орендного зобов'язання. Витрати на
приведення базового активу до первiсного стану в кiнцi оренди (наприклад, демонтаж,
полiпшень), включаються у вартiсть активу з права користування у дисконтованiй величинi, але
не включаються до вартостi орендного зобов'язання, якщо такi витрати не компенсуються
орендодавцем.
Не визнається актив з правом користування та зобов'язання за договором оренди за такими
договорами:
- Договори короткострокової оренди, укладенi на термiн до 12 мiсяцiв, якщо договором не
передбачено безумовне право орендаря продовжити термiн оренди на довший строк та таке
продовження не вiдбувається в рамках звичайної бiзнес-практики орендаря. Вiдповiдно до п.18
МСФЗ 16 строк оренди визнається як термiн, що не може бути припинений, з врахуванням
таких перiодiв:
а) перiоди, якi охоплюються можливiстю продовження оренди у випадку, якщо орендар
обгрунтовано впевнений у тому, що вiн реалiзує таку можливiсть; та
б) перiоди, якi охоплюються можливiстю припинити дiю оренди, якщо орендар обгрунтовано
впевнений у тому, що вiн не реалiзує таку можливiсть.
- Договори оренди, за якою базовий актив є малоцiнний (наприклад, малоцiнне обладнання,
офiсна технiка та офiснi меблi). Не визнається в облiку актив з права користування за
договорами оренди, за якими вартiсть даного активу визнається як несуттєва - менша
еквiваленту 5 000 доларiв США по курсу НБУ на дату укладання такого договору оренди та
якщо за таким договором оренди заборонено передавати актив у суборенду. Вартiсна величина 5
000 доларiв США прийнята за основу на пiдставi суджень та роз'яснень, якi опублiкованi
провiдними аудиторськими компанiями. Вартiсть активу з метою визначення її сутностi
оцiнюється на той момент, коли актив є новим.
5.8
Iноземна валюта
При пiдготовцi фiнансової звiтностi окремих пiдприємств угоди в валютi, вiдмiнної вiд
функцiональної ( в iноземнiй валютi), вiдображаються по курсу на дату угоди. Монетарнi статтi,
вираженi в iноземних валютах, перераховуються по вiдповiдному валютному курсу у
функцiональну валюту за вiдповiдним курсом обмiну валют, що дiяв на дату складання
звiтностi. Немонетарнi статтi, якi облiковуються в iноземнiй валютi i якi оцiнюються за
справедливою вартiстю, пiдлягають перерахунку з використанням курсу обмiну валют, що дiяв

на дату визначення справедливої вартостi. Немонетарнi статтi, якi вiдображенi за iсторичною
вартiстю, вираженою в iноземнiй валютi, не перераховуються.
Курсовi рiзницi за монетарними статтями вiд змiни курсiв валют вiдображаються в прибутку або
збитках в перiодi їх виникнення, за наступними виключеннями:
курсовi рiзницi за позиками в iноземнiй валютi, що вiдносяться до об'єктiв незавершеного
будiвництва, призначених для використання у виробничих цiлях, включаються у вартiсть таких
об'єктiв, коригуючи процентнi витрати за позиками в iноземнiй валютi;
курсовi рiзницi вiд хеджування окремих валютних ризикiв (принципи облiку операцiй
хеджування розкритi в п. 5.25);
курсовi рiзницi iз заборгованостi закордонної господарської одиницi, погашення якої не
планується i малоймовiрно (така заборгованiсть входить у чистi iнвестицiї Компанiї в
закордонну господарську одиницю), спочатку вiдображаються в iншому сукупному доходi,
перекласифiковуються в прибутки або збитки при погашеннi заборгованостi.
Для подання у звiтностi активи i зобов'язання закордонної господарської одиницi Компанiї
перерахованi в валюту представлення звiтностi за курсом на звiтну дату. Статтi доходiв i витрат
перерахованi за середнiм курсом за перiод, якщо курси протягом перiоду iстотно не
змiнювалися. В iншому випадку використовуються курси на дату здiйснення операцiй. Курсовi
рiзницi, що виникають, визнаються i накопичуються в iншому сукупному доходi (при цьому
вони належним чином розподiляються на неконтрольованi частки).
При продажу закордонного пiдроздiлу (тобто продажу всiєї частки Компанiї в закордоннiй
господарськiй одиницi, втратi контролю над дочiрнiм пiдприємством, що включає закордонну
господарську одиницю, частковому вибуттi частки в спiльному або асоцiйованому пiдприємствi,
що включає закордонну господарську одиницю, в якому частка участi, що залишилася, стає
фiнансовим активом) усi накопиченi в iншому сукупному доходi курсовi рiзницi, що вiдносяться
до акцiонерiв Компанiї, перекласифiковуються в прибутки або збитки.
Крiм того, при частковому продажу, що не веде до втрати контролю над дочiрнiм
пiдприємством, що включає закордонну господарську одиницю, пропорцiйна частка
накопичених курсових рiзниць перераховується на новий вiдсоток неконтрольованих часток, а
не рекласифiкується в прибутки або збитки. В усiх iнших випадках часткового продажу (тобто
при неповному продажу асоцiйованого або спiльного пiдприємства, який не веде до втрати
значного впливу або спiльного контролю Компанiєю), пропорцiйна частка накопичених
курсових рiзниць рекласифiкується в прибутки або збитки.
Гудвiл та коригування справедливої вартостi за iдентифiкованими придбаними активами i
зобов'язаннями, що виникають при придбаннi закордонної господарської одиницi,
розглядаються як активи i зобов'язання закордонної господарської одиницi i перераховуються за
курсом на звiтну дату. Курсовi рiзницi, що виникають, визнаються в iншому сукупному доходi.
Монетарнi активи i зобов'язання, представленi в iноземних валютах, перераховуються за курсом
на кiнець звiтного перiоду.
5.9
Витрати на позики
Витрати на позики, безпосередньо пов'язанi з придбанням, будiвництвом або створенням
активiв, для пiдготовки яких до запланованого використання або продажу необхiдно чимало
часу (квалiфiкованi активи), включаються до вартостi таких активiв до тих пiр, поки вони не
будуть готовi до запланованого використання або продажу.
Дохiд, отриманий у результатi тимчасового iнвестування отриманих позикових коштiв до
моменту їх витрачання на придбання квалiфiкованих активiв, вiднiмається вiд витрат на
залучення позикових коштiв.
Усi iншi витрати на позики вiдображаються в прибутку або збитках в мiру їх виникнення.
5.10 Державнi гранти
Державнi гранти визнаються, коли з'являється достатня впевненiсть, що будуть виконанi всi
умови, необхiднi для одержання грантiв, i що гранти будуть одержанi.
Державнi гранти визнаються у прибутку або збитку на систематичнiй основi одночасно з

визнанням у прибутку або збитку витрат, компенсованих грантами. Зокрема, державнi гранти,
основна умова яких - прийняття Компанiєю зобов'язань, що виникають у зв'язку з купiвлею,
будiвництвом та iншим придбанням довгострокових активiв, вiдображаються у звiтi про
фiнансовий стан як доходи майбутнiх перiодiв з подальшим вiднесенням в прибуток або збиток
на систематичнiй i рацiональнiй основi протягом строку корисного використання вiдповiдних
активiв.
Державнi гранти, що компенсують вже понесенi витрати, збитки або представленi у виглядi
фiнансової допомоги, що не пов'язана з майбутнiми витратами, вiдносяться на доходи перiоду, в
якому виникає право їх отримання.
Економiчнi вигоди вiд отриманих державних позик за ставкою, що нижча, нiж ринкова,
враховуються як державний грант в розмiрi рiзницi мiж надходженнями за позикою та її
справедливою вартiстю, розрахованою за дiючими ринковими ставками.
5.11 Виплати працiвникам
5.11.1 Пенсiйне забезпечення та вихiдна допомога
Платежi за пенсiйними програмами з визначеним внеском вiдносяться на витрати по мiрi
надання працiвниками послуг, що дають їм право на пенсiйнi виплати.
Витрати за пенсiйними програмами з визначеними виплатами оцiнюються за методом
прогнозованої облiкової одиницi. При цьому актуарна оцiнка проводиться на кiнець року.
Переоцiнка, яка включає змiни актуарних припущень, ефект змiни граничної межi активiв (якщо
такий можна застосувати) i повернення на активи пенсiйних програм (за виключенням
процентного доходу), слiд визнавати негайно в iншому сукупному доходi звiтного перiоду.
Визнана в iншому сукупному доходi переоцiнка не пiдлягає рекласифiкацiї в прибутки або
збитки. Вартiсть послуг минулих перiодiв визнається в прибутку або збитку в перiодi змiни
пенсiйних програм. Чистий процентний дохiд/(витрати) розраховується шляхом застосування
ставки дисконтування на початок перiоду до чистих активiв/зобов'язань з пенсiйних програм на
цю дату.
Категорiї витрат за пенсiйними програмами з визначеними виплатами включають:
вартiсть послуг (включаючи вартiсть послуг поточного та минулих перiодiв, а також
прибуток або збиток вiд секвестрiв i погашень пенсiйних програм);
чистий процентний дохiд/(витрати); i
переоцiнка.
Компанiя вiдображає першi два компоненти витрат у складi прибуткiв та збиткiв за статтею
"Витрати на персонал". Прибуток i збиток вiд секвестру враховуються як вартiсть послуг
минулих перiодiв.
Пенсiйнi зобов'язання вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан за фактичним дефiцитом або
профiцитом пенсiйних програм з визначеними виплатами. Величина профiциту при цьому
обмежена теперiшньою вартiстю економiчних вигiд у виглядi повернення коштiв з пенсiйних
програм або вiдрахувань з майбутнiх внескiв за пенсiйними програмами.
Зобов'язання за вихiдною допомогою вiдображаються на одну з дат, що вiдбулася ранiше: а)
коли пiдприємство вже не може вiдкликати пропозицiю вихiдної допомоги, i б) коли
пiдприємство визнало вiдповiднi витрати на реструктуризацiю.
5.11.2 Короткостроковi та iншi довгостроковi виплати працiвникам
Компанiя визнає зобов'язання з виплат працiвникам, у тому числi: заробiтної плати, вiдпусток,
оплати тимчасової непрацездатностi в тому перiодi, коли надана вiдповiдна послуга, в розмiрi
винагороди, яку Компанiя планує виплатити, без врахування ефекту дисконтування.
Зобов'язання, визнанi щодо короткострокових виплат працiвникам, оцiнюються в сумi
винагороди, яку Компанiя планує виплатити, без врахування ефекту дисконтування.
Зобов'язання, визнанi щодо iнших довгострокових виплат працiвникам, визнаються за
приведеною вартiстю очiкуваних майбутнiх платежiв за послуги, наданi працiвниками станом на
звiтну дату.
5.11.3 Внески працiвникiв або третiх осiб в пенсiйнi програми з визначеними виплатами

Добровiльнi внески працiвникiв або третiх осiб зменшують вартiсть послуг в момент оплати
внескiв до програми.
Якщо формалiзованi положення програми передбачають внески працiвникiв або третiх осiб,
облiк залежить вiд того, чи пов'язанi внески з послугами, наступним чином:
якщо внески не пов'язанi з послугами (наприклад, внески потрiбнi для зменшення
дефiциту, що виникає в результатi збиткiв вiд активiв програми або в результатi актуарних
збиткiв), то вони впливають на результати переоцiнки чистого зобов'язання (активу).
якщо внески пов'язанi з послугами, то вони зменшують вартiсть послуг. Якщо величина
внескiв залежить вiд стажу роботи, Компанiя зменшує вартiсть послуг шляхом розподiлу внескiв
мiж перiодами надання послуг з використанням того ж методу розподiлу, який потрiбен
вiдповiдно до пункту 70 МСФЗ (IFRS) 2 для загальної величини винагород.
5.12 Платiж на основi акцiй
5.12.1 Платiж на основi акцiй Компанiї
Виплати на основi акцiй з розрахунками iнструментами власного капiталу працiвникам та iншим
особам облiковуються за справедливою вартiстю iнструментiв власного капiталу на дату
надання.
Справедлива вартiсть платежу на основi акцiй з використанням iнструментiв власного капiталу,
визначена на дату надання, вiдноситься на витрати рiвномiрно протягом термiну переходу прав
за iнструментами власного капiталу, обумовленого досягненням цiльових показникiв, виходячи
з оцiнки Компанiєю кiлькостi iнструментiв власного капiталу, права на якi перейдуть
працiвникам, з вiдповiдним збiльшенням капiталу. На кожну звiтну дату Компанiя переглядає
оцiнки кiлькостi iнструментiв власного капiталу, права на якi перейдуть працiвникам. Якщо
початковi оцiнки переглядаються, вплив перегляду вiдображається в прибутку або збитку
протягом строку переходу прав за iнструментами власного капiталу в кореспонденцiї з рахунком
резерву на виплати працiвникам з розрахунками iнструментами власного капiталу.
Платежi на основi акцiй з використанням iнструментiв власного капiталу особам, якi не є
працiвниками, оцiнюються за справедливою вартiстю отриманих товарiв i послуг, крiм випадкiв,
коли їх справедлива вартiсть не може бути надiйно оцiнена. У таких випадках платежi на основi
акцiй оцiнюються за справедливою вартiстю наданих iнструментiв власного капiталу, яка
визначається на дату отримання пiдприємством товарiв або надання послуг контрагентом.
За платежами на основi акцiй з використанням грошових коштiв зобов'язання за придбанi товари
чи послуг визначається за справедливою вартiстю. Доки зобов'язання не погашене, суб'єкт
господарювання повинен переоцiнювати справедливу вартiсть такого зобов'язання на кiнець
кожного звiтного перiоду та на дату погашення, визнаючи будь-якi змiни справедливої вартостi
у складi прибуткiв або збиткiв за вiдповiдний перiод.
5.12.2 Операцiї, платiж за якими здiйснюється на основi акцiй
Якщо права на виплати на основi акцiй працiвникiв придбаного дочiрнього пiдприємства
замiнюються правами на платежi на основi акцiй пiдприємств Компанiї (наданi на замiну
платежi), то i платежi на основi акцiй придбаного дочiрнього пiдприємства, i наданi на замiну
платежi оцiнюються згiдно з МСФЗ (IFRS) 2 (тобто за ринковою цiною) на дату придбання.
Частка наданих на замiну платежiв, що враховується при оцiнцi переданої компенсацiї при
об'єднаннi бiзнесу, дорiвнює ринковiй цiнi наданих на замiну платежiв на основi акцiй
придбаного дочiрнього пiдприємства, помноженої на частку вiд дiлення завершеної частини
загального термiну переходу прав на довший з а) загального перiоду переходу прав, б)
первiсного перiоду набуття прав за платежами на основi акцiй придбаного дочiрнього
пiдприємства. Перевищення ринкової цiни наданих на замiну платежiв над ринковою цiною
платежiв на основi акцiй придбаного дочiрнього пiдприємства, яке враховується при оцiнцi
переданої компенсацiї при об'єднаннi бiзнесу, визнається як оплата послуг, що надаються пiсля
об'єднання бiзнесу.
Якщо дiя платежiв на основi акцiй придбаного дочiрнього пiдприємства, припиняється у
результатi об'єднання бiзнесiв, i Компанiя замiнює їх за вiдсутностi у неї такого зобов'язання,

наданi на замiну платежi оцiнюються за ринковою цiною вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 2. Ринкова
цiна наданих на замiну платежiв цiлком визнається як оплата послуг, наданих пiсля об'єднання
бiзнесу.
Якщо невиконанi платежi на основi акцiй з використанням iнструментiв власного капiталу
придбаного дочiрнього пiдприємства не замiнюються Компанiєю на власнi платежi на основi
акцiй, то платежi на основi акцiй придбаного дочiрнього пiдприємства оцiнюються за ринковою
цiною на дату придбання. Якщо права за платежами на основi акцiй перейшли на дату
придбання, то вони включаються в неконтрольованi частки придбаного дочiрнього
пiдприємства. Якщо права за платежами на основi акцiй на дату придбання не перейшли,
ринкова цiна платежiв на основi акцiй, права за якими не перейшли, i яка розподiляється на
неконтрольованi частки придбаного дочiрнього пiдприємства, розраховується як частка вiд
дiлення завершеної частини строку переходу прав на довший з: а) загального перiоду переходу
прав, б) первiсного перiоду набуття прав на платежi на основi акцiй придбаного дочiрнього
пiдприємства. Iнша частина визнається як оплата послуг, що надаються пiсля об'єднання
бiзнесу.
5.13 Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток включають поточний i вiдстрочений податок.
5.13.1 Поточний податок
Сума поточного податку визначається сумою оподатковуваного прибутку за рiк.
Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється вiд прибутку до податкiв зi звiту про Сукупний дохiд
за рахунок включення частини доходiв i витрат в оподатковуваний прибуток iнших рокiв, а
також виключення доходiв (прибуткiв), якi взагалi не пiдлягають оподаткуванню. Сума
поточного податку на прибуток розраховується з використанням ставок, затверджених
законодавством на звiтну дату.
5.13.2 Вiдстрочений податок
Вiдстрочений податок визнається стосовно рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв i
зобов'язань, вiдображених у звiтностi, i вiдповiдними податковими базами, якi
використовуються при розрахунку оподатковуваного прибутку. Вiдстроченi податковi активи
вiдображаються з урахуванням всiх тимчасових рiзниць, що вираховуються, при умовi високої
ймовiрностi достатностi майбутнього оподаткованого прибутку для використання цих
тимчасових рiзниць. Вiдстроченi податковi активи/вiдстроченi податковi зобов'язання не
вiдображаються в звiтностi, якщо тимчасовi рiзницi виникають внаслiдок визнання iнших
активiв i зобов'язань в межах угод (крiм угод об'єднання бiзнесiв), якi не впливають нi на
оподаткований, нi на бухгалтерський прибуток. Крiм цього, вiдстроченi податковi зобов'язання
не вiдображаються у звiтностi, якщо тимчасовi рiзницi виникають в результатi гудвiлу.
Вiдстроченi податковi зобов'язання вiдображаються з урахуванням оподатковуваних тимчасових
рiзниць, якi вiдносяться до дочiрнього, асоцiйованого пiдприємства, а також спiльної дiяльностi,
за виключення випадкiв, коли Компанiя може контролювати строки вiдновлення тимчасових
рiзниць, i ця рiзниця з високою ймовiрнiстю не буде повернена в найближчому майбутньому.
Вiдстроченi податковi зобов'язання дочiрнього, асоцiйованого пiдприємства i спiльної
дiяльностi визнаються при високiй ймовiрностi отримання в майбутньому оподаткованого
прибутку, достатнього для використання тимчасових рiзниць, що вираховуються, i очiкування їх
використання в найближчому майбутньому.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну звiтну дату i
знижується у тiй мiрi, у якiй вiдсутня ймовiрнiсть одержання достатнього оподатковуваного
прибутку, який дозволить вiдшкодувати повнiстю або частково суму цього активу.
Вiдстроченi податковi активи/вiдстроченi податковi зобов'язання розраховуються за
податковими ставками (а також положеннями податкового законодавства), затвердженими або
практично затвердженими законодавчо на звiтну дату, якi, як передбачається, будуть дiяти в
перiод реалiзацiї вiдстрочених податкових активiв/вiдстрочених податкових зобов'язань. Оцiнка
вiдстрочених податкових активiв/вiдстрочених податкових зобов'язань вiдображає податковi

