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Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2013 рік 

 
I. Загальні відомості 

 
1. Повне найменування емітента 
 Публiчне акцiонерне товариство "Київмедпрепарат" 
2. Організаційно-правова форма 
 Публічне акціонерне товариство 
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
 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. Електронна поштова адреса  
 Oksana.Semenenko@arterium.ua  
 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії 23.04.2014
 (дата) 

2. Річна інформація опублікована у 
77 (3874) Бюлетень. Цiннi папери 

України  25.04.2014

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 
сторінці 

http://www.kiev
medpreparat.co
m/shareholders/

annual.html в мережі Інтернет 30.04.2014
 (адреса сторінки)  (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 
1. Основні відомості про емітента X 
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X 
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 
(розміру часток, паїв) X 
7. Інформація про посадових осіб  емітента:  
   1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 
   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента  
9. Інформація про загальні збори акціонерів X 
10. Інформація про дивіденди  
 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 
12. Відомості про цінні папери емітента:  
   1) інформація про випуски акцій емітента X 
   2) інформація про облігації емітента  
   3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
   4) інформація про похідні цінні папери  
   5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду X 
13. Опис бізнесу X 
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  
   1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 
   2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 
   3) інформація про зобов'язання емітента X 
   4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 
   5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 
що виникала протягом звітного періоду X 
17. Інформація про стан корпоративного управління X 
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. 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 за станом на кінець звітного року  
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття  
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  



22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)  
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 
30. Річна фінансова звітність  
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (у разі наявності) X 
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва)  
33. Примітки: 
П.1. пп 10). Органи управлiння акцiонерними товариствами не заповнюється. 
 
П.4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не заповнюється - посада не введена. 
 
П.5. Iнформацiя про рейтингове агентство не заповнюється, тому що в статутному капiталi 
емiтента не має державної частки, емiтент не є монополicтом на ринку, облiгацiї не 
випускалися, тому оцiнка рейтингового агентства не обов'язкова. 
 
П.8. Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше  акцiй емiтента, не 
заповнюється - осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше  акцiй емiтента згiдно довiдки, 
наданої Нацiональним депозитарiєм України, немає. 
 
П.10. Iнформацiя про дивiденди не заповнюється - дивiденди в звiтному, попередньому 
перiодах не нараховувались та не виплачувались. 
 
П.12. 2) Iнформацiя про облiгацiї емiтента не заповнюється - облiгацiї в звiтному перiодi не 
випускалися.  
 
П.12. 3) Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не заповнюється - iншi цiннi 
папери, випуск яких пiдлягає реєстрацiї, не випускалися. 
 
П.12. 4) Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не заповнюється - похiднi цiннi папери 
не випускалися. 
 
П.15. Iнформацiя  про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не заповнюється - 
борговi цiннi папери не випускалися. 
 
П.18 - 27. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв 
ФОН, склад, структуру , розмiр iпотечного покриття  не заповнюється -  iпотечнi облiгацiї, 
сертифiкати, сертифiкати ФОН не випускалися. 
 
П.28. Вiдомостi про аудиторський висновок  не заповнюють публiчнi акцiонернi товариства.  
 
П.30 . Не заповнюється - рiчна фiнансова звiтнiсть складається вiдповiдно до МСБО. 
 
П.32. Не заповнюється - цiльовi облiгацiї не випускалися. 



 
 
 
 
 
 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 
 Публiчне акцiонерне товариство "Київмедпрепарат" 
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 
 А00  № 010 
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) 
 1033 
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. Органи управління підприємства 
 Не заповнюється акцiонерними товариствами 
11. Банки, що обслуговують емітента 
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті 
 АТ "БАНК "ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ" 
2) МФО банку 
 300131 
3) Поточний рахунок 
 26000010999980 
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті 
 АТ "БАНК "ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ" 
5) МФО банку 
 300131 
6) Поточний рахунок 
 26009010999840 
 
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 
ліцензії 

(дозволу) 

Дата 
видачі 

Державний орган, що видав

Дата 
закінчення 
дії ліцензії 
(дозволу) 

1 2 3 4 5 
Виробництво лiкарських засобiв Серiя АВ № 

501347 
19.01.2011 Державна iнспекцiя якостi  

лiкарських засобiв 
Мiнiстерства охорони здоров'я 

України 

 