наслiдки намiрiв Компанiї з вiдшкодування або погашення балансової вартостi активiв i
зобов'язань на звiтну дату.
Для розрахунку вiдстрочених податкових активiв/вiдстрочених податкових зобов'язань
iнвестицiйної нерухомостi, що оцiнюється за справедливою вартiстю, автоматично
презюмується, що балансова вартiсть iнвестицiйної нерухомостi буде вiдшкодована за рахунок
продажу. Ця презумпцiя може бути спростована для амортизованої iнвестицiйної нерухомостi,
утримуваної в межах бiзнес-моделi, яка передбачає вiдшкодування балансової вартостi шляхом
використання iнвестицiйної нерухомостi в звичайнiй дiяльностi, а не при продажу.
5.13.3 Поточний та вiдстрочений податок за рiк
Поточнi i вiдстроченi податки визнаються як витрати або доходи у складi прибутку або збитку,
якщо тiльки вони не вiдносяться до статей, вiдображених в iншому сукупному доходi або
власному капiталi. У цьому випадку поточнi i вiдстроченi податки також визнаються в iншому
сукупному доходi або у власному капiталi. Поточнi i вiдстроченi податки, якi виникли внаслiдок
угод об'єднання бiзнесiв, враховуються при вiдображеннi цих угод у звiтностi
5.14 Основнi засоби
Земля та будiвлi, призначенi для використання у виробництвi продукцiї, виконаннi робiт,
наданнi послуг, для управлiнських потреб, вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан за
оцiночною вартiстю (справедлива вартiсть на дату переоцiнки), за вирахуванням накопиченого
зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Переоцiнка проводиться регулярно,
щоб балансова вартiсть суттєво не вiдрiзнялася вiд справедливої вартостi на звiтну дату.
Будь-яке збiльшення вартостi будiвель i землi в результатi переоцiнки включається в iнший
сукупний дохiд i накопичується в капiталi в тiй мiрi, в якiй воно перевищує попереднє зниження
вартостi тих же активiв, вiдображених ранiше як збиток. Переоцiнка в межах попереднього
зниження вiдноситься на фiнансовий результат. Зниження балансової вартостi будiвель i землi в
результатi переоцiнки також вiдноситься на фiнансовий результат в частинi його перевищення
над залишком резерву з переоцiнки, створеного в результатi попереднiх переоцiнок цього
активу.
Об'єкти незавершеного будiвництва, що зводяться для подальшого використання у виробничих
або адмiнiстративних цiлях, враховуються за вартiстю будiвництва за вирахуванням будь-яких
визнаних збиткiв вiд зменшення корисностi. Вартiсть будiвництва включає вартiсть професiйних
послуг, а також для квалiфiкованих активiв витрати на позики, що капiталiзуються у
вiдповiдностi до облiкової полiтики Компанiї. Такi об'єкти основних засобiв вiдносяться до
вiдповiдних категорiй основних засобiв на момент завершення будiвництва або готовностi до
цiльового використання. Нарахування амортизацiї за цими активами, так, як i за iншими
об'єктами нерухомостi, починається з моменту готовностi активiв до запланованого
використання.
Амортизацiя даних активiв на тiй же основi, що й iнших об'єктiв основних засобiв починається з
моменту, коли цi активи готовi до використання за призначенням. Амортизацiя основних засобiв
призначена для списання вартостi активiв, крiм землi та незавершених об'єктiв нерухомостi,
протягом очiкуваного строку їх корисного використання з застосуванням прямолiнiйного
методу. Передбачуваний термiн корисного використання, лiквiдацiйна вартiсть i метод
амортизацiї переглядаються на кiнець кожного року; при цьому вплив будь-яких змiн оцiнки
визнається в перiодi такої змiни.
Амортизацiя основних засобiв розраховується лiнiйним методом з метою рiвномiрного
вiднесення їх первiсної вартостi на лiквiдацiйну вартiсть протягом розрахованого строку їх
корисної служби.
Очiкуваний строк корисного використання вiдповiдних активiв становить:
Група основних засобiв
Строк корисного використання
Будiвлi i споруди
15-147

Машини, обладнання
5-50
Транспортнi засоби 5-10
Офiсне обладнання та iнвентар
2-18
Багаторiчнi насадження
10
Активи, отриманi за угодами фiнансової оренди, амортизуються протягом очiкуваного строку
корисної експлуатацiї в тому ж порядку, що i активи, якi знаходяться у власностi Компанiї.
Однак при вiдсутностi обгрунтованої впевненостi в тому, що право власностi перейде до
орендаря наприкiнцi строку оренди, актив повинен бути повнiстю амортизований протягом
бiльш коротшого зi строкiв: строку оренди i строку корисної експлуатацiї.
Об'єкт основних засобiв списується при продажу або коли вiд продовження експлуатацiї активу
не очiкується майбутнiх економiчних вигiд. Прибутки або збитки вiд продажу або iншого
вибуття основних засобiв визначаються як рiзниця мiж цiною продажу i балансовою вартiстю
основних засобiв i визнаються у звiтi фiнансовi результати.
5.15 Iнвестицiйна нерухомiсть
Iнвестицiйна нерухомiсть - це об'єкти, якi використовуються для отримання орендної плати,
збiльшення капiталу або в їх поєднаннi (у тому числi, що перебувають у процесi будiвництва).
Об'єкти iнвестицiйної нерухомостi враховуються за вартiстю придбання, включаючи витрати на
придбання. У подальшому вони оцiнюються за справедливою вартiстю. Усi активи, якi Компанiя
здає в операцiйну оренду, щоб отримувати дохiд або в цiлях збiльшення капiталу, враховуються
як iнвестицiйна власнiсть i оцiнюються за справедливою вартiстю. Змiни в справедливiй
вартостi iнвестицiйної нерухомостi включаються в прибутки або збитки перiоду, в якому вони
виникають.
Об'єкт iнвестицiйної нерухомостi списується при вибуттi або остаточному вилученнi з
експлуатацiї, коли бiльше не очiкується отримання пов'язаних з ним економiчних вигiд. Рiзниця
мiж чистими надходженнями вiд вибуття i балансовою вартiстю iнвестицiйної нерухомостi
включається в прибутки або збитки у перiодi списання.
5.16 Нематерiальнi активи
5.16.1 Нематерiальнi активи, придбанi окремо
Нематерiальнi активи з визначеними строками корисної експлуатацiї, придбанi окремо,
враховуються за справедливою вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї та
накопиченого збитку вiд зменшення корисностi. Амортизацiя нараховується рiвномiрно
протягом строку корисної експлуатацiї нематерiального активу. Очiкуванi строки корисної
експлуатацiї та метод нарахування амортизацiї аналiзуються на кожну звiтну дату, при цьому всi
змiни в оцiнках вiдображаються в звiтностi без перегляду порiвняльних показникiв.
Нематерiальнi активи з невизначеними строками корисної експлуатацiї, придбанi окремо,
враховуються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченого збитку вiд зменшення
корисностi.
5.16.2 Нематерiальнi активи, створенi власними силами - дослiдження та розробки
Витрати на дослiдження вiдносяться на витрати перiоду, в якому вони понесенi.
Витрати на проведенi власними силами (як самостiйний проект або як частина iнших робiт)
розробки вiдображаються як нематерiальнi активи при одночасному дотриманнi наступних
умов:
технологiчна можливiсть завершення робiт зi створення нематерiальних активiв,
придатного до використання або продажу;
намiр завершити роботи зi створення, використання або продажу нематерiальних активiв;
можливiсть використовувати або продати нематерiальнi активи;
висока ймовiрнiсть надходження майбутнiх економiчних вигiд вiд нематерiальних
активiв;
наявнiсть технiчних, фiнансових та iнших ресурсiв для завершення розробок,
використання або продажу нематерiальних активiв;
можливiсть надiйно оцiнити вартiсть нематерiального активу, що виникає в результатi

проведення розробок.
Нематерiальнi активи, створенi власними силами, вiдображаються в облiку в сумi витрат,
понесених пiсля дати, коли нематерiальний актив вперше починає вiдповiдати вказаним вище
критерiям. При неможливостi вiдображення нематерiального активу, створеного власними
силами, витрати на розробку вiдносяться на витрати перiоду, у якому вони понесенi.
Пiсля прийняття на облiк нематерiальнi активи, створенi власними силами, облiковуються за
фактичною собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопиченого збитку вiд
зменшення корисностi, аналогiчно нематерiальним активам, якi окремо придбанi.
5.16.3 Нематерiальнi активи, придбанi при об'єднаннi бiзнесу
Нематерiальнi активи, придбанi в ходi об'єднання бiзнесу i вiдображенi окремо вiд гудвiлу,
вiдображаються в облiку за справедливою вартiстю на дату придбання (справедлива вартiсть
розглядається як вартiсть придбання).
Пiсля взяття на облiк нематерiальнi активи, придбанi в ходi об'єднання бiзнесу, вiдображаються
за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопичених збиткiв вiд
зменшення корисностi, аналогiчно нематерiальним активам, якi придбанi окремо.
5.16.4 Списання нематерiальних активiв
Нематерiальнi активи списуються при продажу або коли вiд їх використання або вибуття не
очiкується майбутнiх економiчних вигiд. Рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття i
балансовою вартiстю активу включається в прибуток або збиток в момент списання.
5.17 Зменшення корисностi матерiальних i нематерiальних активiв, за винятком гудвiлу
На кожну звiтну дату Компанiя переглядає балансову вартiсть своїх основних засобiв та
нематерiальних активiв з метою визначення, чи iснує будь-яке свiдчення того, що цi активи
зазнали збитку вiд зменшення корисностi. За наявностi такого свiдчення Компанiя оцiнює суму
вiдшкодування вiдповiдного активу для визначення розмiру збитку вiд зменшення корисностi.
Якщо неможливо здiйснити оцiнку суми вiдшкодування окремого активу, Компанiя оцiнює суму
вiдшкодування одиницi, яка генерує грошовi кошти, до якої належить актив. Вартiсть
корпоративних активiв Компанiя розподiляється на окремi одиницi, що генерують грошовi
кошти, або найменшi групи одиниць, що генерують грошовi кошти, для яких може бути
знайдений розумний i послiдовний метод розподiлу.
Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисної експлуатацiї i нематерiальнi активи, якi
ще не придатнi до використання, оцiнюються на зменшення корисностi щонайменше щорiчно
або частiше, якщо виявляються ознаки можливого зменшення корисностi.
Сума очiкуваного вiдшкодування визначається як бiльша з величин: справедливої вартостi
активу за вирахуванням витрат на продаж та вартостi при використаннi. Оцiнюючи вартiсть при
використаннi, очiкуванi майбутнi потоки грошових кошiв дисконтуються з використанням
ставки дисконту до оподаткування, що вiдображає поточну ринкову оцiнку вартостi грошей в
часi та ризики, властивi цьому активу, на якi не коригувалася оцiнка майбутнiх грошових
потокiв.
Якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти)
виявляється нижчою, нiж балансова вартiсть, то балансова вартiсть активу (одиницi, яка генерує
грошовi кошти) зменшується до суми очiкуваного вiдшкодування. Збитки вiд зменшення
корисностi вiдразу вiдображаються в прибутку або збитку, якщо актив не пiдлягає регулярнiй
переоцiнцi. У цьому випадку збиток вiд зменшення корисностi враховується як зменшення
резерву з переоцiнки
Якщо збиток вiд зменшення корисностi в подальшому вiдновлюється, балансова вартiсть
одиницi активу, яка генерує грошовi кошти, збiльшується до отриманої в результатi нової
оцiнки суми очiкуваного вiдшкодування, таким чином, щоб нова балансова вартiсть не
перевищувала балансову вартiсть, яка була б визначена, якби щодо цього активу (одиницi, яка
генерує грошовi кошти) не був вiдображений збиток вiд зменшення корисностi в попереднi
роки. Вiдновлення збитку вiд зменшення корисностi вiдразу ж вiдображається в прибутку або
збитку, якщо тiльки актив не пiдлягає регулярнiй переоцiнцi. У цьому випадку вiдновлення

збитку вiд зменшення корисностi враховується як збiльшення резерву з переоцiнки.
5.18 Кредити та позики
Кредити i позики спочатку оцiнюються за справедливою вартiстю i згодом облiковуються за
амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Короткостроковi
кредити i позики включають в себе:
процентнi кредити та позики з термiном погашення менш одного року;
короткострокову частину довгострокових процентних кредитiв i позик. Довгостроковi
кредити i позики включають в себе зобов'язання з термiном погашення бiльше одного року.
5.19 Запаси
Запаси вiдображаються за найменшою з величин: собiвартостi та чистої вартостi реалiзацiї.
Вартiсть придбання запасiв визначається за iдентифiкованим методом. Чиста вартiсть реалiзацiї
- це розрахована цiна реалiзацiї запасiв за вирахуванням передбачуваних витрат на завершення
та витрат на реалiзацiю.
5.20 Формування забезпечень
Забезпечення визнаються, коли у Компанiї є зобов'язання (юридичне або конструктивне), що
виникло в результатi минулих подiй, i при цьому вiрогiдним є те, що Компанiя буде змушена
погасити це зобов'язання, i можна зробити достовiрну оцiнку цього зобов'язання.
Забезпечення визнається в найкращiй оцiнцi витрат, необхiдних для погашення iснуючого
зобов'язання, на звiтну дату з урахуванням ризикiв, характерних для цього зобов'язання. Якщо
зобов'язання розраховується на основi передбачуваних грошових потокiв по його погашенню, то
грошовi потоки дисконтуються (якщо вплив дисконтування суттєвий).
Якщо очiкується, що виплати з погашення зобов'язань будуть частково або повнiстю
вiдшкодованi третьою стороною, вiдповiдна дебiторська заборгованiсть вiдображається як актив
тiльки при повнiй впевненостi, що компенсацiя буде отримана, i можливостi її надiйної оцiнки.
5.20.1 Судовi справи
Вiдповiдно до МСФЗ Компанiя визнає резерв лише у випадку iснування поточного зобов'язання
за минулою подiєю, можливостi переходу економiчних вигiд i достовiрної оцiнки суми витрат
по переходу. У випадках, коли цi вимоги не виконуються. Iнформацiя про умовне зобов'язання
може бути розкрита в примiтках до фiнансової звiтностi. Реалiзацiя будь-якого умовного
зобов'язання, яка не була визнана або розкрита на поточний момент у фiнансовiй звiтностi, може
мати суттєвий вплив на фiнансовий стан Компанiї. Застосування даних принципiв облiкової
полiтики по вiдношенню до судових справ потребує вiд керiвництва Компанiї оцiнок рiзних
фактичних та юридичних питань поза його контролем.
5.20.2 Обтяжливi контракти
Зобов'язання за обтяжливим контрактом визнається в забезпеченнях i оцiнюється за тими ж
принципами. Контракт вважається обтяжливим, якщо Компанiя взяла на себе договiрнi
зобов'язання, виконання яких пов'язане з неминучими збитками, тобто сума витрат на виконання
зобов'язань перевищує очiкуванi економiчнi вигоди вiд контракту.
5.20.3 Реструктуризацiя
Резерв на проведення реструктуризацiї формується на дату, коли Компанiя розробила детальний
офiцiйний план реструктуризацiї i викликала обгрунтоване очiкування у тих, на кого вона
впливає, що вона здiйснить реструктуризацiю, розпочавши впровадження цього плану або
оголосивши його змiст до всiх зацiкавлених осiб. Резерв на проведення реструктуризацiї
створюється тiльки на суму прямих витрат, тобто витрат, однозначно обумовлених
реструктуризацiєю i не пов'язаних з поточною дiяльнiстю.
5.20.4 Гарантiйне обслуговування
Резерв на гарантiйне обслуговування, що проводиться вiдповiдно до законодавства про захист
прав споживачiв, формується на дату реалiзацiї товарiв i визначається на основi найкращої
оцiнки витрат, необхiдних для погашення зобов'язань Компанiї.
5.20.5 Умовнi зобов'язання, придбанi в ходi об'єднання бiзнесу
Умовнi зобов'язання, придбанi при об'єднаннi бiзнесу, вiдображаються в облiку за справедливою

вартiстю на дату придбання. У подальшому умовнi зобов'язання оцiнюються за найбiльшою з: а)
величини, визначеної згiдно з МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи", i
б) величини, за якою вони були спочатку взятi на облiк, за вирахуванням накопиченої
амортизацiї, розрахованої вiдповiдно до МСБО 18 "Дохiд".
5.21 Фiнансовi iнструменти
Згiдно МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти":
Класифiкацiя та оцiнки фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань. Усi визнанi фiнансовi
активи, якi входять у сферу застосування МСФЗ 9, Компанiя оцiнює за амортизованою вартiстю
або справедливою вартiстю на основi бiзнес-моделi, яку використовує Компанiя для управлiння
фiнансовими активами та характеристиками потокiв грошових коштiв за договорами вiд
фiнансових активiв. Фiнансовi активи, якi класифiкувались як грошовi кошти та їхнi
еквiваленти, дебiторська заборгованiсть згiдно з вимогами МСБО "Фiнансовi iнструменти,
визнання та оцiнка" та оцiнювались за амортизацiйною вартiстю згiдно з вимогами МСФЗ 9,
оскiльки вони утримуються у рамках бiзнес-моделi, призначеної для отримання потокiв
грошових коштiв за договорами, а цi потоки грошових коштiв складаються винятково iз виплат
основної суми та вiдсоткiв за непогашеною основною сумою боргу.
Зменшення корисностi. Стосовно зменшення корисностi фiнансових активiв МСФЗ 9 вимагає
використання моделi очiкуваних кредитних збиткiв. Модель очiкуваних кредитних збиткiв
вимагає вiд Компанiї облiковувати очiкуванi кредитнi збитки та змiни у цих очiкуваних
кредитних збитках на кожну звiтну дату для вiдображення змiн у кредитному ризику з моменту
первiсного визнання. Iншими словами, бiльше немає необхiдностi настання кредитної подiї для
визнання кредитного збитку.
Облiк хеджування. Новi вимоги до загального облiку хеджування зберiгають три види
механiзмiв облiку хеджування. Згiдно МСФЗ 9 запроваджується бiльша гнучкiсть до видiв
операцiй, якi дають право на використання облiку хеджування, зокрема, ширшим стає перелiк
видiв iнструментiв, якi можуть класифiкуватися як iнструменти хеджування, та види
компонентiв ризику за нефiнансовими статтями, якi дають право на використання облiку
хеджування. Окрiм того, тестування на предмет ефективностi було переглянуте i замiнене на
принцип "економiчних вiдносин". Ретроспективна оцiнка ефективностi хеджування також
бiльше не вимагається. Були запровадженi пiдвищенi вимоги до розкриття iнформацiї про
дiяльнiсть Компанiї з управлiння ризиками.
5.21.1 Справедлива вартiсть
Справедлива вартiсть - цiна, за якою вiдбувалася б звичайна операцiя продажу активу чи
передачi зобов'язання мiж учасниками ринку на дату оцiнки за нинiшнiх ринкових умов.
Оцiнка справедливої вартостi базується на судженi, що угода про продаж активу буде
вiдбуватися:
"
На основному ринку активу чи зобов'язання;
"
На найбiльш вигiдному ринку для даного активу чи зобов'язання, за вiдсутностi
основного ринку.
Основний чи найбiльш вигiдний ринок повинен бути доступний для Компанiї.
Справедливу вартiсть активу чи зобов'язання визначають, виходячи з пропозицiй, якi учасники
ринку використовували би при визначеннi цiни активу чи зобов'язання, якщо припустити, що
такi учасники ринку дiють, переслiдуючи власнi економiчнi вигоди.
Оцiнка справедливої вартостi нефiнансового активу враховує здатнiсть учасника ринку
генерувати економiчнi вигоди вiд кращого до найбiльш ефективного використання активу, або
продаючи його iншому учаснику ринку, який буде використовувати актив у найкращий i
найбiльш ефективний спосiб.
Компанiя використовує рiзнi методи оцiнки, необхiднi в даних умовах, i для яких є достатньо
даних для визначення справедливої вартостi, максимально використовуючи вiдповiднi доступнi
очевиднi вхiднi данi i зводячи до мiнiмуму використання недоступних вхiдних даних.
Всi активи та зобов'язання, справедлива вартiсть яких вимiрюється або розкрита в фiнансовiй