Опис Не потребує продовження термiну дiї, в зв'язку з тим, що лiцензiя 



видана на необмежений термiн 
Оптова торгiвля лiкарськими 

засобами 
Серiя АВ № 

598345 
28.02.2012 Державна служба України з 

лiкарських засобiв 
 

Опис 
Не потребує продовження термiну дiї, в зв'язку з тим, що лiцензiя 
видана на необмежений термiн 

Виробництво ветеринарних 
медикаментiв i препаратiв, 
оптова роздрiбна торгiвля 

ветеринарними медикаментами i 
препаратами 

Серiя АД № 
065674 

08.08.2012 Державна  ветеринарна та 
фiтосанiтарна служба України

 

Опис 
Не потребує продовження термiну дiї, в зв'язку з тим, що лiцензiя 
видана на необмежений термiн 

Медична практика Серiя АГ № 
570759 

24.03.2011 Мiнiстерство охорони здоров'я 
України 

 

Опис 
Не потребує продовження термiну дiї, в зв'язку з тим, що лiцензiя 
видана на необмежений термiн 

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

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

IV) "Перелiку наркотичних 
засобiв, психотропних речовин i 

прекурсорiв" 

Серiя АГ № 
507709 

10.02.2011 Державний комiтет України з 
питань контролю за 

наркотиками 

03.09.2014

Опис Планується продовження термiну дiї лiцензiї. 
Видобування корисних копалин 

iз родовищ, що мають 
загальнодержавне значення та 
включенi до Державного фонду 
родовищ корисних копалин 

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

5.1.1. Видобування питних вод. 

Серiя АВ № 
521350 

05.03.2010 Державна геологiчна служба  

Опис 
Не потребує продовження термiну дiї, в зв'язку з тим, що лiцензiя 
видана на необмежений термiн 

 
13.  Відомості щодо участі  емітента в створенні юридичних осіб 
1) Найменування 
 Корпорацiя "Артерiум" 
2) Організаційно-правова форма 
 Корпорація 
3) Код за ЄДРПОУ 
 33406813 
4) Місцезнаходження 
 01032, м.Київ, вул.Саксаганського, 139 
5) Опис  
 Корпорацiя "Артерiум" створена не в звiтному перiодi. 
У 2005р. Вiдкрите акцiонерне товариство "Київмедпрепарат" разом з Акцiонерним товариством 
вiдкритого типу "Галичфарм" отримали дозвiл Антимонопольного Комiтету України та стали 
засновниками та учасниками об'єднання пiдприємств - корпорацiї "Артерiум", 
мiсцезнаходження: 01032, м.Київ, вул.Саксаганського, 139.  
      Станом на 31.12.2013р.  частка участi   ПАТ "Київмедпрепарат" (ЄДРПОУ 00480862) - 



8,93%, мiсцезнаходження: 01032, м.Київ, вул. Саксаганського, 139. 
      Корпорацiя "Артерiум" дiє на пiдставi Установчого договору та Статуту, затвердженого 
Зборами учасникiв Корпорацiї 16 листопада 2010р.  
      Структура Корпорацiї "Артерiум".  
              Керiвний центр - Корпорацiя "Артерiум".  
              Маркетинговi центри -  Україна (м.Київ); Представництво Корпорацiї в Бiлорусi 
(м.Мiнськ);  Представництво Корпорацiї в Казахстанi (м.Алмати); Представництво Корпорацiї в 
Узбекистанi (м.Ташкент); Представництво Корпорацiї в Росiї (м.Москва); Представництво в 
Азербайджанськiй республiцi (м.Баку).  
               Виробничi центри - Україна, м.Київ, АТ "Київмедпрепарат"; Україна, м.Львiв, АТ 
"Галичфарм".  
         Метою дiяльностi Корпорацiї "Артерiум" є:  
       - координацiя виробничої, наукової та iншої дiяльностi Учасникiв Корпорацiї для вирiшення 
їх  спiльних економiчних та соцiальних завдань на основi   поєднання iнтересiв кожного її 
Учасника з загальними iнтересами, шляхом делегування Корпорацiї окремих повноважень, 
координацiї та централiзованого регулювання дiяльностi Учасникiв; 
       - здiйснення самостiйної виробничої, комерцiйної та iншої господарської дiяльностi, що 
визначена Статутом та не суперечить дiючому законодавству; 
       - технiко-технологiчний, економiчний розвиток Учасникiв Корпорацiї; 
       - забезпечення належних умов господарської дiяльностi Учасникiв.       
 