звiтностi, класифiкуються в рамках iєрархiї справедливої вартостi, наведеної нижче, починаючи
зi вхiдних даних низького рiвня, якi суттєво впливають на оцiнку справедливої вартостi в
цiлому:
Вхiднi данi 1-го рiвня - Цiни ринкових котирувань (без коригувань) на активних ринках для
стандартизованих активiв та зобов'язань.
Вхiднi данi 2-го рiвня - Методи оцiнки, для яких низький рiвень вхiдних даних, що мають
значний вплив на оцiнку справедливої вартостi, є прямо або опосередковано доступний.
Вхiднi данi 3-го рiвня - Методи оцiнки, для яких низький рiвень вхiдних даних, що мають
значний вплив на оцiнку справедливої вартостi, недоступний.
Для активiв i зобов'язань, якi визнають у фiнансовiй звiтностi на регулярнiй основi, Компанiя
визначає, вiдбулося перемiщення мiж рiвнями iєрархiї шляхом перегляду класифiкацiї (на основi
найнижчого рiвня вхiдних даних, якi є iстотними для оцiнки справедливої вартостi в цiлому) в
кiнцi кожного звiтного перiоду.
Фiнансова звiтнiсть Компанiї пiдготовлена на основi принципу iсторичної вартостi, за винятком
частини основних засобiв i фiнансових iнструментiв, якi облiковуються за оцiночною вартiстю
або справедливою вартiстю на звiтну дату.
Iсторична вартiсть зазвичай визначається на основi справедливої вартостi компенсацiї,
виплаченої в обмiн на товари i послуги.
Справедлива вартiсть визначається як сума, яка була би отримана в результат продажу активу чи
виплачена при передачi зобов'язання в рамках звичайної угоди мiж учасниками ринку на дату
оцiнки, незалежно вiд того, пiдлягає ця оцiнка безпосередньому нагляду чи оцiнцi по iншiй
методицi. При оцiнцi справедливої вартостi активу або зобов'язання Компанiя бере до уваги
характеристики вiдповiдного активу або зобов'язання так, нiби учасники ринку врахували цi
характеристики при визначеннi цiни активу або зобов'язання на дату оцiнки.
Справедлива вартiсть для цiлей оцiнки i / або розкриття в цих фiнансових звiтiв визначається
вищезазначеним чином, за винятком операцiй виплат на основi акцiй, що входять в сферу
застосування МСФЗ (IFRS) 2, операцiй оренди, що регулюються МСФЗ (IAS) 17, а також
оцiнок, що мають певну схожiсть зi справедливою вартiстю, але не є справедливою вартiстю
(наприклад, чиста вартiсть реалiзацiї при оцiнцi запасiв вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 2 або
вартiсть при використаннi при оцiнцi зменшення корисностi вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 36).
5.22 Фiнансовi активи
Класифiкацiя фiнансових активiв залежить вiд бiзнес моделi Компанiї з управлiння фiнансовими
активами i установленими договором характеристиками грошових потокiв за фiнансовим
активом.
Фiнансовi активи класифiкуються за наступними категорiями:
за амортизованою собiвартiстю;
за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд;
за справедливою вартiстю через прибуток або збиток.
5.22.1 Фiнансовi активи за амортизованою собiвартiстю
Фiнансовий актив оцiнюється за амортизованою собiвартiстю в разi одночасного дотримання
обох зазначених нижче умов:
фiнансовий актив утримується в рамках бiзнес-моделi, метою якої є утримання
фiнансових активiв для одержання договiрних грошових потокiв; i
договiрнi умови фiнансового активу генерують у певнi дати грошовi потоки, котрi є суто
виплатами основної суми та процентiв на непогашену частину основної суми.
Метод ефективної ставки вiдсотка використовується для розрахунку амортизованої вартостi
фiнансового активу (зобов'язання) та розподiлу вiдсоткових доходiв (витрат) протягом
вiдповiдного перiоду. Ефективна ставка вiдсотка - це ставка, яка точно дисконтує очiкуванi
майбутнi грошовi надходження (виплати) грошових коштiв (включаючи всi отриманi або
сплаченi гонорари за договорами, якi становлять невiд'ємну частину ефективної ставки вiдсотка,
витрати на операцiю та iншi премiї або дисконти) протягом очiкуваного строку використання

фiнансового активу (зобов'язання) або (якщо доцiльно) коротшого строку, до чистої балансової
вартостi на момент їхнього первiсного визнання.
Доходи за борговими iнструментами вiдображаються за методом ефективної ставки вiдсотка, за
виключенням фiнансових активiв, оцiнених за справедливою вартiстю через прибутки або
збитки.
5.22.2 Позики i дебiторська заборгованiсть
Позики i дебiторська заборгованiсть - це похiднi фiнансовi активи з фiксованими платежами або
платежами, якi пiдлягають визначенню, що не котирується на активному ринку. Позики i
дебiторська заборгованiсть (включаючи торгiвельну та iншу дебiторську заборгованiсть, кошти
в банках та касi, а також iншi) облiковуються за амортизованою вартiстю з використання методу
ефективної ставки вiдсотка за вирахуванням зменшення корисностi.
Доходи з вiдсоткiв визнаються iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка, за винятком
короткострокової дебiторської заборгованостi, для якої визнання вiдсоткiв не буде мати
iстотного впливу.
5.22.3 Фiнансовi активи, за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд
Фiнансовий актив оцiнюється за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд у разi
одночасного дотримання обох зазначених нижче умов:
фiнансовий актив утримується в рамках бiзнес-моделi, метою якої досягається шляхом
одержання договiрних грошових потокiв, так i шляхом продажiв фiнансових активiв; i
договiрнi умови фiнансового активу генерують у певнi дати грошовi потоки, котрi є суто
виплатами основної суми та процентiв на непогашену частину основної суми.
Вкладення в пайовi цiннi папери, наявнi для продажу, за якими немає котируваних ринкових
цiн на активному ринку, i справедлива вартiсть яких не може бути надiйно оцiнена, а також
пов'язанi з ними похiднi фiнансовi iнструменти, розрахунки за якими повиннi проводитися
шляхом поставки не котируваних пайових цiнних паперiв, оцiнюються за собiвартiстю за
вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi, визначених на кожну звiтну дату.
5.22.4 Фiнансовi активи, за справедливою вартiстю через прибуток або збиток
Фiнансовий актив
Фiнансовий актив оцiнюється за справедливою вартiстю через прибуток або збиток якщо вiн не
оцiнюється за амортизованою собiвартiстю або за справедливою вартiстю через iнший сукупний
дохiд.
5.22.5 Знецiнення фiнансових активiв
Компанiя визнає резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовим активом, за
винятком оцiнюваних за справедливою вартiстю через прибутки та збитки.
Для фiнансових активiв, якi облiковуються за амортизованою вартiстю, сумою резерву є рiзниця
мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх потокiв грошових
коштiв, дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка для цього фiнансового
активу.
5.22.6 Припинення визнання фiнансових активiв
Компанiї припиняє визнавати фiнансовi активи лише в тих випадках, коли припиняють свою дiю
договiрнi права на грошовi потоки вiд цього активу; або ж коли вона передає фiнансовий актив i
всi iстотнi ризики й вигоди, пов'язанi з володiнням цим активом, третiй особам. Якщо Компанiї
не передає i не залишає за собою всi iстотнi ризики й вигоди, пов'язанi з володiнням активом, i
продовжує контролювати переданий актив, тодi вона визнає свою частку в цьому активi та
пов'язане з ним зобов'язання на суму, яку їй, можливо, потрiбно буде заплатити. Якщо Компанiї
зберiгає всi iстотнi ризики й вигоди, пов'язанi з володiнням переданим фiнансовим активом,
вона продовжує визнавати цей фiнансовий актив, а також визнає забезпеченi заставою суми
кредитiв у розмiрi отриманих надходжень.
При повному припиненнi визнання фiнансового активу рiзниця мiж його балансовою вартiстю
та сумою отриманої i належної до отримання компенсацiї, а також змiни, накопиченi в iншому
сукупному прибутку, вiдображаються в прибутку або збитках.

Якщо визнання фiнансового активу припиняється не в повному обсязi (наприклад, коли
Компанiї зберiгає можливiсть викупити частину переданого активу), Компанiї розподiляє
балансову вартiсть фiнансового активу мiж частиною, яку вона продовжує визнавати у зв'язку iз
продовженням участi в ньому, та частиною, яку вона бiльше не визнає, на основi вiдносної
справедливої вартостi цих частин на дату передачi. Рiзниця мiж балансовою вартiстю,
розподiленою на частину, яка бiльше не визнається, i сумою отриманої компенсацiї за частину,
яка бiльше не визнається, та будь-яким накопиченим прибутком або збитком, розподiленим на
неї, який був визнаний у складi iнших сукупних доходiв, визнається у складi прибутку або
збитку. Накопичений прибуток або збиток, який був ранiше визнаний у складi iнших сукупних
доходiв, розподiляється мiж частиною, яка продовжує визнаватися, та частиною, яка бiльше не
визнається на основi вiдносної справедливої вартостi цих частин.
5.23 Фiнансовi зобов'язання та iнструменти власного капiталу
5.23.1 Класифiкацiя на борговi зобов'язання або iнструменти власного капiталу
Борговi iнструменти та iнструменти власного капiталу, випущенi Компанiєю, класифiкуються як
фiнансовi зобов'язання або як власний капiтал залежно вiд сутностi договiрних вiдносин, а
також визначень фiнансового зобов'язання та iнструмента власного капiталу.
5.23.2 Iнструмент власного капiталу
Iнструмент власного капiталу - це будь-який договiр, що пiдтверджує право на частку активiв
пiдприємства пiсля вирахування всiх його зобов'язань. Iнструменти власного капiталу, випущенi
Г Компанiєю, вiдображаються в розмiрi надходжень за ними за вирахуванням прямих витрат на
випуск.
Викуп iнструментiв власного капiталу Компанiї вiдноситься до зменшення капiталу. Вигоди чи
втрати вiд покупки, продажу, випуску або анулювання iнструментiв власного капiталу Компанiї
не вiдображаються в прибутку або збитках.
5.23.3 Складнi iнструменти
Складнi iнструменти (конвертованi облiгацiї), випущенi Компанiєю, розглядаються як такi, що
складаються з двох окремих компонентiв: компонент капiталу i зобов'язань. Компоненти
класифiкуються залежно вiд сутi договору, а також визначень фiнансових зобов'язань та
iнструмента власного капiталу. Опцiон на конвертацiю, який передбачає обмiн фiксованої суми
грошових коштiв або iнших фiнансових активiв на фiксовану кiлькiсть iнструментiв власного
капiталу Компанiї - це компонент власного капiталу.
На дату випуску справедлива вартiсть компонента зобов'язань визначається за ринковою
ставкою вiдсотка за аналогiчними неконвертованими iнструментами. Компонент зобов'язань
вiдображається як зобов'язання за амортизованою вартiстю до конвертацiї або настання термiну
погашення iнструмента.
Опцiон на конвертацiю (компонент власного капiталу) оцiнюється шляхом вирахування
справедливої вартостi компонента зобов'язань iз загальної вартостi складного фiнансового
iнструмента. Отримана величина вiдноситься до капiталу за вирахуванням податку на прибуток
i згодом не переоцiнюється. Компонент власного капiталу вiдображається до виконання
опцiону, пiсля чого переноситься в емiсiйний дохiд. Якщо опцiон не виконаний, компонент
власного капiталу переноситься на нерозподiлений прибуток. При цьому не виникають будь-якi
прибутки або збитки.
Витрати на випуск конвертованих облiгацiй пропорцiйно розподiляються мiж компонентом
зобов'язань i компонентом власного капiталу. Витрати на випуск компонента власного капiталу
визнаються в капiталi. Витрати на випуск компонента зобов'язань включаються до балансової
вартостi компонента зобов'язань i списуються на термiн звернення конвертованих облiгацiй за
методом ефективної ставки вiдсотка.
5.23.4 Фiнансовi зобов'язання
Фiнансовi зобов'язання класифiкуються або як такi, що оцiнюються за справедливою вартiстю
через прибутки або збитки, або як iншi фiнансовi зобов'язання.
5.23.4.1
Фiнансовi зобов'язання, що оцiнюються за справедливою вартiстю через

прибутки або збитки
Фiнансовi зобов'язання, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки або збитки,
включають фiнансовi зобов'язання, (i) якi є умовним вiдшкодуванням, яке може бути виплачене
покупцем в рамках об'єднання бiзнесу, що визнають згiдно з МСФЗ (IFRS) 3; (Ii) призначенi для
перепродажу, i (iii) фiнансовi зобов'язання, вiдображенi при первiсному вiдображеннi в облiку як
оцiнюванi за справедливою вартiстю через прибутки або збитки.
Фiнансове зобов'язання класифiкується як "призначене для перепродажу", якщо воно:
приймається з основною метою зворотного викупу в найближчiй перспективi;
при первiсному прийняттi до облiку входить в портфель фiнансових iнструментiв,
керований Г Компанiєю як єдиний портфель з недавньою iсторiєю короткострокових покупок i
перепродажiв; або
є виробничим фiнансовим iнструментом, не позначеним як iнструмент хеджування в
угодi ефективного хеджування.
Фiнансове зобов'язання, крiм фiнансового зобов'язання, призначеного для перепродажу i
умовного вiдшкодування, яке може бути виплачене покупцем в рамках об'єднання бiзнесу, може
бути позначено як фiнансове зобов'язання, що оцiнюється за справедливою вартiстю через
прибутки або збитки в момент первiсного вiдображення в облiку, якщо:
застосування такої класифiкацiї усуває або значно скорочує облiковий дисбаланс, який
мiг би виникнути в iншому випадку;
фiнансове зобов'язання входить до групи фiнансових активiв, фiнансових зобов'язань або
групи фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань, керованою i оцiнюваною за справедливою
вартiстю вiдповiдно до документально оформленої стратегiї управлiння ризиками або
iнвестицiйної стратегiї пiдприємства, i iнформацiя про таку групу визначається пiдприємством
на цiй основi;
фiнансове зобов'язання є частиною iнструменту, що мiстить один або кiлька вбудованих
виробничих фiнансових iнструментiв, i МСФЗ (IFRS) 9 дозволяє позначити iнструмент в цiлому
як оцiнюваний за справедливою вартiстю через прибутки або збитки.
Фiнансовi зобов'язання, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки або збитки,
визнаються за справедливою вартiстю з вiднесенням переоцiнки на прибутки або збитки.
Вiдсотки, сплаченi за фiнансовими зобов'язаннями, вiдображаються в звiтi про фiнансовi
результати в рядку "Iншi прибутки i збитки".
Iншi фiнансовi зобов'язання
Iншi фiнансовi зобов'язання (в тому числi кредити, торговельна та iнша кредиторська
заборгованiсть) згодом облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням методу
ефективної ставки вiдсотка.
Метод ефективної ставки вiдсотка використовується для розрахунку амортизованої вартостi
фiнансових зобов'язань та розподiлу вiдсоткових доходiв (витрат) протягом вiдповiдного
перiоду. Ефективна ставка вiдсотка - це ставка, яка точно дисконтує очiкуванi майбутнi грошовi
надходження (виплати) грошових коштiв (включаючи всi отриманi або сплаченi гонорари за
договорами, якi становлять невiд'ємну частину ефективної ставки вiдсотка, витрати на операцiю
та iншi премiї або дисконти) протягом очiкуваного строку використання фiнансового активу
(зобов'язання) або (якщо доцiльно) коротшого строку, до чистої балансової вартостi на момент
їхнього первiсного визнання.
Доходи за борговими iнструментами вiдображаються за методом ефективної ставки вiдсотка, за
виключенням фiнансових активiв, оцiнених за справедливою вартiстю через прибутки або
збитки.
5.23.4.2
Контракти фiнансової гарантiї
Контракт фiнансової гарантiї - це контракт, який зобов'язує емiтента здiйснювати конкретнi
виплати на вiдшкодування збиткiв, понесених держателем (власником) через те, що вiдповiдний
боржник не проводить своєчаснi платежi за умовами боргового iнструменту.
Зобов'язання за контрактом фiнансової гарантiї, укладеним Компанiєю, первiсно оцiнюються за

справедливою вартiстю, якщо керiвництво не визначає їх як оцiнюванi за справедливою
вартiстю через прибутки або збитки, i згодом вiдображаються за найбiльшою з:
вартостi зобов'язань, яка визначається вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 37;
первiсно визнаної суми за вирахуванням, якщо це необхiдно, накопиченої амортизацiї,
визнаної вiдповiдно до полiтики визнання доходу.
5.23.4.3
Припинення визнання фiнансових зобов'язань
Компанiя припиняє визнавати фiнансовi зобов'язання тiльки при їх погашеннi, анулюваннi або
закiнченнi строку їхньої дiї. Рiзниця мiж балансовою вартiстю списаного фiнансового
зобов'язання та сумою компенсацiї, яка була сплачена або пiдлягає сплатi, визнається у складi
прибутку або збитку.
5.24
Похiднi фiнансовi iнструменти
Компанiя використовує похiднi фiнансовi iнструменти (похiднi фiнансовi iнструменти,
деривативи), у тому числi валютнi форварди, вiдсотковi i валютнi свопи для управлiння
процентним та валютним ризиком.
Деривативи спочатку вiдображаються в облiку за справедливою вартiстю на дату укладення
договору i згодом переоцiнюються за справедливою вартiстю на кожну звiтну дату. Змiни
справедливої вартостi вiдображаються в прибутку або збитках, крiм похiдних фiнансових
iнструментiв, визначених як iнструменти хеджування в угодi ефективного хеджування. Термiни
визнання прибутку або збиткiв за iнструментами хеджування залежать вiд сутi угод хеджування.
5.24.1 Вбудованi виробничi фiнансовi iнструменти
Деривативи, вбудованi в непохiднi гiбриднi контракти, враховуються як окремi похiднi
фiнансовi iнструменти, якщо вони задовольняють визначення похiдних фiнансових
iнструментiв, а характеристики i ризики за ними не знаходяться в тiсному зв'язку з основним
контрактом, i основний контракт не вiдноситься до оцiнюваних за справедливою вартiстю через
прибутки або збитки.
5.25 Облiк хеджування
Компанiя позначає окремi iнструменти хеджування, включаючи похiднi фiнансовi iнструменти,
вбудованi похiднi фiнансовi iнструменти i непохiднi фiнансовi iнструменти (за валютними
ризиками), як iнструменти хеджування справедливої вартостi, хеджування грошових потокiв або
хеджування чистих iнвестицiй в закордонну господарську одиницю. Iнструменти хеджування
валютного ризику за зобов'язаннями щодо майбутнiх операцiй враховуються як iнструменти
хеджування грошових потокiв.
Компанiя документально оформлює вiдносини мiж iнструментами хеджування i статтею
хеджування з моменту їх визначення вiдповiдно до стратегiй управлiння ризиками та
хеджування. Крiм того, в момент визначення вiдносин хеджування i надалi Компанiя регулярно
документує ефективнiсть iнструменту хеджування з точки зору компенсацiї змiн справедливої
вартостi або грошових потокiв, пов'язаних з хеджованим ризиком.
5.25.1 Хеджування справедливої вартостi
Змiни справедливої вартостi похiдних фiнансових iнструментiв, позначених як iнструменти
хеджування справедливої вартостi i якi вiдповiдають критерiям визнання, вiдразу вiдносяться на
прибутки або збитки разом зi змiнами справедливої вартостi хеджованих статей, що вiдносяться
до хеджованого ризику. Змiни справедливої вартостi iнструментiв хеджування i змiни
хеджованої статтi, пов'язанi з хеджованим ризиком, вiдображаються в прибутку або збитках за
рядком, що вiдноситься до хеджування.
Облiк хеджування припиняється на дату:
а) коли Компанiя припиняє вiдносини хеджування,
б) закiнчення термiну дiї, продажу, розiрвання або виконання iнструментiв хеджування, або
в) коли фiнансовий iнструмент припиняє задовольняти вимогам облiку як iнструмент
хеджування.
Наступнi коригування хеджованих статей на змiну справедливої вартостi, пов'язану з
хеджованим ризиком, списуються в прибутках або збитках.