       При виходi Учасника з Корпорацiї, на його письмову вимогу, йому повертається його 
внесок до Статутного фонду. Учасник може також бути виключений з числа учасникiв 
Корпорацiї на пiдставi рiшення Зборiв Учасникiв Корпорацiї в тому випадку, якщо  
такий Учасник своїми дiями перешкоджає досягненню мети дiяльностi Корпорацiї, або якщо 
дiями (бездiяльнiстю) такого Учасника завдано збиткiв чи шкоди дiловiй репутацiї Корпорацiї 
(iншому Учаснику Корпорацiї).  
       Учасник має право вiдступити свою частку (її частину) в Статутному фондi Корпорацiї 
тiльки за згодою всiх iнших учасникiв Корпорацiї. Учасники Корпорацiї користуються 
переважним правом придбання частки (її частини) Учасника, який вiдступає, пропорцiйно їх 
часткам у Статутному фондi Корпорацiї або в iнших погоджених мiж ними розмiрi.  
 
 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 
вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 
засновника 

та/або учасника
Місцезнаходження 

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 
учаснику (від 
загальної 
кількості) 

    

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи 

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

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 
учаснику (від 
загальної 
кількості) 

Органiзацiя орендарiв 
Орендного пiдприємства 

    0,8778 



"Київмедпрепарат" -   3879 
фiзичних осiб 

Усього 0,8778 
 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
1) Посада 
 Директор виконавчий - голова Виконавчої дирекцiї 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Яцюк Олександр Миколайович 
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
     
4) Рік народження 
 1963 
5) Освіта 
 Вища, Київський  технологiчний iнститут харчової промисл., 1985р. 
6) Стаж керівної роботи (років) 
 31 
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 З 07.1999р - до 03.2006р. - АТ "Київмедпрепарат", директор по виробничо-технiчним  
питанням, з 04.2006р. - АТ "Київмедпрепарат", виконавчий директор, з 20.04.2011р. -  АТ 
"Київмедпрепарат",  директор виконавчий.  
 
8) дата обрання та термін, на який обрано 
 30.12.2011, обрано на 3 роки 
9) 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 29.12.2011р. повноважень членiв Виконавчої дирекцiї, Яцюк О.М. 
переобраний з 30.12.2011р. на посаду голови Виконавчої дирекцiї (рiшення прийнято 
Наглядовою радою 23.12.2011р., протокол № 23).     
Отримує винагороду згiдно  штатного розкладу. В натуральнiй формi винагороду не отримує. 
Згоду на розкриття паспортних даних не надано. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
 
1) Посада 
 Директор фiнансовий - член Виконавчої дирекцiї 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Стецюк Оксана Анатолiївна 
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
     
4) Рік народження 
 1971 
5) Освіта 
 Вища, Донецький державний комерцiйний iнститут, економiст 



6) Стаж керівної роботи (років) 
 20 
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
  з 09.2005р. до 01.2006р. - ТОВ "Диво-Свiт", начальник фiнансового вiддiлу, з 02.2006р. - 
АТ "Київмедпрепарат", фiнансовий директор,   з 20.04.2011р. -  АТ "Київмедпрепарат",  
директор фiнансовий. 
 
8) дата обрання та термін, на який обрано 
 30.12.2011, обрано на 3 роки 
9) Опис 
 Повноваження та обов'язки:  
1.Органiзацiя розробки i подальший контроль дотримання полiтики пiдприємства в областi 
використання iнформацiйних технологiй. 
2.Визначення i забезпечення достатнього i оптимального рiвня капiталу пiдприємства з 
урахуванням затверджених стратегiчних цiлей i планiв, при необхiдностi вибiр джерел i форм 
залучення додаткового капiталу. 
3.Управлiння грошовими потоками пiдприємства, оборотним капiталом, забезпечення 
монiторингу ефективного i економного використання фiнансових ресурсiв пiдприємства в 
цiлому. 
4.Здiйснення методичного керiвництва i координацiї дiяльностi пiдроздiлiв пiдприємства по 
розробцi планiв (бюджетiв), а також контроль їх виконання, 
та iншi. 
В зв'язку  з закiнченням 29.12.2011р. повноважень членiв Виконавчої дирекцiї, Стецюк О.А. 
переобрана з 30.12.2011р. на посаду члена Виконавчої дирекцiї (рiшення прийнято Наглядовою 
радою 23.12.2011р., протокол № 23).       
Отримує винагороду згiдно  штатного розпису. В натуральнiй формi винагороду не отримує. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоду на розкриття паспортних 
даних не надано. 
 