5.25.2 Хеджування грошових потокiв
Ефективна частка змiн справедливої вартостi похiдних фiнансових iнструментiв, визначених як
iнструменти хеджування грошових потокiв, i якi вiдповiдають критерiям визнання,
вiдображається в iншому сукупному прибутку i накопичується за статтею резерву хеджування
грошових потокiв. Неефективна частка змiн справедливої вартостi iнструментiв хеджування
грошових потокiв включається в прибутки або збитки звiтного перiоду i вiдображається в рядку
"Iншi прибутки i збитки".
Суми, ранiше визнанi в iншому сукупному прибутку, рекласифiкуються в прибутки або збитки в
перiоди, коли хеджована стаття впливає на прибутки або збитки, в той рядок, за яким
вiдображається списання хеджованої статтi. Однак, якщо в результатi очiкуваної високо
ймовiрної угоди визнається нефiнансовий актив або нефiнансове зобов'язання, змiни, накопиченi
в iншому сукупному прибутку, переносяться з iншого сукупного доходу до первiсної вартостi
нефiнансового активу або зобов'язання.
Облiк хеджування припиняється на дату:
а) коли Компанiя припиняє вiдносини хеджування,
б) закiнчення термiну дiї, продажу, розiрвання або виконання iнструменту хеджування, або
в) коли фiнансовий iнструмент припиняє задовольняти вимогам облiку як iнструмент
хеджування.
Змiни, накопиченi в iншому сукупному прибутку, списуються в прибутки або збитки одночасно
з результатами угоди, яка ранiше розглядалася як високо ймовiрна. Якщо виконання угоди, що
ранiше розглядалася як високо ймовiрна, бiльше не очiкується, вiдповiднi змiни, накопиченi в
iншому сукупному прибутку, вiдображаються в прибутку або збитку.
5.25.3 Iнструменти хеджування чистих iнвестицiй в закордонну господарську одиницю
Iнструменти хеджування чистих iнвестицiй враховуються аналогiчно iнструментам хеджування
грошових потокiв. Ефективна частка змiн справедливої вартостi iнструментiв хеджування
чистих iнвестицiй визнається в iншому сукупному прибутку i накопичується за статтею "Резерв
перерахунку iноземної валюти". Неефективна частка змiн справедливої вартостi iнструментiв
хеджування чистих iнвестицiй включається в прибутки або збитки у рядку "Iншi прибутки i
збитки".
Ефективна частка змiн справедливої вартостi iнструментiв хеджування чистих iнвестицiй
перекласифiковується з резерву перерахунку iноземної валюти в прибутки або збитки при
продажу iноземних пiдроздiлiв.
6.
ДОХОДИ
Структура доходiв вiд виробничої та торгової дiяльностi Компанiї:
6.1 Доходи вiд продажу
За рiк, що
закiнчився
31.12.2020 За рiк, що
закiнчився
31.12.2019
Доходи вiд продажу готової продукцiї
2 523 846
Доходи вiд продажу товарiв
90 108 123 753
Доходи вiд реалiзацiї послуг
1 768 2 114
Разом: 2 615 722
2 355 448
6.2 Iншi операцiйнi, iншi фiнансовi та iншi доходи
закiнчився
31.12.2020 За рiк, що
закiнчився
31.12.2019
Дохiд вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй
-

2 229 581

За рiк, що

12 800

Прибуток вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв
11 332 4 652
Чистий прибуток вiд курсових рiзниць 20 418
Дохiд вiд списання зобов'язань
69
Вiдшкодування ранiше списаних активiв 1 163 936
Дохiд вiд операцiйної оренди активiв
3 162 2 378
Iншi доходи 3 131 2 563
Разом: 18 788 43 816
7.
ВИТРАТИ
Структура витрат вiд виробничої та торгової дiяльностi Компанiї:
7.1 Собiвартiсть продажу продукцiї, товарiв, робiт та послуг За рiк, що
закiнчився
31.12.2020 За рiк, що
закiнчився
31.12.2019
Матерiали
(991 942)
(977 815)
Заробiтна плата та соцiальне страхування (160 796)
(151 441)
Енерговитрати
(28 305)
(31 920)
Амортизацiя (22 283)
(17 142)
Загальновиробничi витрати (32 159)
(31 565)
Витрати на ремонт та обслуговування обладнання
(33 966)
(42 441)
Разом: (1 269 451) (1 252 324)
7.2 Адмiнiстративнi витрати
За рiк, що
закiнчився
31.12.2020 За рiк, що
закiнчився
31.12.2019
Заробiтна плата
(91 297)
(90 584)
Послуги
(51 601)
(40 853)
Податки
(16 395)
(18 468)
Соцiальне страхування
(16 123)
(17 148)
Матерiали
(4 464) (6 605)
Оренда
(334) (2 073)
Амортизацiя (6 919) (6 516)
Разом: (187 133)
(182 247)
7.3 Витрати на збут За рiк, що
закiнчився
31.12.2020 За рiк, що
закiнчився
31.12.2019
Транспортнi послуги(5 654) (5 724)
Матерiали
(9 419) (10 251)
Маркетинговi послуги та послуги з просування товарiв (600 579)
Заробiтна плата
(102 349)
(101 042)
Соцiальне страхування
(18 556)
(19 919)
Амортизацiя (15 668)
(12 412)
Оренда
(1 550) (108)
Роялтi (63 649)
(64 137)

(399 390)

Iншi послуги (13 590)
(20 855)
Разом: (831 014)
(633 838)
7.4 Iншi витрати
За рiк, що
закiнчився
31.12.2020 За рiк, що
закiнчився
31.12.2019
Збиток вiд реалiзацiї iноземної валюти (1 589) (365)
Амортизацiя (12 455)
(13 493)
Послуги
(87 650)
(58 194)
Заробiтна плата
(52 491)
(51 322)
Списання реалiзованих фiнансових iнвестицiй (10 623)
Матерiали
(17 480)
(12 702)
Соцiальне страхування
(11 603)
(12 517)
Сумнiвнi та безнадiйнi борги
(23 269)
(18 917)
Списання необоротних активiв
(112) (1 224)
Втрати вiд зменшення корисностi активiв (6 471) Втрати вiд знецiнення запасiв
(1 125) (3 580)
Нестачi та псування (5 773) (17 782)
Благодiйна допомога
(3 753) (6 568)
Штрафи
(484) (75)
Iншi витрати (105 841)
(16 847)
Разом: (330 096)
(224 209)
7.5 Фiнансовi витрати
За рiк, що
закiнчився
31.12.2020 За рiк, що
закiнчився
31.12.2019
Проценти по кредитах та банкiвських овердрафтах
(33 391)
Фiнансовi витрати з оренди (16 033)
(14 449)
Разом: (49 424)
(43 537)
8.
ПОДАТКИ
8.1 Поточнi податковi активи
31.12.2020
31.12.2019
Податок на додану вартiсть 76 601 7 319
Iншi податковi активи
37
21
Разом: 76 638 7 340
8.2 Поточнi податковi зобов'язання
31.12.2020
Податок на прибуток
4 176 5 124
Податок на доходи фiзичних осiб 2 774 2 782
Iншi податковi зобов'язання 1 978 1 995
Разом: 8 928 9 901
8.3 Податок на прибуток За рiк, що
закiнчився
31.12.2020 За рiк, що
закiнчився
31.12.2019
Поточнi витрати з податку на прибуток

(14 861)

31.12.2019

(16 089)

(29 088)

Вiдстроченi податковi доходи (витрати) щодо тимчасових рiзниць
Разом:
1 573 (14 841)

16 434 1 248

8.4 Узгодження вiдрахувань з податку на прибуток
За рiк, що
закiнчився
31.12.2020 За рiк, що
закiнчився
31.12.2019
Прибуток (збиток) до оподаткування
(32 608)
63 109
Теоретичний податок за нормативною ставкою 18%
(11 360)
Податковий ефект:
Ефект вiд статей, що не є оподаткованими
(14 861)
(4 729)
Вiдстроченi податковi доходи (витрати) щодо тимчасових рiзниць
16 434 1 248
Доходи (витрати) з податку на прибуток 1 573 (14 841)
Поточна заборгованiсть за податками обгрунтована господарською дiяльнiстю Компанiї. Iншi
податки i збори включають розрахунки за акцизним збором, вiйськовий збiр, екологiчний
податок, збiр за спецiальне використання води, плата за користування надрами, податок на
майно, плата за землю.
Податок на додану вартiсть розраховано i сплачено згiдно податкового законодавства України.
9.
ВIДСТРОЧЕНI
ПОДАТКОВI
АКТИВИ
ТА
ВIДСТРОЧЕНI
ПОДАТКОВI
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Вiдстроченi податки були розрахованi на всi тимчасовi рiзницi з використанням ставки
оподаткування у розмiрi: 18%.
Податковий ефект тимчасових рiзниць, який зменшує суму оподаткування:
9.1 Вiдстроченi
податковi активи
31.12.2018
Вплив на
прибуток чи збиток 31.12.2019
Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв
2
183
185
Запаси
645
645
Разом вiдстроченого податкового активу 2
828
830
Податковий ефект тимчасових рiзниць, який збiльшує суму оподаткування:
9.2 Вiдстроченi
податковi активи
31.12.2018
Вплив на
прибуток чи збиток 31.12.2019
Основнi засоби
1 283 (464) 819
Нематерiальнi активи
44
44
Разом вiдстрочених податкових зобов'язань
1 283 (420) 863
Визнанi вiдстроченi податковi зобов'язання

1 281 (1 248) 33

Податковий ефект тимчасових рiзниць, який зменшує суму оподаткування:
9.1 Вiдстроченi
податковi активи
31.12.2019
Вплив на
прибуток чи збиток 31.12.2020
Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв
185
15 700 15 885
Запаси 645
(645) Резерв сумнiвних боргiв
1 222 1 222
Разом вiдстроченого податкового активу 830
16 277 17 107
Податковий ефект тимчасових рiзниць, який збiльшує суму оподаткування:
9.2 Вiдстроченi
податковi зобов'язання
31.12.2019
Вплив на

прибуток чи збиток 31.12.2020
Основнi засоби
819
(113) 706
Нематерiальнi активи
44
(44) Разом вiдстрочених податкових зобов'язань

863

Визнанi вiдстроченi податковi активи/зобов'язання

(157) 706
33

10.
ОСНОВНI ЗАСОБИ
10.1 Основнi засоби в Звiтi про фiнансовий стан 31.12.2020
Первiсна вартiсть 533 495
519 433
Накопичена амортизацiя (282 452)
(256 836)
Чиста балансова вартiсть 251 043
262 597

(16 434)

(16 401)

31.12.2019

Об'єкти незавершеного будiвництва
45 068 38 771
Земельнi дiлянки
4 427 4 427
Будинки та споруди 120 528
130 614
Машини та обладнання
75 258 80 746
Транспортнi засоби 2 199 3 369
Iнструменти, прилади та iнвентар 3 418 4 483
Багаторiчнi насадження
15
22
Iншi 130
165
Чиста балансова вартiсть 251 043
262 597
Станом на 31.12.2020 та 31.12.2019 основнi засоби Компанiї вiдображенi за фактичними
витратами, що були понесенi для їхнього придбання. Рух за групами основних засобiв
вiдображено в таблицi 10.2. Витрати, понесенi для пiдтримання об'єктiв в робочому станi,
включались до складу витрат. Амортизацiя основних засобiв нараховувалась iз застосуванням
прямолiнiйного методу.
Протягом звiтного перiоду змiн в оцiнках термiнiв експлуатацiї, лiквiдацiйної вартостi, а також
змiни методiв амортизацiї основних засобiв Компанiї не було.
Надходження основних засобiв протягом звiтного перiоду здiйснювалося шляхом придбання
нових об'єктiв основних засобiв за грошовi кошти та шляхом створення основних засобiв
власними силами.
Станом на 31.12.2020 iснують обмеження прав власностi Компанiї на основнi засоби: чиста
балансова вартiсть основних засобiв, що переданi у заставу, складає 97 222 тис. грн (станом на
31.12.2019 - 105 888 тис. грн), серед них обладнання на 35 тис. грн; земля - 2 445 тис. грн;
будинки та споруди - 94 742 тис.грн.
У перiодi з жовтня по грудень 2020 року на електронних торгах вiдбулась реалiзацiя
нерухомостi, а саме, будiвель, розташованих за адресою : м. Київ, вул. Саксаганського,139, що
належали АТ "Київмедпрепарат" та були предметом застави за iпотечними договорами вiд
02.04.2009, 24.04.2009 та 22.05.2009, за якими АТ "Київмедпрепарат" виступав Iпотекодавцем
перед Нацiональним банком України (НБУ) за кредитними договорами мiж Iпотекодержателем НБУ i Позичальником - ВАТ Банк "Фiнанси та кредит").
Перелiк примусово реалiзованого майна за 2020 рiк наведено нижче.
Предмет iпотеки
Протокол, № Дата проведення електронних торгiв
Реєстра-цiйний
номер лота Балансова вартiсть, грн
нежитлова будiвля №7
лiт Ш загальною площею 783,5 м2 509093
30.10.2020
445765
213 043,19
нежитлова будiвля Корпус №9 лiт В загальною площею 1 146,5 м2 (Саксаганського,139)
515942
09.12.2020
452220
487 301,83
нежитлова будiвля Корпус №11 лiт Т загальною площею 1 383,4 м2 (Саксаганського,139)

516196
10.12.2020
452401
5 313 324,73
нежитлова будiвля Корпус №17 лiт Ю загальною площею 1 184,20 м2 (Саксаганського,139)
516200
10.12.2020
452396
539 070,39
Всього
Всього 6 552 740,14
У бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi Компанiї станом на 31.12.2020 вищезазначенi
об'єкти основних засобiв не облiковуються.
Станом на 31.12.2020 Компанiя не має договiрних зобов'язань щодо придбання основних
засобiв.
Рух за групами основних засобiв:
10.2 Рух основних засобiв за групами
Об'єкти незавер-шеного будiвництва
Земельнi
дiлянки
Будинки та споруди Машини та обладнання
Транспортнi засоби Iнструменти,
прилади та iнвентар Багаторiчнi насадження
Iншi Всього
Станом на 31.12.2018
Первiсна вартiсть 26 550 4 427 152 975
236 363
7 031 14 427 76
214
442
063
Накопичена амортизацiя (48 643)
(166 166)
(4 007) (10 415)
(42)
(15) (229 288)
Чиста балансова вартiсть 26 550 4 427 104 332
70 197 3 024 4 012 34
199
212
775
Надходження 79 465 79 465
Надходження амортизацiї Переведення з однiєї категорiї в iншу
(66 232)
31 128 31 553 1 496 2 055
Вибуття
(1 012) (1)
(776) (54) (242) (10) (2 095)
Вибуття амортизацiї 1
674
54
242
6
977
Амортизацiйнi вiдрахування
(4 846) (20 902)
(1 151) (1 584) (8)
(28 525)
Станом на 31.12.2019
Первiсна вартiсть 38 771 4 427 184 102
267 140
8 473 16 240 66
214
433
Накопичена амортизацiя (53 488)
(186 394)
(5 104) (11 757)
(49) (256 836)
Чиста балансова вартiсть 38 771 4 427 130 614
80 746 3 369 4 483 22
165
597
Надходження 24 968 Надходження амортизацiї Переведення з однiєї категорiї в iншу
(18 553)
1 846
Вибуття
(118) (9 923) (769) (87) (9)
Вибуття амортизацiї 3 370 768
86
7
Амортизацiйнi вiдрахування
(5 379) (21 545)
(29 847)
Станом на 31.12.2020
Первiсна вартiсть 45 068 4 427 176 025
282 429
8 473
495

24 968
16 058 -

649

-

(34)
519
(44)
262

-

(10 906)
4 231
(1 170) (1 713) (5)

(35)

16 802 57

533

214

Накопичена амортизацiя
(84) (282 452)
Чиста балансова вартiсть
043

-

-

(55 497)

45 068 4 427 120 528

(207 171)

(6 274) (13 384)

75 258 2 199 3 418 15

11.
НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ
11.1 Нематерiальнi активи у Звiтi про фiнансовий стан 31.12.2020
Первiсна вартiсть 122 106
119 410
Накопичена амортизацiя (53 515)
(34 704)
Чиста балансова вартiсть 68 591 84 706

130

(42)
251

31.12.2019

Нематерiальнi активи у процесi розробки 15
Права на комерцiйнi позначення 483
859
Права на об'єкти промислової власностi 1
4
Авторськi та сумiжнi права 537
1 331
Програмне забезпечення 4 991 5 463
Iншi нематерiальнi активи 18
39
Активи з права користування
62 561 76 995
Чиста балансова вартiсть 68 591 84 706
Придбанi нематерiальнi активи Компанiя враховує за собiвартiстю. Подальша оцiнка
нематерiальних активiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 38 "Нематерiальнi активи" i складає
собiвартiсть нематерiального активу за вирахуванням зносу або збиткiв вiд зменшення
корисностi нематерiального активу.
Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється на прямолiнiйнiй основi виходячи з термiнiв
корисної дiї нематерiального активу. Витрати на амортизацiйнi вiдрахування вiдображенi у
складi адмiнiстративних витрат Компанiї. Станом на 31.12.2020 на балансi Компанiї немає
нематерiальних активiв з невизначеним строком корисної дiї або таких, що виготовленi в
результатi власних дослiдних робiт Компанiї.
Протягом звiтного перiоду змiн в оцiнках термiнiв експлуатацiї, а також змiни методiв
амортизацiї нематерiальних активiв Компанiї не було.
Обмеження права власностi Компанiї на нематерiальнi активи станом на 31.12.2020 та
31.12.2019 вiдсутнi. Станом на 31.12.2020 Компанiя не має договiрних зобов'язань щодо
придбання нематерiальних активiв.
12.
IНШI ФIНАНСОВI АКТИВИ
До iнших фiнансових активiв вiднесенi внески до статутних капiталiв компанiй, якими Компанiя
планує володiти протягом невизначеного перiоду часу i реалiзувати в разi потреби забезпечення
лiквiдностi. Цi iнвестицiї облiковуються за собiвартiстю. Справедливу вартiсть визначити
неможливо.
12.1 Iншi фiнансовi iнвестицiї
Сума внескiв до статутного капiталу, тис. грн
31.12.2020
31.12.2019
Акцiї 62 582 54 042
Корпоративнi права 53 579 76
Разом: 116 161
54 118
13.
ЗАПАСИ
13.1 Запаси у Звiтi про фiнансовий стан 31.12.2020
31.12.2019
Готова продукцiя
111 969
46 653
Товари
31 059 8 549
Сировина й матерiали
534 608
279 890
Незавершене виробництво 140 729
121 531
Пальне
90
202
Запаснi частини
13 374 2 954

Iншi 160
6 898
Разом: 831 989
466 677
У звiтному перiодi на витрати було вiднесено запасiв на загальну суму 1 023 305 тис. грн за рiк,
що закiнчився 31.12.2019 - 1 007 373 тис. грн).
Вартiсть запасiв, що перебували у заставi, станом на 31.12.2020 року порiвняно iз попереднiм
перiодом залишилась незмiнною та становить - 40 630 тис. грн.
14.
ТОРГIВЕЛЬНА ТА IНША ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
14.1 Торгiвельна дебiторська заборгованiсть у Звiтi про фiнансовий стан
31.12.2020
31.12.2019
Дебiторська заборгованiсть покупцiв
258 671
444 542
Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки
(22 810)
(19 153)
Разом: 235 861
425 389
14.2 Торгiвельна дебiторська заборгованiсть за перiодами прострочена, але не знецiнена
31.12.2020
31.12.2019
60-90 днiв
8 142 11 988
91-120 днiв 87
9 642
Бiльше 120 днiв
1 217 6 797
Разом: 9 446 28 427
Середня тривалiсть заборгованостi, днiв 49
101
Не прострочена торгова дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2020 складає: 226 415 тис.
грн (станом на 31.12.2019: 396 962 тис. грн).
14.3 Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки За рiк, що
закiнчився 31.12.2020
За рiк, що
закiнчився 31.12.2019
На початок року
(19 153)
(44 978)
Списання боргiв
25 960
Вiдрахування до резерву (3 658) (135)
На кiнець року
(22 811)
(19 153)
14.4 Iнша заборгованiсть 31.12.2020
31.12.2019
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 27 526 3 151
Аванси виданi
58 951 79 284
Разом: 86 477 82 435
14.5 Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки 31.12.2020
31.12.2019
На початок року
(115) (115)
Разом: (115) (115)
Компанiя на постiйнiй основi проводить iндивiдуальну оцiнку для окремих значних дебiторiв з
характеристиками кредитного ризику. Компанiя визнає резерв та збиток на торгову та iншу
дебiторську заборгованiсть, термiн погашення якої був прострочений бiльше нiж 365 днiв,
оскiльки iсторичний досвiд вказує, що така заборгованiсть, як правило не вiдшкодовується або
вiдшкодовується через певний час.
Компанiя списує торгову та iншу дебiторську заборгованiсть при наявностi iнформацiї, яка
вказує що боржник має серйознi фiнансовi труднощi, i ймовiрнiсть вiдшкодування вiдсутня,
наприклад, в разi, коли боржник перебуває в стадiї лiквiдацiї або банкрутства або, в разi,
торгової дебiторської заборгованостi, якщо суми простроченi бiльш нiж на три роки (в
залежностi вiд того, яка подiя настає ранiше). Вiдносно списаної торгової та iншої дебiторської
заборгованостi не проводиться процедур примусового стягнення.
15.
ПОТОЧНI ФIНАНСОВI IНВЕСТИЦIЇ
15.1 Поточнi фiнансовi iнвестицiї 31.12.2020
31.12.2019

Векселi
205 663
205 663
Акцiї 9 988 Разом: 215 651
205 663
16.
ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ
16.1 Грошовi кошти у Звiтi про фiнансовий стан 31.12.2020
31.12.2019
Грошi на банкiвських рахунках в нацiональнiй валютi 7 025 260
Грошi на банкiвських рахунках в iноземнiй валютi
1 631 1 402
Разом: 8 656 1 662
17.
IНШI ОБОРОТНI АКТИВИ
17.1 Iншi оборотнi активи 31.12.2020
31.12.2019
Податковий кредит 2 594 2 988
Разом: 2 594 2 988
18.
НЕОБОРОТНI АКТИВИ, УТРИМУВАНI ДЛЯ ПРОДАЖУ
Станом на 01.01.2020 та 31.12.2020 у бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi Компанiї
облiковується об'єкт основних засобiв, а саме Таблеточний прес (модель GZPT-26) балансовою
вартiстю 549 тис. грн., переведений у 2019 року до складу необоротних активiв, утримуваних
для продажу.
У зв'язку з маючими мiсце на Українi та в усьому свiтi подiями, пов'язаними з карантином,
спричиненим розповсюдженням коронавiрусной iнфекцiї COVID-19, Компанiя не змогла
реалiзувати зазначений актив протягом звiтного перiоду. Актив було реалiзовано у сiчнi 2021
року (Договiр поставки №39-54932 вiд 11.01.2021).
19.
ВИПУЩЕНИЙ КАПIТАЛ
19.1 Випущений капiтал у Звiтi про змiни у власному капiталi 31.12.2020
Зареєстрований капiтал
290 100
290 100
Емiсiйний дохiд
1 104 1 104
Резервний дохiд
37 027 37 027
Вилучений капiтал (2 042) (2 042)
Нерозподiлений прибуток (збиток) 304 976
336 261
Разом: 631 165
662 450

31.12.2019

19.2 Найменування власникiв
Частка у статутному капiталi, % 31.12.2020
Частка
у
статутному капiталi, %
31.12.2019
Юридичнi особи - резиденти (частка у статутному фондi менше 10%) 75,85 220 037
87,68
254 363
Юридичнi особи - резиденти (частка у статутному фондi бiльше 10%) 22,20 64 391 10,37 30
065
Юридичнi особи - нерезиденти (частка у статутному фондi менше 10%)
0,34 981
0,34
981
Фiзичнi особи - резиденти (частка у статутному фондi менше 10%) 0,91 2 644 0,91 2 644
Фiзичнi особи - нерезиденти (частка у статутному фондi менше 10%) 0,00 5
0,00 5
Викупленi акцiї
0,70 2 042 0,70 2 042
Разом: 100
290 100
100
290 100
20.
КРЕДИТИ ТА ПОЗИКИ
Кредити та позики Компанiї були представленi таким чином:
20.1 Кредити та позики у Звiтi про фiнансовий стан
31.12.2020
31.12.2019
Кредити банкiв
168 656
193 656
Разом: 168 656
193 656
20.2 Кредити та позики отриманi по валютах
Кредити в нацiональнiй валютi
168 656

31.12.2020
193 656

31.12.2019

Разом: 168 656

193 656

20.3 Кредити та позики отриманi по строках
31.12.2020
Короткостроковi кредити 168 656
193 656
Разом: 168 656
193 656

31.12.2019

20.4 Витрати за кредитами та позиками 31.12.2020
31.12.2019
Витрати на вiдсотки по кредитах 33 391 29 088
Кредити в нацiональнiй валютi
33 391 29 088
Погашення боргу по кредитам 25 000 60 000
Кредити в нацiональнiй валютi
25 000 60 000
Разом: 58 391 89 088
Виконання зобов'язань за кредитними договорами станом на 31.12.2020 забезпечено заставою
основних засобiв на загальну суму 97 222 тис. грн. (Примiтка 10).
21.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Станом на 31.12.2020 у складi iнших забезпечень Компанiєю створено забезпечення в сумi 76
301 тис.грн. за зобов'язаннями по договорах iпотеки вiд 02.04.2009, 24.04.2009 та 22.05.2009, за
якими АТ "Київмедпрепарат" виступає Iпотекодавцем перед Нацiональним банком України
(НБУ) за кредитними договорами мiж Iпотекодержателем - НБУ i Позичальником - ВАТ Банк
"Фiнанси та кредит". Протягом звiтного перiоду Компанiєю зазначенi зобов'язання були
виконанi частково шляхом реалiзацiї нерухомостi, а саме, чотирьох будiвель, розташованих
за адресою : м. Київ, вул. Саксаганського,139, що належали АТ "Київмедпрепарат" та були
предметом застави за iпотечними договорами.
21.1 Забезпечення Забезпечення невикористаних вiдпусток Iншi
забезпечення Разом
Станом на 31.12.2018
22 844
13
22 857
Нарахування за рiк 36 555
4 868 41 423
Використано протягом року
(29 757)
(3 853) (33 610)
Станом на 31.12.2019
29 642
1 028 30 670
Нарахування за рiк 33 040 76 974 110 014
Використано протягом року
(30 464)
(915) (31 379)
Станом на 31.12.2020
32 218 77 087 109 305
22.
ТОРГIВЕЛЬНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ТА IНШI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
22.1 Торгiвельна кредиторська заборгованiсть та iншi зобов'язання у Звiтi про фiнансовий стан
31.12.2020
31.12.2019
Торгiвельна кредиторська заборгованiсть 394 484
294 208
Аванси отриманi
499
23
Iншi поточнi зобов'язання 525 945
320 802
Разом: 920 928
615 033
22.2 Iншi поточнi зобов'язання
31.12.2020
31.12.2019
Розрахунки з iншими кредиторами 480 782
300 566
Розрахунки за заробiтною платою 12 927 13 909
Розрахунки за вiдсотками 26 516 1 403
Розрахунки за соцiальними страхуванням 3 113 3 150
Розрахунки по нарахованим дивiдендам 1 424 1 425
Цiльове фiнансування
1 183 349
Разом: 525 945
320 802

23.
ВИПЛАТИ ПРАЦIВНИКАМ
23.1 Розрахунки з персоналом
31.12.2020
31.12.2019
Заборгованiсть перед персоналом 12 927 13 909
Заборгованiсть перед фондами соцiального страхування
Разом: 16 040 17 059

3 113 3 150

23.2 Витрати на персонал За рiк, що
закiнчився 31.12.2020
За рiк, що
закiнчився 31.12.2019
Заробiтна плата та соцiальне страхування 453 215
394 389
Разом: 453 215
394 389
24.
АКТИВИ З ПРАВА КОРИСТУВАННЯ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ З ОРЕНДИ
Договори оренди Компанiї в основному стосуються оренди землi, складських та офiсних
примiщень, транспортних засобiв та обладнання.
Станом на 31.12.2020 року та 31.12.2019 року активи з права користування представленi таким
чином:
24.1 Рух активiв з права користування по групах Земельнi дiлянки
Будинки
та
споруди
Машини та обладнання
Транспортнi засоби Разом
Станом на 01.01.2019
Первiсна вартiсть 4 463 50 226
43 019
97 708
Накопичена амортизацiя Чиста балансова вартiсть 4 463 50 226
43 019
97 708
Вибуття
(35)
Вибуття амортизацiї
Амортизацiйнi вiдрахування
Станом на 31.1.2019
Первiсна вартiсть 4 463 Накопичена амортизацiя (267)
Чиста балансова вартiсть 4 196

(956) (991)
7
22
29
(267) (7 855) (11 629)

Надходження 10 979 Вибуття
(10 979)
Вибуття амортизацiї 1 838
Амортизацiйнi вiдрахування
Станом на 31.12.2020
Первiсна вартiсть 4 463 Накопичена амортизацiя (565)
Чиста балансова вартiсть 3 898

11 424 22 403
(3 922) (14 901)
2 207 4 045
(298) (1 838) (10 173)

(19 751)

50 191
42 063
96 717
(7 848) (11 607)
(19 722)
42 343
30 456
76 995

(13 672)

50 191 49 565 104 219
(18 021)
(23 072)
32 170 26 493 62 561

(25 981)

(41 658)

24.2 Витрати з вiдсоткiв, нарахованих за зобов'язаннями по орендi що включалися до
фiнансових витрат у Звiтi про прибутки i збитки: 31.12.2020
31.12.2019
Земельнi дiлянки
(832) ( 758)
Будiвлi та споруди (830) Транспортнi засоби (6 127) ( 6 477)
Машини та обладнання
(8 244) ( 7 214)
Разом (16 033)
( 14 449)
24.3 Майбутнi мiнiмальнi оренднi платежi за договорами оренди i теперiшня вартiсть чистих
мiнiмальних орендних платежiв: 31.12.2020
31.12.2019
Мiнiмальнi оренднi платежi, включаючи:

Поточна частина (менше нiж 1 рiк)36 572 43 925
Вiд 1 до 5 рокiв
57 861 70 311
Бiльше 5 рокiв
7 286 8 489
Всього мiнiмальнi оренднi платежi за договорами оренди
101 719
122 725
За вирахуванням майбутньої вартостi фiнансування
(30 090)
(40 344)
Приведена вартiсть мiнiмальних орендних платежiв, включаючи:
Поточна частина (менше нiж 1 рiк)34 398 32 788
Вiд 1 до 5 рокiв
33 790 46 666
Бiльше 5 рокiв
3 441 2 927
Всього приведена вартiсть мiнiмальних орендних платежiв
71 629 82 381
24.4 Загальне вибуття грошових коштiв по договорам оренди: 31.12.2020
31.12.2019
Земельнi дiлянки
826
735
Будiвлi та споруди 2 765 Транспортнi засоби 23 999 17 280
Машини та обладнання
19 180 11 554
Разом 46 770 29 569
За рiк, що закiнчився 31.12.2020 року витрати пов'язанi з короткостроковими договорами
оренди, що не пiдлягають дисконтуванню склали 1 884 тис. грн (за рiк, що закiнчився 31.12.2019
року - 2 181 тис. грн).
Договори оренди Компанiї включають типовi обмеження та зобов'язання, що є загальними для
мiсцевої дiлової практики, такi як вiдповiдальнiсть Компанiї за регулярне технiчне
обслуговування, ремонт орендних активiв та його страхування, перепланування та проведення
постiйних полiпшень лише за згодою орендодавця, використання об'єкта лiзингу вiдповiдно до
чинного законодавства.
25.
ПРОГРАМИ ПЕНСIЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Компанiя здiйснює платежi до Пенсiйного фонду України за ставками та в розмiрах визначених
законодавством України. Нiяких iнших програм пенсiйного забезпечення Компанiя не
використовує. Будь-якi можливi одноразовi платежi працiвникам, що виходять на пенсiю,
Компанiя визнає витратами перiоду, в якому такi виплати здiйснювалися.
26.
ЗМIНИ В ОБЛIКОВIЙ ПОЛIТИЦI
Протягом звiтного перiоду змiн в облiковiй полiтицi Компанiї не вiдбувалось.
27.
ОПЕРАЦIЇ З ПОВ'ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ
У вiдповiдностi до МСБО (IAS) 24 "Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн", сторони
вважаються пов'язаними, якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу сторону або
значно впливати на iншу сторону при прийняттi фiнансових та операцiйних рiшень. Пiд час
розгляду кожного можливого випадку вiдносин з пов'язаними сторонами увага придiляється
сутностi вiдносин, а не тiльки їхнiй юридичнiй формi.
Станом на 31 грудня 2020 року пов'язаними сторонами Компанiї є власний управлiнський
персонал та акцiонери згiдно реєстру. Керiвництво Компанiї складається з Виконавчої дирекцiї,
Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї.
Операцiї з пов'язаними сторонами, за виключенням виплат ключовому управлiнському
персоналу, вiдсутнi.
27.1 Виплати ключовому персоналу
Рiк, що закiнчився 31.12.2020
Рiк, що закiнчився
31.12.2019
Заробiтна плата
6 435 6 594
Єдиний соцiальний внесок 572
496
Iншi виплати 58
Разом: 7 065 7 090
28.
ПЕРЕРАХУНОК ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ

2019 РОКУ
Коригування у Балансi (Звiтi про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2019 року.
28.1 Коригування на 31.12.2019 року
Пояснення 31.12.2019
(до коригування)
Коригування 31.12.2019
(Перераховано)
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги
425 348
Разом коригування активiв:
(41)
Iншi поточнi зобов'язання 2
302 318
209
302 527
Усього коригування зобов'язання
209
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)
336 261

1

425 389

(41)

(250) 336 011

Коригування пов'язанi з наступними подiями:
Компанiя провела акти з нерезидентом Pharmaceutical Balkans у зв'язку зi змiнами
договору, а саме зменшення доходу вiд роялтi, Згода про змiни до Лiцензiйного договору вiд
15.01.2020 р. За рахунок цього нерозподiлений прибуток зменшився на 41 тис. грн. (Пояснення
1);
Компанiя у 2020 роцi провела документи за 2019 рiк по маркетингових, юридичних
послугах, навчання персоналу. За рахунок цього нерозподiлений прибуток зменшився на 209
тис. грн. (Пояснення 2).
29.
УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ
На Компанiю здiйснюють вплив ризик держави, ризик податкової системи, кредитний ризик,
ризик лiквiдностi, ринковий ризик (включно з валютним ризиком та ризиком процентної ставки)
та ризик управлiння капiталом, що витiкає з наявностi у Компанiї фiнансових iнструментiв. У
цих примiтках надається iнформацiя вiдносно впливу на Компанiю кожного з вищезазначених
ризикiв, цiлi Компанiї, її полiтику та процедури вiдносно вимiру та управлiння цими ризиками.
Додатковi пояснення щодо кiлькiсної iнформацiї наведенi в iнших частинах цiєї фiнансової
звiтностi, а саме:
iнформацiя про доходи та витрати наведена у Примiтках 6, 7;
iнформацiя вiдносно грошових коштiв розкрита у Примiтцi 16;
iнформацiя про торговельну та iншу дебiторську заборгованiсть розкрита у Примiтцi 14;
iнформацiя про торговельну та iншу кредиторську заборгованiсть розкрита у Примiтцi
22.
Керiвництво Компанiї проводить активний контроль фiнансових та ринкових ризикiв, та
приймає у разi необхiдностi, вiдповiднi заходи.
a.
Ризик геополiтичного середовища
Україна пережила полiтичнi та економiчнi змiни, що вплинули, i можуть продовжувати
впливати на дiяльнiсть Компанiї в цьому середовищi. У даний час Україна переживає перiод
великих проблем, але в разi успiшного їхнього подолання, країна може зайняти набагато
вигiднiше становище, нiж ранiше. Велике поєднання природних, iнтелектуальних, людських i
виробничих ресурсiв разом з ефективним i компетентним урядом вiдкриває багато нових
можливостей для розвитку країни на геополiтичнiй аренi, що постiйно змiнюється. Отже,
перспективи для майбутньої економiчної стабiльностi в Українi iстотно залежать вiд
ефективностi економiчних заходiв i реформ, що проводяться спiльно з правовим, нормативним
та полiтичним розвитком, якi знаходяться поза контролем Компанiї. Ця фiнансова звiтнiсть
вiдображає поточну оцiнку керiвництва можливого впливу українського бiзнес-середовища на
дiяльнiсть Компанiї та її фiнансове становище, хоча i майбутнi умови господарювання можуть
вiдрiзнятися вiд оцiнки керiвництва.
b.
Ризики податкової системи України
В Українi основним документом, що регулює рiзнi податки, встановленi як центральними, так i

мiсцевими органами влади, є Податковий Кодекс України. Такi податки включають податок на
додану вартiсть, податок на прибуток, податок з доходiв фiзичних осiб та iншi податки.
Податковi декларацiї/вiдшкодування є предметом перегляду та розглядання багатьох органiв
влади, якi уповноваженi законодавством накладати значнi штрафи, пенi та нараховувати
вiдсотки. Такi обставини загалом створюють в Українi бiльше податкових ризикiв у порiвняннi з
країнами, якi мають бiльш розвиненi податковi системи. Загалом, українськi податковi органи
можуть переглянути податковi зобов'язання платникiв податкiв лише протягом трьох рокiв пiсля
подання вiдповiдного податкового вiдшкодування. Однак, таке законодавче обмеження в часi
може не братися до уваги або бути продовженим за певних обставин.
c.
Кредитний ризик
Кредитний ризик - це ризик фiнансових втрат Компанiї у випадку невиконання зобов'язань
клiєнтом або контрагентом за вiдповiдною угодою. У звiтному перiодi фiнансовi активи
Компанiї, якi пiддаються кредитному ризику, представленi: грошовими коштами та залишками
на банкiвських рахунках, торговельною та iншою дебiторською заборгованiстю (за
виключенням дебiторської заборгованостi, яка не представлена фiнансовими активами).
Схильнiсть до кредитного ризику
Балансова вартiсть фiнансових активiв - це максимальна вартiсть, яка пiдлягає кредитному
ризику. Максимальний рiвень кредитного ризику станом на 31.12.2020 та 31.12.2019 наступний:
29.1 Активи у Звiтi про фiнансовий стан Примiтки
31.12.2020
31.12.2019
Торговельна дебiторська заборгованiсть, чиста 14
235 861
425 389
Iншi фiнансовi iнвестицiї 12
116 161
54 118
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 14
27 526 3 151
Грошовi кошти та їх еквiваленти 16
8 656 1 662
Разом:
388 204
484 320
Кредитний ризик Компанiї переважно вiдноситься до торгiвельної дебiторської заборгованостi з
клiєнтами (покупцями продукцiї). Схильнiсть Компанiї до кредитного ризику у бiльшiй мiрi
залежить вiд особливостей кожного клiєнта.
Кредитний ризик Компанiї контролюється та аналiзується на пiдставi окремо взятих випадкiв i
керiвництво Компанiї вважає, що кредитний ризик вiдповiдним чином вiдображається шляхом
уцiнки, яка напряму зменшує балансову вартiсть дебiторської заборгованостi.
d.
Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi - це ризик невиконання Компанiєю своїх фiнансових зобов'язань на дату
їхнього погашення. Пiдхiд Компанiї до управлiння лiквiднiстю полягає в забезпеченнi, у
можливих межах, постiйної наявностi у Компанiї вiдповiдної лiквiдностi, яка б дозволяла
вiдповiдати на її зобов'язання своєчасно (як в нормальних умовах, так i у випадку виникнення
нестандартних ситуацiй), уникаючи неприйнятних збиткiв або ризику пошкодження репутацiї
Компанiї.
Вiдповiдальнiсть за управлiння ризиком втрати лiквiдностi повнiстю несе управлiнський
персонал Компанiї, який розробив вiдповiдну структуру для управлiння потребами Компанiї у
довгостроковому, середньостроковому та короткостроковому фiнансуваннi, та для контролю над
лiквiднiстю. Компанiя управляє ризиком втрати лiквiдностi за допомогою дотримання достатнiх
резервiв, використання банкiвських ресурсiв та позик, а також за допомогою постiйного
монiторингу, передбачуваного та фактичного руху грошових коштiв, а також, поєднання
термiнiв настання платежiв по активах та зобов'язаннях Компанiї.
Аналiз лiквiдностi полягає в порiвняннi коштiв по активу, згрупованих за ступенем їх
лiквiдностi i розташованих у порядку убування лiквiдностi, iз зобов'язаннями по пасиву,
згрупованими за термiнами їх погашення i розташованими у порядку зростання термiнiв
погашення.
29.2 Активи у порядку убування лiквiдностi
31.12.2020
31.12.2019
Найбiльш лiквiднi активи (А1)
8 656 1 662
Швидко реалiзованi активи (А 2) 617 770
724 364

Повiльно реалiзованi активи (А3) 831 989
Важко реалiзованi активи (А4)
452 196
Разом: 1 910 611
1 594 124