1) Посада 
 Головний бухгалтер - член Виконавчої дирекцiї 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Будя Тетяна Iванiвна 
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
     
4) Рік народження 
 1960 
5) Освіта 
 Вища. Київський iнститут народного господарства 
6) Стаж керівної роботи (років) 
 23 
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 з 03.1991р.  до 06.2008р. - АТ "Київмедпрепарат",  заступник головного бухгалтера, з 
07.2008р. - АТ "Київмедпрепарат", головний  
бухгалтер.  
 
8) дата обрання та термін, на який обрано 
 30.12.2011, обрано на 3 роки 
9) Опис 
 Повноваження та обов'язки: 



1.Здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi. 
2.Здiйснює контроль за дотриманням порядку  оформлення первинних i бухгалтерських 
документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань.   
3.Забезпечує складання балансу та iншої звiтностi.  
та iншi. 
В зв'язку  з закiнченням 29.12.2011р. повноважень членiв Виконавчої дирекцiї, Будя Т.I. 
переобрана з 30.12.2011р. на посаду члена Виконавчої дирекцiї (рiшення прийнято Наглядовою 
радою 23.12.2011р., протокол № 23).        
Отримує винагороду згiдно  штатного розкладу. В натуральнiй формi винагороду не отримує. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоду на розкриття паспортних 
даних не надано. 
 
1) Посада 
 Голова Наглядової ради 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Колодiй Iгор Петрович 
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
     
4) Рік народження 
 1973 
5) Освіта 
 Вища. Московський технiчний державний унiверситет iм. Баумана. 
6) Стаж керівної роботи (років) 
 15 
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
  08.2005р. - 03.2006р. - АТ "Київмедпрепарат", в.о. виконавчого директора, з 04.2006р. - 
Корпорацiя Артерiум", директор з виробничих операцiй. 
 
8) дата обрання та термін, на який обрано 
 28.12.2012, обрано на 3 роки 
9) Опис 
 Повноваження та обов'язки: розробка стратегiї  дiяльностi Товариства з метою 
забезпечення  стiйкого фiнансово-економiчного  стану Товариства, пiдвищення його  
прибутковостi i  конкурентноздатностi,  захист прав  та законних iнтересiв акцiонерiв, 
забезпечення  ефективностi  їх  iнвестицiй, а   також реалiзацiя iнших статутних завдань 
Товариства. 
В зв'язку з припинення повноважень членiв Наглядової ради, обраний  з 28.12.2012р. на посаду  
члена Наглядової ради на Загальних зборах акцiонерiв  Товариства  28.12.2012р.  (протокол № 
30).   Обраний на посаду голови  Наглядової ради на засiданнi Наглядової ради Товариства  
12.02.2013р. (протокол № 1). 
За виконання обов"язкiв голови Наглядової ради винагороди не отримує нi в грошовiй, нi в 
натуральнiй формi.  
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоду на розкриття паспортних 
даних не надано. 
 
 
1) Посада 
 Член Наглядової ради 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Партишев Олександр Олександрович 



3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
     
4) Рік народження 
 1967 
5) Освіта 
 Вища. Київський Нацiональний Унiверситет iм. Т.Г. Шевченка, Мiжнародний Iнститут 
Менеджменту.  
6) Стаж керівної роботи (років) 
 18 
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
  06.2005р. - 04.2007р. - Корпорацiя "Артерiум", директор з продажу та розвитку бiзнесу, з 
05.2007 - Корпорацiя "Артерiум", комерцiйний директор. 
 
8) дата обрання та термін, на який обрано 
 28.12.2012, обрано на 3 роки 
9) Опис 
 Повноваження та обов'язки: розробка стратегiї  дiяльностi Товариства з метою 
забезпечення  стiйкого фiнансово-економiчного  стану Товариства, пiдвищення його  
прибутковостi i  конкурентноздатностi,  захист прав  та законних iнтересiв акцiонерiв, 
забезпечення  ефективностi  їх  iнвестицiй, а   також реалiзацiя iнших статутних завдань 
Товариства. 
В зв'язку з припинення повноважень членiв Наглядової ради, обраний  з 28.12.2012р. на посаду  
члена Наглядової ради на Загальних зборах акцiонерiв  Товариства  28.12.2012р.  (протокол № 
30).  
За виконання обов"язкiв члена Наглядової ради винагороди не отримує нi в грошовiй, нi в 
натуральнiй формi.  
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоду на розкриття паспортних 
даних не надано. 
 