466 677
401 421

29.3 Пасиви у порядку зростання термiнiв погашення 31.12.2020
31.12.2019
Найбiльш термiновi зобов'язання (П1)
1 073 559
688 392
Короткостроковi пасиви (П2)
168 656
193 656
Довгостроковi пасиви (П3) 37 231 49 626
Власний капiтал (П4)
631 165
662 450
Разом: 1 910 611
1 594 124
У таблицi нижче визначено абсолютнi величини платiжних надлишкiв або нестач на 31.12.2020
та на 31.12.2019:
29.4 Групи активiв та пасивiв
Надлишок (нестача)
31.12.2020
31.12.2019
1
(1 064 903) (686 730)
2
449 114
530 708
3
794 758
417 051
4
(178 969)
(261 029)
Звiт про фiнансовий стан вважається абсолютно лiквiдним, якщо виконуються умови: А1 > П1,
А2 > П2, А3 > П3, А4 < П4. Станом на 31.12.2020 звiт про фiнансовий стан Компанiї не є
лiквiдним оскiльки виконуються три умови лiквiдностi з чотирьох.
У наступнiй таблицi наданий аналiз лiквiдностi Компанiї станом на 31.12.2020 та на 31.12.2019
за допомогою розрахунку показникiв лiквiдностi.
29.5 Показники лiквiдностi 31.12.2020
31.12.2019
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,007 0,002
Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi 0,504 0,823
Коефiцiєнт поточної лiквiдностi 1,174 1,352
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує, яку частину кредиторської заборгованостi
пiдприємство може погасити негайно. Значення даного показника не повинне опускатися нижче
0,2. Станом на 31.12.2020 Компанiя може негайно погасити 0,7 % кредиторської заборгованостi
(на 31.12.2019 - 0,2 %).
Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi показує наскiльки лiквiднi кошти пiдприємства покривають його
короткострокову заборгованiсть. В лiквiднi активи пiдприємства включаються всi оборотнi
активи пiдприємства, за винятком товарно-матерiальних запасiв. Рекомендоване значення
даного показника вiд 0,7-0,8 до 1,5. Станом на 31.12.2020 лiквiднi кошти Компанiї покривають її
короткострокову заборгованiсть на 50,4 % (на 31.12.2019 - 82,3 %).
Коефiцiєнт поточної лiквiдностi показує чи достатньо у пiдприємства коштiв, якi можуть бути
використанi ним для погашення своїх короткострокових зобов'язань протягом року.
Рекомендоване значення даного показника вiд 1 до 2. Станом на 31.12.2020 та на 31.12.2019 у
Компанiї достатньо коштiв для погашення своїх короткострокових зобов'язань.
У наступнiй таблицi наданий аналiз монетарних зобов'язань, згрупованих на пiдставi термiну,
що залишився до дати погашення зобов'язання за контрактом, пiсля 31 грудня 2020 року:
29.6 Зобов'язання
у Звiтi про фiнансовий стан на 31.12.2020 року До
1 року Вiд 1 року
до 5 рокiв
Бiльше 5 рокiв
Разом
Кредити та позики 168 656
168 656
Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть
1 048 092
1 048 092
Разом: 1 216 748
1 216 748
У наступнiй таблицi наданий аналiз монетарних зобов'язань, згрупованих на пiдставi термiну,
що залишився до дати погашення зобов'язання за контрактом, пiсля 31 грудня 2019 року:

29.7 Зобов'язання
у Звiтi про фiнансовий стан на 31.12.2019 року До
1 року Вiд 1 року
до 5 рокiв
Бiльше 5 рокiв
Разом
Кредити та позики 193 656
193 656
Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть
661 409
661 409
Разом: 855 065
855 065
Суми торгiвельної та iншої заборгованостi, якi приведено вище, не включають суми
заборгованостi з авансiв отриманих, заробiтної плати та податкiв.
Вiдповiдно до планiв Компанiї, вимоги щодо її робочого капiталу виконанi як з боку
надходження грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi, так i з позицiї кредитних коштiв, коли
надходжень вiд дiяльностi недостатньо для своєчасного погашення зобов'язань.
e.
Валютний ризик
Компанiя здiйснює свою операцiйну дiяльнiсть переважно на територiї України i її залежнiсть
вiд валютного ризику визначається, головним чином в отриманнi кредитiв в iноземнiй валютi та
в розрахунках з iноземними покупцями/постачальниками. Головним чином, Компанiя здiйснює
свою дiяльнiсть в таких валютах: українська гривня, Євро, долар США, росiйський рубль.
Залежнiсть Компанiї вiд валютного ризику представлена на основi балансової вартостi
вiдповiдних активiв та зобов'язань у доларах США та Євро таким чином:
29.8 Активи та зобов'язання за балансовою вартiстю
Гривня (UAH)
Доллар
(USD) Євро (EUR) Рублi (RUB) Разом
Станом на 31.12.2020
Грошовi кошти та їх еквiваленти 7 025 1 376 255
8 656
Торгiвельна дебiторська заборгованiсть 193 597
39 595 41
2 628 235 861
Разом активiв 200 622
40 971 296
2 628 244 517
Короткостроковi кредити (168 656)
(168 656)
Торгiвельна кредиторська заборгованiсть (45 090)
(243 110)
(106 284)
484)
Iншi зобов'язання (507 255)
(1 226) (508 481)
Разом зобов'язань (721 001)
(243 110)
(107 510)
(1 071 621)
Загальна балансова вартiсть(520 379)
(202 139)
(107 214)
2 628 (827 104)
Станом на 31.12.19
Грошовi кошти та їх еквiваленти 260
Торгiвельна дебiторська заборгованiсть
Разом активiв 404 773
20 749

1 376 26
404 513
1 529 -

1 662
19 373
1 503 427 051

США

(394

425 389

Короткостроковi кредити (193 656)
(193 656)
Торгiвельна кредиторська заборгованiсть (34 251)
(94 412)
(165 545)
(294
208)
Iншi зобов'язання (302 110)
(208) (302 318)
Разом зобов'язань (530 017)
(94 412)
(165 753
(790 182)
Загальна балансова вартiсть(125 244)
(73 663)
(164 224)
(363 131)
У таблицi нижче розкривається iнформацiя про чутливiсть прибутку (збиток) до оподаткування
до обгрунтовано можливих змiн у курсах обмiну валют, якi застосовувались на звiтну дату, а
умови, що всi iншi змiннi величини залишаться сталими.
Ризик розраховувався лише для монетарних залишкiв, деномiнованих в iноземних валютах, а не
у функцiональнiй валютi Компанiї.
29.9 Iнформацiя про чутливiсть прибутку (збиток) до оподаткування до обгрунтовано можливих

змiн у курсах обмiну валют Збiльшення / Зменшення Вплив на прибуток до оподаткування
За рiк, що закiнчився 31.12.2020
Долар США 5%
(10 107)
Долар США -5% 10 107
Євро 5%
(5 361)
Євро -5% 5 361
За рiк, що закiнчився 31.12.2019
Долар США 5%
(3 683)
Долар США -5% 3 683
Євро 5%
(8 211)
Євро -5% 8 211
f.
Ризик процентної ставки
Компанiя схильна до впливу коливань процентних ставок, якi можуть негативно вплинути на
фiнансовi результати Компанiї.
g.
Управлiння капiталом
Управлiння капiталом Компанiї спрямовано на забезпечення безперервностi дiяльностi
пiдприємства з одночасним зростанням приросту прибуткiв через оптимiзацiю спiввiдношення
власних та залучених коштiв.
Керiвництво вживає заходiв по дотриманню рiвня капiталу на рiвнi, що є достатнiм для
забезпечення оперативних та стратегiчних потреб Компанiї, а також для пiдтримки довiри з боку
iнших учасникiв ринку. Це досягається через ефективне управлiння грошовими коштами,
постiйного контролю виручки та прибутку Компанiї, а також плануванням довгострокових
iнвестицiй, що фiнансуються за рахунок коштiв вiд операцiйної дiяльностi Компанiї. Виконуючи
цi заходи Компанiя намагається забезпечити стабiльне зростання прибуткiв.
29.10 Розрахунок фiнансових показникiв Примiтки
31.12.2020
31.12.2019
Випущений капiтал 19
290 100
290 100
Емiсiйний дохiд
1 104 1 104
Резервний капiтал
37 027
37 027
Нерозподiлений прибуток (збиток)
304 976
336 261
Вилучений капiтал
(2 042) (2 042)
Разом власного капiталу
631 165
662 450
Довгостроковi зобов'язання
20
37 231 49 626
Поточнi зобов'язання i забезпечення
20-24 1 242 215
882 047
Загальна сума позичених коштiв
1 279 446
931 673
Грошовi кошти та їх еквiваленти 16
8 656 1 662
Чистий борг
1 270 790 930 011
Разом власний капiтал та чистий борг
1 901 955
1 592 461
Чистий борг/Разом власний капiтал та чисти борг
0,67 0,58
Показник накопиченого прибутку Компанiї у 2020 роцi характеризується зменшенням порiвняно
з 2019 роком. Загальна сума власного капiталу Компанiї станом на 31.12.2020 зменшилась на 31
285 тис. грн порiвняно з 31.12.2019 роком, враховуючи коригування минулого перiоду - 250 тис.
грн. Загальна сума позикових коштiв станом на 31.12.2020 збiльшилась на 28 % порiвняно з
31.12.2019. Станом на 31.12.2020 загальна сума позикових коштiв склала 1 279 446 тис. грн.
29.11 Розрахунок фiнансових показникiв Рiк, що закiнчився 31.12.2020
Рiк, що закiнчився
31.12.2019
Прибуток (збиток) до оподаткування
(32 608)
63 109
Вiдсотки сплаченi за позиками
33 391 29 088
EBIT (прибуток (збиток) до вирахування податкiв та витрат на вiдсотки)
783
92 197
Амортизацiя О3 та нематерiальних активiв
58 303 50 751
EBITDA (прибуток (збиток) до вирахування податкiв, витрат на вiдсотки та амортизацiї) 59
086 142 948

Чистий борг на кiнець року 1 270 790
930 011
Чистий борг на кiнець року / EBITDA
21,51 6,51
Пiд термiном EBITDA мається на увазi аналiтичний показник, що дорiвнює обсягу прибутку до
вирахування витрат за вiдсотками, сплати податкiв та амортизацiйних вiдрахувань. Протягом
звiтного перiоду у пiдходах до управлiння капiталом змiн не вiдбувалось. У 2020 роцi показник
EBITDA зменшився на 83 862 тис. грн порiвняно з 2019 роком.
h.
Операцiйний ризик
У 2020 роцi фiнансовi результати Компанiї характеризуються як незадовiльнi, оскiльки у
поточному роцi пiдприємство отримало збитки в сумi 31 035 тис. грн у порiвняннi з прибутком у
сумi 48 268 тис. грн у 2019 роцi. Показник EBITDA зменшився у 2020 роцi у порiвняннi з 2019
роком.
30.
УМОВНI ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Компанiя виступає у якостi позивача у судових процесах з податковими органами, а саме з
Офiсом Великих Платникiв Податкiв ДПС України за наслiдками Акту планової перевiрки вiд
24.02.2020 № 432/28-10-05-01-01/00480862. Вiдповiдно до податкового повiдомлення-рiшення
№000145 0501 вiд 26.03.2020 контролерами визначенi суми зменшення вiд'ємного значення
податку на додану вартiсть на загальну суму 2 775 801,00 грн.
Вищезазначенi рiшення поданi Компанiєю на оскарження у судовому порядку. Управлiнський
персонал вважає, що нарахування були безпiдставними. Станом на 31.12.2020 вищезазначенi
справи знаходяться в станi розгляду.
Стосовно зазначених в актi перевiрки порушень щодо визначення податку на прибуток та iнших
податкiв, Компанiєю поданi заперечення вiд 12.03.2020 за № 07/1574 (вх. Офiсу № 8530/10 вiд
12.03.2020), у вiдповiдь на якi, згiдно Наказу Офiсу великих платникiв вiд 23.03.2020 №398,
призначено документальну позапланову виїзну перевiрку з питань дотримання вимог
нарахування та сплати вищезазначених податкiв.
Враховуючи вимоги Закону України "Про внесення змiн до ПКУ та iнших законiв України
щодо пiдтримки платникiв податкiв за перiод здiйснення заходiв спрямованих на запобiгання i
поширення короновiрусної iнфекцiї" вiд 12.03.2020 № 533-IX, яким встановлено мораторiй на
проведення документальних перевiрок на перiод дiї карантину, станом на момент пiдписання
цього Звiту, позапланова перевiрка не вiдбувалась. Вiдповiдно, Компанiя не мала пiдстав для
визнання у звiтностi умовних забов'язань з приводу зазначеного.
31.
ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ
Як повiдомлялось у Примiтцi 10 "Основнi засоби", у звiтному перiодi вiдбулось вiдчуження
нерухомого майна, а саме об'єктiв основних засобiв Компанiї, що були предметом iпотеки за
iпотечними договорами вiд 02.04.2009, 24.04.2009 та 22.05.2009, за якими
АТ
"Київмедпрепарат" виступав Iпотекодавцем перед Нацiональним банком України (НБУ) за
кредитними договорами мiж Iпотекодержателем - НБУ i Позичальником - ВАТ Банк "Фiнанси та
кредит". Зазначенi об'єкти нерухомостi продовжують використовуватись у виробничому процесi
АТ "Київмедпрепарат" на пiдставi договорiв оренди №№7,9,11,17 вiд 18.02.2021, пiдписаними
мiж
Компанiєю
та
орендодавцем,
новим
власником
зазначеної
нерухомостi.
АТ"Київмедпрепарат" має прiоритетне право на оренду вищезазначених об'єктiв.
Як зазначено у Примiтцi 21 "Забезпечення", станом на 31.12.2020 в облiку Компанiї створенi
забезпечення в сумi 76 301 тис. грн. за зобов'язаннями по вищезазначених договорах iпотеки.
Протягом звiтного перiоду зазначенi зобов'язання Компанiєю були виконанi частково шляхом
реалiзацiї нерухомостi, а саме, чотирьох будiвель, розташованих за адресою : м. Київ, вул.
Саксаганського,139, що належали АТ "Київмедпрепарат".
На 18.02.2021 були призначенi електроннi торги з реалiзацiї об'єкту нерухомостi, який
належить Компанiї та є предметом застави за iпотечними договорами, а саме корпус 20 лiтера
"О" загальною площею 10 182,3 кв. м, розташована за адресою: м. Київ, вул.
Саксаганського,139. Органiзатор торгiв - Мiнiстерство Юстицiї України в особi ДП "СЕТАМ",
але Ухвалою суду вiд 16.02.2021 торги було призупинено .

Слiд зауважити, що спалах COVID-19 продовжує швидко розвиватись в 2021 роцi, маючи
значний вплив на економiку та соцiальне життя громадян через значну кiлькiсть iнфiкувань.
Заходи, якi вживали рiзнi уряди та український уряд, зокрема, для стримування вiрусу, вплинули
на економiчну активнiсть у всiх сферах дiяльностi.
Керiвництво Компанiї продовжує вживати низку заходiв для монiторингу та запобiгання
наслiдкiв вiрусу COVID-19, у тому числi таких заходiв безпеки та гiгiєни здоров'я для
робiтникiв, як соцiальне дистанцiювання та робота з дому, та забезпечення постачання
матерiалiв, що мають важливе значення для господарської дiяльностi Компанiї.
На цьому етапi вплив на бiзнес та результати Компанiї обмежений. Керiвництво i надалi буде
слiдувати полiтицi та порадам рiзних нацiональних iнститутiв, i паралельно робитиме все
можливе, щоб продовжувати дiяльнiсть найкращим i безпечним способом, не загрожуючи
здоров'ю iнших людей.

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за
результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською
фірмою)
1
2

3

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця)
Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності

9

Ідентифікаційний код юридичної особи
(реєстраційний номер облікової картки
платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора
Номер реєстрації аудиторської фірми
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності
Дата і номер рішення про проходження
перевірки системи контролю якості
аудиторських послуг (за наявності)
Звітний період, за який проведено аудит
фінансової звітності
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова
від висловлення думки)
Пояснювальний параграф (за наявності)

10

Номер та дата договору на проведення аудиту

11

Дата початку та дата закінчення аудиту

4
5
6
7
8

12
13

Дата аудиторського звіту
Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн
14 Текст аудиторського звіту
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Акцiонерам та Наглядовiй Радi
Акцiонерного Товариства "Київмедпрепарат"

ТОВ "Крестон Джi Сi Джi Аудит"
4 - суб'єкти аудиторської діяльності,
які мають право проводити
обов'язковий аудит фінансової
звітності підприємств, що
становлять суспільний інтерес
31586485
Україна, 03150, м. Київ, вул.
Антоновича), 172
2846
номер: 339/3, дата: 23.02.2017
з 01.01.2020 по 31.12.2020
02 - із застереженням
Коригування попереднiх перiодiв
Ми звертаємо вашу увагу на
Примiтку 28 до фiнансової звiтностi,
у якiй йдеться про те, що у
фiнансову звiтнiсть станом на 31
грудня 2020 року i за 2020
фiнансовий рiк були внесенi
коригування.
Нашу думку не було модифiковано
щодо цього питання.
номер: 2351/IFRS/111/10, дата:
19.10.2020
дата початку: 01.11.2020, дата
закінчення: 19.03.2021
19.03.2021
489 600,00

Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi
Думка iз застереженням
Ми провели аудит фiнансової звiтностi АТ "Київмедпрепарат" (далi - Компанiя), що
складається iз Звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2020 року, Звiту про прибутки чи
збитки та iнший сукупний дохiд, Звiту про змiни у власному капiталi, Звiту про рух грошових
коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, та Примiток до фiнансової звiтностi,
включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.
На нашу думку, за винятком неповного розкриття iнформацiї, описаного в роздiлi "Основа для
думки iз застереженням" нашого звiту щодо питання 1,4 та за винятком впливу питань 2,3,
описаних в роздiлi "Основа для думки iз застереженням", фiнансова звiтнiсть, що додається,
вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Компанiї на 31 грудня 2020
року, та її фiнансовi результати, а також рух грошових потокiв за рiк, що закiнчився на
зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) та вимог
Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999
року № 996-ХIV (зi змiнами) щодо складання фiнансової звiтностi.
Основа для думки iз застереженням
1.Суттєва невизначенiсть, що стосується безперервностi дiяльностi
Як зазначено в Примiтках 10 та 13, Компанiєю передано у заставу основнi засоби чистою
балансовою вартiстю 97 222 тис. грн. та запаси на суму 40 630 тис. грн. з метою забезпечення
виконання зобов'язань по кредитах, отриманих Компанiєю у АТ "Банк "Фiнанси та кредит", та
по iпотечним договорам, пiдписаним мiж Компанiєю та Нацiональним Банком України, за
зобов`язаннями АТ "Банк "Фiнанси та кредит" (що знаходиться на стадiї припинення
дiяльностi) перед Нацiональним Банком України. Зобов'язання Компанiї за отриманими
кредитами, зазначенi у фiнансовiй звiтностi у складi поточних зобов'язань станом на
31.12.2020, складають 361 169 тис. грн., з яких 192 513 тис. грн. - вiдсотки та комiсiї по
кредитним зобов'язанням. Термiн виконання зобов'язань по вищеназваних договорах
сплинув. Компанiєю станом на дату звiту не врегульованi питання щодо строкiв та характеру
можливих стягнень.
Вплив економiчної кризи та нестабiльностi, якi пов'язанi iз тривалим карантином внаслiдок
розповсюдження коронавiрусної iнфекцiї COVID-19 (Примiтка 2), як в усьому свiтi так i в
Українi, не дає можливостi передбачити iз достатньою вiрогiднiстю остаточного
врегулювання зазначеного, а також оцiнити можливий вплив на операцiйну дiяльнiсть
Компанiї.
Як зазначено в Примiтцi 3 цi подiї або умови разом iз iншими питаннями, викладеними в
Примiтках 2 та 31, вказують, що iснує суттєва невизначенiсть, що може поставити пiд сумнiв
здатнiсть Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Фiнансова звiтнiсть не мiстить належнi розкриття iнформацiї про це питання.
2.Iншi фiнансовi iнвестицiї
В звiтi про фiнансовий стан Компанiї у складi необоротних активiв станом на 31 грудня 2020
року та за 2020 фiнансовий рiк вiдображенi "Iншi фiнансовi iнвестицiї" у виглядi пакетiв акцiй
та корпоративних прав на загальну суму 116 161 тис. грн.
Оскiльки, Компанiєю не визначено справедливу вартiсть утримуваних на балансi "Iнших
фiнансових iнвестицiй" в сумi 47 647тис. грн. (Примiтка 12 до рiчної фiнансової звiтностi), що
є вiдхиленням вiд вимог МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", ми не мали змоги отримати
прийнятнi аудиторськi докази у достатньому обсязi та оцiнити зазначеного впливу на
елементи, що формують Звiт про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд за 2020
фiнансовий рiк, а також потреби в будь-яких коригуваннях цих сум.

3.Поточнi фiнансовi iнвестицiї
Станом на 01.01.2020 та 31.12.2020 року у складi оборотних активiв Компанiї у Звiтi про
фiнансовий стан визначаються "Поточнi фiнансовi iнвестицiї" у виглядi векселiв у сумi 205
663 тис. грн. Всупереч вимог МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", Компанiєю на вищевказанi
дати не визначенi можливi кредитнi збитки вiд утримуваного на балансi активу.
Оскiльки, на дату балансу, управлiнський персонал Компанiї не визнав втрати вiд зменшення
корисностi фiнансових iнвестицiй, ми не змогли отримати прийнятнi аудиторськi докази в
достатньому обсязi щодо балансової вартостi таких фiнансових iнструментiв. Оскiльки,
загальна сума "поточних фiнансових iнвестицiй" на початок перiоду та кiнець перiоду впливає
на визначення фiнансових результатiв та грошових потокiв, ми не змогли оцiнити впливу
потреби в будь-яких коригуваннях цих сум.
4.Операцiї з пов'язаними особами
Компанiя розкрила у Примiтцi 27 до цiєї фiнансової звiтностi лише операцiї з пов'язаними
сторонами в частинi обсягiв компенсацiй ключовому персоналу Компанiї, що не вiдповiдає
вимогам МСФЗ (IAS) 24 "Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн". Станом на дату
цього звiту ми не одержали повного перелiку пов'язаних осiб, у т. ч. iнформацiю про назву
фактичної контролюючої сторони (кiнцевого бенефiцiарного власника), отже, у нас не було
можливостi отримати прийнятнi аудиторськi докази у достатньому обсязi щодо повноти
розкриття Компанiєю цiєї iнформацiї станом на 31 грудня 2020 року та за 2020 фiнансовий рiк.
Вiдповiдно, ми не мали змоги в повнiй мiрi оцiнити потенцiйний вплив вiдносин iз
пов'язаними особами та їх вплив на внесення коригувань до розкриття залишкiв та операцiй з
пов'язаними особами у фiнансовiй звiтностi Компанiї за 2020 фiнансовий рiк.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу
вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за
аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Компанiї
згiдно з етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а
також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаємо, що отриманi
нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої
думки iз застереженням.
Пояснювальний параграф
Коригування попереднiх перiодiв
Ми звертаємо вашу увагу на Примiтку 28 до фiнансової звiтностi, у якiй йдеться про те, що у
фiнансову звiтнiсть станом на 31 грудня 2020 року i за 2020 фiнансовий рiк були внесенi
коригування.
Нашу думку не було модифiковано щодо цього питання.
Iншi питання
Подiї пiсля звiтної дати
Загальнодоступнi iнформацiйнi джерела мiстять iнформацiю щодо електронних торгiв з
реалiзацiї нерухомостi, яка належить АТ "Київмедпрепарат" та є предметом застави за
iпотечними договорами, а саме будiвля корпусу 20 лiтера "О", розташована за адресою: м.
Київ, вул. Саксаганського,139. Органiзатор торгiв - Мiнiстерство Юстицiї України в особi ДП
"СЕТАМ". Торги були призначенi на 18.02.2021, але були зупиненi. Станом на дату
пiдписання цього звiту торги не вiдбулися.

Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту - це питання, що, на наше професiйне судження, були найбiльш
значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання
розглядалися в контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та при формуваннi
думки щодо неї; при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
Додатково до питання, описаного в роздiлi "Основа для думки iз застереженням", ми
визначили, що описанi нижче питання є ключовими питаннями аудиту, якi слiд вiдобразити в
нашому звiтi.
Аналiз визнання, оцiнки та розкриття виручки, якi можуть призвести до виникнення ризику
суттєвого викривлення фiнансової звiтностi Компанiї
Примiтка 6
Дохiд за договорами з покупцями складається в основному з продажу готової продукцiї (2 523
846 тис. грн) та доходу вiд продажу товарiв (90 108 тис. грн).
Дохiд вiд продажу товарiв визнається в момент передачi контролю над цим товаром покупцевi
та є важливим елементом того, як Компанiя оцiнює свою ефективнiсть.
Для облiку доходу, який виникає по договорам з клiєнтами, МСФЗ 15 передбачає модель, що
включає п'ять етапiв, i вимагає визнання доходу у сумi, що вiдображає вiдшкодування, право
на яке Компанiя очiкує отримати в обмiн на передачу товарiв або послуг покупцевi.
Визнання доходу Компанiї включає суттєвi судження та оцiнки, зробленi керiвництвом,
включаючи те, чи мiстять договори з продажу кiлька зобов'язань щодо виконання, якi слiд
облiковувати окремо, та найбiльш вiдповiдний метод визнання доходу за визначеними
зобов'язаннями щодо виконання а також використання iстотних оцiнок стосовно можливостi
повернення продукцiї(товару).
З огляду на суттєвiсть цiєї статтi у фiнансовiй звiтностi та значну кiлькiсть операцiй з
реалiзацiї за договорами, виникає можливiсть наявностi розбiжностi оцiнки та визнання
доходу через суб'єктивнiсть такої оцiнки та, вiдповiдно, потрапляє у зону пiдвищеної уваги
аудитора.
Нашi аудиторськi процедури щодо впливу застосування МСФЗ 15 i своєчасностi
визнання виручки вiд основної дiяльностi включали наступне:
Ми проаналiзували Облiкову полiтику щодо визнання доходу у вiдповiдностi до вимог
МСФЗ 15.
Ми проаналiзували умови договорiв продажу iз ключовими покупцями на вибiрковiй основi,
включаючи умови можливостi надання знижок та повернення продукцiї (товарiв).
Ми перевiрили точнiсть визнаних доходiв шляхом детального тестування окремих операцiй
визнання доходу.
Здiйснили пошук незвичайних проводок визнання доходу пiд час тестування всiх проводок,
що були зробленi близько до кiнця звiтного перiоду;
Тестування структури та операцiйної ефективностi механiзмiв контролю, що застосовується
до облiку виручки.
Ми вибiрково проаналiзували рiзнi елементи у виконаних договорах з клiєнтами для
розумiння дотримання дiйсностi контракту, та наявностi вiдокремлених товарiв або послуг.
Ми вибiрково проаналiзували рiзнi елементи у виконаних договорах з клiєнтами для
розумiння дотримання дiйсностi контракту, та наявностi вiдокремлених товарiв або послуг.
Ми проаналiзували достатнiсть та вiдповiднiсть розкриття якiсної i кiлькiсної iнформацiї, яка
би давала користувачам фiнансової звiтностi змогу оцiнити характер, обсяг, час i можливу
невизначенiсть доходiв i грошових потокiв, що виникають внаслiдок договорiв з клiєнтами.

Ми переконалися, що пiсля закiнчення звiтного перiоду не було проведено операцiй
скасування доходiв, що могло би свiдчити про можливi фiктивнi доходи, визнанi протягом
звiтного перiоду.
Крiм того, ми перевiрили визнання доходу в належному перiодi.
Також, ми оцiнили достатнiсть розкритої iнформацiї в Примiтцi 6 до фiнансової звiтностi,
зiставили її з вимогами до розкриття iнформацiї МСФЗ.
Враховуючи вищезазначене, з приводу цього питання нашу думку не модифiковано.

Подiї пiсля звiтної дати
Як зазначено в Примiтцi 10 до фiнансової звiтностi, станом на 31.12.2020 балансова вартiсть
необоротних активiв Компанiї зменшилась на суму вартостi необоротних активiв в розмiрi 6
553 тис. грн., якi були предметом iпотеки по iпотечних договорах, пiдписаних мiж
Компанiєю та Нацiональним Банком України, за зобов`язаннями АТ "Банк "Фiнанси та
кредит" (що знаходиться на стадiї припинення дiяльностi) перед Нацiональним Банком
України, та у перiод з жовтня по грудень 2020 року були реалiзованi на електронних торгах
в якостi предмета iпотеки в рахунок часткового погашення заборгованостi ПАТ "БАНК
"Фiнанси та Кредит" за кредитними договорами №№ 48 вiд 21.10.2008, 03/4 вiд 16.02.2009,
03/28 вiд 10.07.2009, 03/33 вiд 12.11.2009, 03/35 вiд 02.09.2010, 03/36 вiд 11.03.2014 (з усiма
змiнами та доповненнями до них).
Зазначенi необоротнi активи є об'єктами основних засобiв, а саме будiвлi, розташованi за
адресою: м. Київ, вул. Саксаганського,139, якi задiянi у виробничому процесi Компанiї.
З метою юридичного обгрунтування використання зазначених об'єктiв у виробничому процесi,
Компанiєю з 18.02.2021 укладено договори оренди на такi об'єкти iз новим власником.
Оскiльки, зазначене питання потрапляє у зону пiдвищеної уваги, а також потребує значних
мiркувань та суджень, ми визначили питання, ключовим питанням аудиту.
Нашi процедури включали серед iншого:
-аналiз Облiкової полiтики Компанiї з визнання виручки вiд реалiзацiї, включаючи критерiї її
визнання;
-отримання розумiння i оцiнку ефективностi заходiв внутрiшнього контролю в областi
визнання iнших доходiв та витрат;
- аналiз iпотечних договорiв, пiдписаних мiж Компанiєю та Нацiональним Банком України,
за зобов`язаннями АТ "Банк "Фiнанси та кредит";
-аналiз iнформацiї, отриманої iз загальнодоступних iнформацiйних джерел щодо електронних
торгiв;
- тестування структури та операцiйної ефективностi механiзмiв контролю, що застосовується
до облiку iнших доходiв та витрат;
- проведення детального тестування на вибiрковiй основi, у т. ч. отримання зовнiшнiх
пiдтверджень вiд покупцiв-юридичних осiб, тестування первинних облiкових документiв, що
призводять до вiдчуження активiв;
- вивчення умов договорiв оренди щодо подальшого використання будiвель у виробничої
дiяльностi Компанiї.
Крiм того, ми оцiнили достатнiсть розкритої iнформацiї в Примiтцi 31 до фiнансової звiтностi,
зiставили її з вимогами до розкриття iнформацiї МСФЗ.

Вiдповiднiсть розподiлу доходiв та витрат та визначення деяких видiв активiв
В частинi розподiлу доходiв та витрат, та визначення деяких видiв активiв, як то запасiв, що за
своєю суттю не є оборотними активами, а є поточними витратами перiоду, Компанiя
дотримується внутрiшнiх управлiнських рiшень, якi бiльш доречнi управлiнському облiку, нiж
бухгалтерському, для ведення якого концептуальною основою Компанiєю обрано Облiкову
полiтику згiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (МСБО).
Мiжнародний стандарт бухгалтерського облiку 1 "Подання фiнансових звiтiв" здiйснює
класифiкацiю витрат за двома напрямами: за характером витрат i за функцiями витрат.
Компанiя облiковує витрати за методом функцiї витрат або "собiвартостi реалiзацiї". Витрати
класифiкують вiдповiдно до їх функцiй як частини "собiвартостi реалiзацiї". Згiдно з цим
методом суб'єкт господарювання розкриває iнформацiю про собiвартiсть реалiзацiї окремо вiд
iнших витрат. Цей метод може надавати доречнiшу iнформацiю користувачам, нiж
класифiкацiя витрат за характером, але розподiл витрат на функцiї може вимагати довiльного
розподiлу та значного судження.
Судження управлiнського персоналу щодо розподiлу витрат модифiкують тi чи iншi витрати.
Так, вiдображення ПДВ по ТМЦ та послугах у складi запасiв в сумi 7 773 тис. грн. та у
складi адмiнiстративних витрат- умовно нарахованi суми ПДВ по негосподарських операцiях,
якi списуються на вищеназванi витрати в розмiрi 4 324 тис. грн., зменшує iншi операцiйнi
витрати на суму 12 097 тис. грн.

Ми проаналiзували облiкову полiтику Компанiї щодо пiдходiв та суджень, що були
використанi управлiнським персоналом Компанiї для облiку собiвартостi реалiзацiї та
розподiлу всiх видiв витрат перiоду, у т. ч. з питань до прийнятого та визначеного порядок
облiку i розподiлу транспортно-заготiвельних витрат.
Ми проаналiзували пiдходи Компанiї до класифiкацiї доходiв та витрат.
Ми проаналiзували доходи та витрати, пов'язанi з виробництвом товарiв (готової продукцiї),
шляхом детального тестування окремих операцiй та визнання в належному перiодi.
Ми проаналiзували вибiрково операцiї, що слiд врахувати при нарахуваннi ПДВ-зобов'язань.
Крiм того, ми оцiнили достатнiсть розкритої iнформацiї в Примiтках 6,7 та 13 до фiнансової
звiтностi, зiставили її з вимогами до розкриття iнформацiї МСФЗ.
Умовнi зобов'язання та забезпечення та розгляд суджень управлiнського персоналу щодо
iмовiрностi вибуття ресурсiв.
У Примiтцi 30 до фiнансовiй звiтностi Компанiї за рiк, що закiнчився 31.12.2020, розкрита
iнформацiя щодо нарахувань за актом планової перевiрки Офiсу великих платникiв податкiв
ДПС України вiд 24.02.2020 № 432/28-10-05-01-01/00480862 та судових розглядiв, якi
виникли внаслiдок нарахувань податкiв на пiдставi наданих податкових повiдомлень-рiшень
за результатами акту перевiрки.
Вищезазначенi рiшення поданi Компанiєю на оскарження у судовому порядку. Управлiнський
персонал вважає, що нарахування були безпiдставними.
Стосовно зазначених у актi перевiрки порушень Компанiєю поданi заперечення вiд 12.03.2020
за № 07/1574 (вх. Офiсу № 8530/10 вiд 12.03.2020), у вiдповiдь на якi, згiдно Наказу Офiсу

великих платникiв вiд 23.03.2020 №398, призначено документальну позапланову виїзну
перевiрку з питань повноти нарахування та сплати податкiв.
Враховуючи вимоги Закону України "Про внесення змiн до ПКУ та iнших законiв України
щодо пiдтримки платникiв податкiв за перiод здiйснення заходiв спрямованих на запобiгання i
поширення короновiрусної iнфекцiї" вiд 12.03.2020 № 533-IX, яким встановлено мораторiй на
проведення документальних перевiрок на перiод дiї карантину, станом на момент пiдписання
цього Звiту, позапланова перевiрка не вiдбувалась.
Ми зосередили увагу на цьому питаннi з огляду на суттєвiсть вiдповiдних сум та значний
ступiнь суджень, необхiдний для визнання, оцiнки та розкриття вiдповiдних умовних
зобов'язань та забезпечень. У результатi застосування облiкових оцiнок та суджень
управлiнського персоналу, станом на звiтну дату Компанiя не визнає умовнi зобов'язання з
приводу нарахувань за актом перевiрки.
Нашi процедури включали серед iншого:
- аналiз судових рiшень та розгляд суджень управлiнського персоналу щодо iмовiрностi
вибуття грошових коштiв;
-аналiз заперечень та аргументацiї Компанiї вiдносно нарахованих сум;
- обговорення значущих питань iз управлiнським персоналом Компанiї та спiвробiтниками, якi
вiдповiдальнi за юридичний та правовий супровiд дiяльностi АТ "Київмедпрепарат";
- оцiнку та тестування виконаних умов визнання зобов'язань та їх розкриття.
Ми порiвняли iнформацiю, отриману вiд юристiв та зовнiшнiх консультантiв Компанiї з
юридичних питань, з позицiєю управлiнського персоналу щодо визнання, оцiнки та розкриття
iнформацiї для кожного суттєвого забезпечення чи умовного зобов'язання, а також з iснуючою
практикою щодо податкових спорiв. При проведеннi вищевказаних процедур ми залучали
наших фахiвцiв з оподаткування та юридичних питань. Крiм того, ми оцiнили достатнiсть
розкритої iнформацiї щодо умовних зобов'язань та забезпечень щодо судових справ в
Примiтцi 30 до фiнансової звiтностi, зiставивши її з вимогами МСФЗ (IAS) 37 "Забезпечення,
умовнi зобов'язання та умовнi активи" до розкриття iнформацiї. Прийнятнiсть поточних
оцiнок управлiнського персоналу щодо умовних зобов'язань та забезпечень щодо судових
справ станом на 31 грудня 2020 року не є гарантiєю того, що з настанням майбутнiх подiй, якi
за своєю суттю є невизначеними, данi оцiнки не зазнають значних змiн. За результатами
проведених процедур ми не виявили будь-яких фактiв, якi свiдчать про необхiднiсть суттєвих
додаткових розкриттiв або забезпечень за судовими справами то позовами у фiнансовiй
звiтностi.
Виходячи з результатiв проведених процедур, ми врахували застосованi критерiї та оцiнки
управлiнського персоналу, а також визнання та розкриття їх послiдовними та прийнятними.
Iнша iнформацiя
Управлiнський персонал Компанiї несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю пiдготовлену
станом на та за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року. Iнша iнформацiя не є фiнансовою
звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неї та складається з наступних звiтiв:
1.
Звiту про управлiння за 2020 рiк (до складу входить Звiт про корпоративне управлiння
емiтента);
2.
Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2020 рiк.
Планується що Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 2020 рiк. буде нам надана згодом
пiсля дати звiту аудитора.
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на Iншу iнформацiю та ми не робимо

висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї Iншої iнформацiї.
У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з
Iншою iнформацiєю, зазначеною вище (у разi її надання), та при цьому розглянути, чи iснує
суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими
знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнформацiя має вигляд такої, що мiстить
суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що
iснує суттєве викривлення цiєї Iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.
Звiт про управлiння (звiт про корпоративне управлiння) за 2020 рiк
Як описано вище у роздiлi "Основа для думки iз застереженням", ми не змогли отримати
прийнятнi аудиторськi докази у достатньому обсязi щодо: справедливої вартостi утримуваних
на балансi "Iнших фiнансових iнвестицiй" в сумi 47 647тис. грн. та балансової вартостi
поточних фiнансових iнвестицiй в сумi 205 663 тис. грн.; розкриття iнформацiї вiдносно
операцiй з пов'язаними сторонами та щодо обгрунтованостi застосування припущення про
безперервнiсть дiяльностi.
Вiдповiдно, ми не можемо дiйти висновку, чи Iнша iнформацiя (в частинi Звiту про управлiння
(звiту про корпоративне управлiння) за 2020 рiк мiстить суттєве викривлення стосовно цього
питання.
Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 2020 рiк
Компанiя планує пiдготувати та оприлюднити Рiчну iнформацiю емiтента цiнних паперiв за
2020 рiк пiсля дати оприлюднення цього звiту незалежного аудитора. Пiсля отримання й
ознайомлення з Рiчною iнформацiєю емiтента цiнних паперiв, якщо ми дiйдемо висновку, що
в ньому iснує суттєве викривлення, ми повiдомимо про це питання додатково тих осiб, кого
надiлено найвищими повноваженнями.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими
повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової
звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року № 996-ХIV щодо складання фiнансової
звiтностi та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал вважає
необхiдною для пiдготовки фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок
шахрайства або помилки.
При пiдготовцi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку
здатностi компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це
застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм
випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити
дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом
фiнансового звiтування компанiї.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не
мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора,
що мiстить нашу думку.

Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит,
проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно iснує.
Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими,
якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкується, вони можуть впливати на
економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до МСА аудиту, ми використовуємо професiональне судження
та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
Iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi
внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у
вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки,
оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi
твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
Отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для
розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки
щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
Оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових
оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
Доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi
отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо
подiй або умов, що може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Компанiї продовжувати
свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої
суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в нашому звiтi аудитора до вiдповiдних
розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є
неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських
доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть
примусити Компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;
Оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з
розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що
покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного подання.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, разом з iншими питаннями
iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi
результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi
нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми
виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й
iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу
незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими
повноваженнями, ми визначили тi, що були найбiльш значущими пiд час аудиту фiнансової
звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi
питання в нашому звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом
заборонено публiчне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми
визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки
такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв

Думка щодо iнформацiї у Звiтi про корпоративне управлiння, розкриття якої вимагається
пп.5-9 частини 3 ст.40-1 Закону 3480-IV
На пiдставi роботи, проведеної нами пiд час аудиту, ми прийшли до висновку, що iнформацiя
а саме: опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками
Компанiї; перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй
Компанiї; iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв
(учасникiв) на загальних зборах емiтента; порядок призначення та звiльнення посадових осiб
Компанiї; повноваження посадових осiб Компанiї, розкрита у Звiтi про корпоративне
управлiння Компанiї станом на 31.12.20, як вимагається пп. 5-9 частини 3 ст. 40-1 Закону
3480-IV, крiм iнформацiї, що зазначена у роздiлi "Основа для думки iз застереженням" нашого
звiту.
Крiм того, ми перевiрили iнформацiю включену до Звiту про корпоративне управлiння,
розкриття якої вимагається пп.1-4 частини 3 ст.40-1 Закону 3480-IV, а саме:
посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується Компанiя,
яким Компанiя добровiльно вирiшила застосовувати з розкриттям вiдповiдної iнформацiї про
практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги.
iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис
прийнятих на зборах рiшень,
про персональний склад Наглядової ради та колегiального виконавчого органу
Компанiї, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний
опис прийнятих на них рiшень.
В Компанiї не прийнятий Кодекс корпоративного управляння.
Iншi питання - складання та подання фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до п.6 статтi 11 та п.
5 статтi 12 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть"
Подання Компанiєю фiнансової звiтностi, складеної на основi Таксономiї UA XBRL МСФЗ за
2020 рiк буде розпочато пiсля оновлення вiдповiдальними урядовими структурами
електронного формату Таксономiї.
Виконання вимог частини 4 статтi 14 Закону України вiд 21.12.2017 № 2258-VIII "Про аудит
фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" (далi - Закон) щодо надання додаткової
iнформацiї за результатами обов'язкового аудиту пiдприємства, що становить суспiльний
iнтерес.
Наводимо iнформацiю щодо розкриття вимог Закону.
ТОВ "Крестон Джi Сi Джi Аудит" було призначено для виконання цього завдання з
обов'язкового аудиту Наглядовою радою АТ "Київмедпрепарат" згiдно Протоколу №201 вiд
12 жовтня 2020 року.
Загальна тривалiсть виконання завдання з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi АТ
"Київмедпрепарат" для ТОВ "Крестон Джi Сi Джi Аудит" з урахуванням продовження
повноважень та повторних призначень становить 5 рокiв. Для ТОВ "Крестон Джi Сi Джi
Аудит" це друге завдання з аудиту фiнансової звiтностi Компанiї, пiсля визнання Компанiї
суб'єктом суспiльного iнтересу вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський
облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року № 996-ХIV щодо складання
фiнансової звiтностi.
Метою нашого аудиту є пiдвищення ступеня довiри визначених користувачiв до фiнансової
звiтностi Компанiї.

Обсяг аудиту визначено нами таким чином, щоб ми могли отримати прийнятнi аудиторськi
докази у достатньому обсязi для висловлення нашої думки про те, чи складена фiнансова
звiтнiсть Компанiї у всiх суттєвих аспектах вiдповiдно до застосовної концептуальної основи
фiнансового звiтування з урахуванням обгрунтованостi облiкових оцiнок, засобiв контролю, а
також специфiки галузi в якiй Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть.
Наш аудит проведено згiдно з МСА та вiдповiдними етичними вимогами i вiн надає нам
можливiсть формулювати таку думку. Внаслiдок властивих для аудиту обмежень бiльшiсть
аудиторських доказiв, на основi яких сформованi нашi висновки та на яких грунтується наша
думка, є швидше переконливими, нiж остаточними, а отже аудит не надає абсолютної гарантiї,
що фiнансова звiтнiсть не мiстить викривлень, i наш аудит не гарантує майбутню
життєздатнiсть Компанiї, ефективнiсть чи результативнiсть ведення справ Компанiї
управлiнським персоналом.
Iдентифiкацiя й оцiнка ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства чи помилки на
рiвнi фiнансового звiту та тверджень через розумiння Клiєнта та її середовища, включаючи
внутрiшнiй контроль.
Загальнi процедури iдентифiкацiї та оцiнки ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок
шахрайства чи помилки, якi застосовувалися пiд час нашого аудиту:
- аналiз середовища внутрiшнього контролю Компанiї, процесу iдентифiкацiї бiзнес-ризикiв,
доречних для цiлей фiнансового звiтування, якi застосованi у Компанiї, оцiнювання
значущостi ризикiв, ймовiрностi їх виникнення, а також прийняття рiшень Компанiєю щодо
механiзму розгляду цих ризикiв;
- процедури зовнiшнього пiдтвердження, у т.ч. щодо залишкiв рахункiв дебiторської
заборгованостi та їх умови, а також провели iнспектування документiв пiсля завершення
перiоду та системи внутрiшнього контролю Компанiї, пов'язаною iз сплатою дебiторської
заборгованостi та iнших фiнансових активiв;
-аналiз регуляторних ризикiв (регуляторне середовище, у т.ч. застосована концептуальна
основа фiнансового звiтування та правове та полiтичне середовище);
розумiння заходiв контролю IT, включаючи пов'язанi бiзнес-процеси, що стосуються
фiнансового звiтування, основних заходiв, якi Компанiя використовує для монiторингу
внутрiшнього контролю за фiнансовим звiтуванням;
-тестування журнальних проводок;
- аналiз iнформацiї, що отримана у попереднiх перiодах;
- виконання аналiтичних процедур по сутi разом iз детальними тестами, як процедурами по
сутi вiдповiдно до вимог професiйних стандартiв щодо вiдображених сум/або коефiцiєнтiв,
беручи до уваги джерело, порiвняннiсть, характер i вiдповiднiсть доступної iнформацiї, та
заходи внутрiшнього контролю за пiдготовкою фiнансової звiтностi;
- аналiз обставин щодо впливу на коефiцiєнти, якi використовуються для оцiнки фiнансового
стану, результатiв дiяльностi або руху грошових коштiв Компанiї та мали прогнозно привести
до викривлень iнформацiї, зокрема змiн в тенденцiях чи важливих коефiцiєнтах фiнансової
звiтностi або їх спiввiдношеннях.
Серед iдентифiкованих нами ризикiв, якi були значущими пiд час аудиту фiнансової звiтностi
Компанiї поточного перiоду та на якi, згiдно з нашими професiйними судженнями, доцiльно
було звернути увагу та якi призвели до модифiкацiї нашої думки, викладенi у роздiлi "Основа
для думки iз застереженням" нашого звiту.
Суттєва невизначенiсть щодо безперервностi дiяльностi (Примiтка 3)

Нашi дiї у вiдповiдь на оцiненi ризики включали:
o оцiнки висновку управлiнського персоналу щодо обгрунтованостi застосування припущення
про безперервнiсть дiяльностi.
o опитування ключових представникiв управлiнського персоналу за межами фiнансового
пiдроздiлу для отримання розумiння пом'якшувальних заходiв та планiв дiй Компанiї у
непередбачуваних обставинах;
o аналiз звiтiв наглядової ради щодо очiкуваного впливу цього питання на бiзнес Компанiї;
o отримання письмових доказiв щодо планiв Компанiї погiршення фiнансового стану Компанiї
(стосовно пандемiї, втрати об'єктiв ОЗ) та плану дiй для забезпечення безперервної роботи
виробничих об'єктiв; а також:
o перегляд пiдготовленого управлiнським персоналом аналiзу чутливостi прогнозiв
майбутнiх грошових потокiв Компанiї до змiн у припущеннях;
o оцiнювання розкриттiв iнформацiї щодо безперервностi дiяльностi у контекстi вимог до
розкриттiв iнформацiї застосованої концептуальної онови фiнансового звiтування
Операцiї та залишки з пов'язаними особами (Примiтка 27)
Нашi дiї у вiдповiдь на оцiненi ризики щодо операцiй з пов'язаними особами, включали:
Обговорення з командою iз завдання вразливостi фiнансової звiтностi до ризикiв шахрайства:
пошук належної iсторичної iнформацiї, зокрема через iнтернет або особливi зовнiшнi бази
даних дiлової iнформацiї; оцiнювання розкриттiв iнформацiї щодо пов'язаної сторони у
контекстi вимог до розкриттiв iнформацiї застосованої концептуальної онови фiнансового
звiтування; поєднання запитiв щодо розумiння заходiв контролю та обговорення з
управлiнським персоналом i тими, кого надiлено найвищими повноваженнями, фактiв
нерозкриття iнформацiї щодо пов'язаних осiб, у т.ч. кiнцевих бенефiцiарних власникiв; аналiз
надiйностi вiдповiдей та запевнень управлiнського персоналу
Iншi фiнансовi iнвестицiї (Примiтка 12)
Нашi дiї у вiдповiдь на оцiненi ризики щодо вiдображення у звiтностi Компанiї необоротних
активiв, без урахування можливого зменшення їх корисностi, включали:
Оцiнювання розкриттiв iнформацiї щодо iнших фiнансових iнвестицiй у контекстi вимог до
розкриттiв iнформацiї застосованої концептуальної онови фiнансового звiтування;
обговорення з управлiнським персоналом i тими, кого надiлено найвищими повноваженнями
планiв подальших дiй у зв'язку iз не визначенням справедливої вартостi утримуваних на
балансi "iнших фiнансових iнвестицiй".
Поточнi фiнансовi iнвестицiї (Примiтка 15)
Нашi дiї у вiдповiдь на оцiненi ризики щодо вiдображення у звiтностi Компанiї поточних
фiнансових iнвестицiй, без урахування їх можливого знецiнення, включали:
Оцiнювання розкриттiв iнформацiї щодо поточних фiнансових iнвестицiй у контекстi вимог до
розкриттiв iнформацiї застосованої концептуальної основи фiнансового звiтування; аналiз
iсторичних даних виникнення кредитних збиткiв вiд утримуваного на балансi активу; ми
провели аналiз коректностi сум заборгованостi за векселями за строками виникнення станом
на звiтну дату шляхом звiрки даних, зазначених у балансi, до пiдтверджуючих документiв;
обговорення з управлiнським персоналом i тими, кого надiлено найвищими повноваженнями
процесiв полiтики та контрольних процедур щодо оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв,
використання матрицi оцiночних резервiв; оцiнювання планiв клiєнта щодо подальших дiй у
зв'язку iз не визначенням можливих кредитних збиткiв вiд утримуваного на балансi активу.

У роздiлi "Ключовi питання аудиту" цього звiту, нами розкритi питання, якi на наше
професiйне судження, були значущими пiд час аудиту фiнансової звiтностi Компанiї
поточного перiоду та на якi необхiдно було звернути увагу. Цi питання були розглянутi в пiд
час нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та при цьому не є замiною модифiкованої
думки та ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
У роздiлi "Пояснювальний параграф" цього звiту нами розкрито питання, на якi, на наше
професiйне судження, також доцiльно звернути увагу. Цi питання були розглянутi в контекстi
нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому, при цьому ми не вносили подальших
застережень до нашої думки щодо цих питань.
Пiд час виконання цього завдання з обов'язкового аудиту, ми проаналiзували, в яких областях
iснували ризики щодо упередженостi та формування управлiнським персоналом суб'єктивних
суджень, наприклад, щодо суттєвих бухгалтерських оцiнок, що включало застосування
припущень i розгляд майбутнiх подiй, з якими внаслiдок їх характеру пов'язана
невизначенiсть. Всi виявленi нами значнi ризики, iнформацiю щодо яких ми вважаємо за
доцiльне розкрити вiдповiдно до частини 4,3 статтi 14 Закону України "Про аудит фiнансової
звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21.12.2017 № 2258 VIII, зазначенi у роздiлi "Основа
для думки iз застереженням" нашого звiту та роздiлi "Ключовi питання аудиту" цього звiту та
були обговоренi з найвищим управлiнським персоналом Компанiї.
Згiдно результатiв нашого аудиту, всi виявленi факти, що є значущими ризиками, були
обговоренi з найвищим управлiнським персоналом Компанiї, тi з них, якi потребували
внесення виправлень у фiнансову звiтнiсть виправленi (описанi в додатковому звiтi для
Наглядової ради), крiм тих, що залишились невиправленими та описанi у роздiлi "Основа для
думки iз застереженням", або значнi ризики, якi додатково описанi у роздiлi "Ключовi питання
аудиту".
Виявленi нами факти не пов'язанi iз ризиком шахрайства.
Iнформацiю, що мiститься у звiтi незалежного аудитора, що надається за результатами аудиту
фiнансової звiтностi АТ "Київмедпрепарат" за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року було
узгоджено з iнформацiєю у Додатковому звiтi для Наглядової ради вiд 19 березня 2021 року.
Ми не виявили жодних фактiв неузгодженостi iнформацiї мiж Додатковим звiтом для
Наглядової Ради та iнформацiєю, зазначеною у Звiтi незалежного аудитора.
ТОВ "Крестон Джi Сi Джi Аудит" не надавало Компанiї iнших послуг, заборонених вiдповiдно
до вимог статтi 6 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть"
вiд 21.12.2017 №2258 VIII протягом 2020 року та у перiод з 1 сiчня 2021 року до дати
пiдписання цього звiту незалежного аудитора.
Протягом 2020 року ТОВ "КРЕСТОН ДЖI СI ДЖI АУДИТ" не надавало Компанiї iншi
послуги, окрiм послуг з обов`язкового аудиту.
ТОВ "КРЕСТОН ДЖI СI ДЖI АУДИТ" та ключовий партнер з аудиту є незалежними по
вiдношенню до Компанiї згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з
мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами,
застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi
обов`язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Пiд час проведення аудиту
нами не було встановлено жодних додаткових фактiв або питань, якi могли б вплинути на
нашу незалежнiсть та на якi ми б хотiли звернути увагу.

Вiдповiдно до роздiлу XV додатка 38 Положення 2826
1
Найменування аудиторської фiрми
ТОВ "КРЕСТОН ДЖI СI ДЖI АУДИТ"
2
Iдентифiкацiйний код юридичної особи 31586485
3
Мiсцезнаходження аудиторської фiрми 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 172
4
Номер реєстрацiї аудиторської фiрми в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської
дiяльностi
2846
5
Дата i номер рiшення про проходження перевiрки системи контролю якостi
аудиторських послуг
23.02.2017 № 339/3
6
Звiтний перiод, за який проведено аудит консолiдованої фiнансової звiтностi 2020 рiк
7
Номер та дата договору на проведення аудиту Договiр №2351/IFRS/111/10 вiд
19.10.2020 року
8
Дата початку та дата закiнчення аудиту 01.11.2020 до 19.03.2021
9
Дата аудиторського звiту 19.03.2021
10
Розмiр винагороди за проведення рiчного аудиту, грн 489 600,00 грн., в т.ч. ПДВ 81
600,00 грн.

Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора,
є:
Миронова Людмила Iванiвна
Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв №100990
За i вiд iменi аудиторської фiрми ТОВ "Крестон Джi Сi Джi Аудит"
Директор
ТОВ "Крестон Джi Сi Джi Аудит"
Андрiй Домрачов
Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв №101004
БЦ Палладiум Сiтi
Київ, 03150, Україна
вул. Горького (Антоновича), 172
Київ, Україна
Дата надання висновку: 19 березня 2021 року

ЗАЯВА ПРО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ КЕРIВНИЦТВА ЗА ФIНАНСОВУ ЗВIТНIСТЬ
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року
Дана фiнансова звiтнiсть АТ "Київмедпрепарат" (далi - "Компанiя") за рiк, що закiнчився 31
грудня 2020 року, була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi. Керiвництво Компанiї несе вiдповiдальнiсть за точнiсть, достовiрнiсть та

об'єктивнiсть iнформацiї, що мiститься у фiнансовiй звiтностi.
Пiдготовка фiнансової звiтностi обов'язково передбачає використання оцiнок, заснованих на
судженнях керiвництва, особливо при операцiях, що впливають на звiтний перiод, i
неможливо бути впевненими, що вони будуть завершенi до майбутнiх перiодiв. Дана
фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена з використанням прийнятних меж суттєвостi та з
використанням iнформацiї, що була у наявностi до 31 грудня 2020 року включно.
Виконуючи свої зобов'язання щодо цiлiсностi фiнансової звiтностi, керiвництво пiдтримує
функцiонування фiнансових та управлiнських систем контролю i практики, покликанi
забезпечити достатню впевненiсть у тому, що операцiї санкцiонованi, активи зберiгаються i
облiк ведеться належним чином.
Керiвництво Компанiї пiдготувало фiнансову звiтнiсть до того, як вона була подана на
затвердження та випуск 19 березня 2021 року.
Компанiя ТОВ "Крестон Джi Сi Джi Аудит", яка є незалежним аудитором, виконала аудит
фiнансової звiтностi Компанiї згiдно з Мiжнародними стандартами аудиту та пiсля виконання
висловила свою думку щодо її достовiрностi в аудиторському звiтi, що додається.
Яцюк О.М. Будя Т.I.
Директор виконавчий
АТ "Київмедпрепарат"

Головний бухгалтер

__________________

АТ "Київмедпрепарат"

__________________
19 березня 2021 року

19 березня 2021 року

ЗВIТ КЕРIВНИЦТВА
Керiвництво АТ "Київмедпрепарат" (далi - "Компанiя") надає цей Звiт разом з перевiреною
аудитором фiнансовою звiтнiстю Компанiї за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року.
Основна дiяльнiсть
Основною дiяльнiстю Компанiї є:
Виробництво фармацевтичних препаратiв i матерiалiв;
Оптова торгiвля фармацевтичними товарами.
Огляд змiн, фiнансового стану та фiнансових результатiв дiяльностi Компанiї
Аналiз фiнансових показникiв, що характеризують рiвень фiнансового стану та фiнансовi
результати Компанiї, надано у примiтцi 29.10 та 29.11 до даної фiнансової звiтностi.
Основнi ризики та невизначеностi
Основнi ризики та невизначеностi щодо iнформацiї, приведеної у фiнансовiй звiтностi
Компанiї, а також заходи з управлiння цими ризиками розкритi у примiтцi 29 до даної
фiнансової звiтностi.
Фiнансовi результати i дивiденди
Iнформацiя про фiнансовi результати дiяльностi Компанiї викладена на сторiнцi 18 даної
фiнансової звiтностi. Рiшення про оголошення дивiдендiв керiвництво Компанiї не приймало у
зв'язку з тим, що загальними зборами Компанiї було прийнято рiшення, що дивiденди не
нараховуються, а прибуток спрямовується на розвиток виробництва.
Випущений капiтал
Змiн у сумi випущеного капiталу за звiтний перiод не вiдбувалось. Станом на 31.12.2020
iснує дебiторська заборгованiсть в розмiрi 2 657 тис. грн., яка виникла через викуп в
попереднiх роках власних акцiй у юридичних та фiзичних осiб та перепродаж їх ПАТ
"Гемопласт".
Керiвництво Компанiї

Компанiя знаходиться пiд спiльним контролем юридичних та фiзичних осiб, що здiйснюють
стратегiчне та оперативне управлiння дiяльнiстю Компанiї. Протягом звiтного перiоду змiн у
складi керiвництва Компанiї не вiдбувалося.
Подiї пiсля звiтної дати
Керiвництво Компанiї використовує усi можливi важелi для зменшення впливу негативних
чинникiв на показники фiнансової звiтностi, а також для подолання фiнансової кризи в Українi
в цiлому.
Незалежний аудитор
Компанiя ТОВ "Крестон Джi Сi Джi Аудит", яка є незалежним аудитором, висловила
готовнiсть до продовження спiвробiтництва.
Яцюк О.М. Будя Т.I.
Директор виконавчий
АТ "Київмедпрепарат"

Головний бухгалтер

__________________

АТ "Київмедпрепарат"

__________________
19 березня 2021 року

19 березня 2021 року

XVI. Твердження щодо річної інформації
Фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан
Товариства на 31 грудня 2019 року, та її фiнансовi результати, а також рух грошових потокiв за
рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi (МСФЗ) та вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Українi" вiд 16.07.1999 року № 996-ХIV (зi змiнами) щодо складання фiнансової звiтностi.

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

Дата
виникнення
події

1
20.08.2020
09.01.2020
07.04.2020
02.12.2020
23.12.2020

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних НКЦПФР або
через особу, яка
провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від імені
учасників
фондового ринку
2

Вид інформації

3
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди
на вчинення значних правочинів
Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції,
розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним
пороговому значенню пакета акцій
Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції,
розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним
пороговому значенню пакета акцій
Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції,
розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним
пороговому значенню пакета акцій
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