1) Посада 
 Член Наглядової ради 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Богун Галина Миколаївна 
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
     
4) Рік народження 
 1962 
5) Освіта 
 Вища. Академiя управлiння, бiзнесу i права 
6) Стаж керівної роботи (років) 
 18 
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 01.02.1996р.- 01.10.2000р. - АТ "Київмедпрепарат", начальник фiнансового бюро 
бухгалтерiї; з 01.10.2000р.  - АТ "Київмедпрепарат", начальник вiддiлу казначейства. 
 
8) дата обрання та термін, на який обрано 
 28.12.2012, обрано на 3 роки 
9) Опис 
 Повноваження та обов'язки: розробка стратегiї  дiяльностi Товариства з метою 



забезпечення  стiйкого фiнансово-економiчного  стану Товариства, пiдвищення його  
прибутковостi i  конкурентноздатностi,  захист прав  та законних iнтересiв акцiонерiв, 
забезпечення  ефективностi  їх  iнвестицiй, а   також реалiзацiя iнших статутних завдань 
Товариства. 
В зв'язку з припинення повноважень членiв Наглядової ради, обрана  з 28.12.2012р. на посаду  
члена Наглядової ради на Загальних зборах акцiонерiв  Товариства  28.12.2012р.  (протокол № 
30).   
За виконання обов"язкiв члена Наглядової ради винагороди не отримує нi в грошовiй, нi в 
натуральнiй формi.  
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоду на розкриття паспортних 
даних не надано. 
 
 
1) Посада 
 Голова Ревiзiйної комiсiї 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Бiгун Володимир Євгенович 
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
     
4) Рік народження 
 1974 
5) Освіта 
 Вища. Нацiональний унiверситет iм.Т.Г. Шевченка, Київський нацiональний економiчний 
унiверситет. 
6) Стаж керівної роботи (років) 
 8 
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 25.04.05 - 15.06.06 - Корпорацiя "Артерiум", юрисконсульт, з 16.06.06  - Корпорацiя 
"Артерiум",  начальник юридичної служби.  
 
8) дата обрання та термін, на який обрано 
 28.12.2012, обрано на 3 роки 
9) 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 з припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї, обраний  з 28.12.2012р. на посаду   
на Загальних зборах акцiонерiв  Товариства  28.12.2012р.  (протокол № 30).   
За виконання обов'язкiв голови Ревiзiйної комiсiї винагороди не отримує  нi в грошовiй, нi в 
натуральнiй формi.  
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоду на розкриття паспортних 
даних не надано. 
 
1) Посада 
 Член Ревiзiйної комiсiї 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Байрак Наталiя Михайлiвна 
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 



     
4) Рік народження 
 1956 
5) Освіта 
 Вища. Київський iнститут народного господарства 
6) Стаж керівної роботи (років) 
 0 
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 з 02.1994р. - АТ "Київмедпрепарат",  бухгалтер,  з 09.2001р. - АТ "Київмедпрепарат", 
старший  бухгалтер.  
 
8) дата обрання та термін, на який обрано 
 28.12.2012, обрано на 3 роки 
9) 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 з припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї, обрана  з 28.12.2012р. на посаду   
на Загальних зборах акцiонерiв  Товариства  28.12.2012р.  (протокол № 30).   
За виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї винагороди не отримує  нi в грошовiй, нi в 
натуральнiй формi. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоду на розкриття паспортних 
даних не надано. 
 
1) Посада 
 Член Ревiзiйної Комiсiї 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Семененко Оксана Василiвна 
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
     
4) Рік народження 
 1958 
5) Освіта 
 Вища. Київський полiтехнiчний iнститут 
6) Стаж керівної роботи (років) 
 0 
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 01.10.2000р. - 01.01.2009р. - АТ "Київмедпрепарат", менеджер з цiнних паперiв вiддiлу 
казначейства,  з 01.01.2009р.-  АТ "Київмедпрепарат", фахiвець (з цiнних паперiв) вiддiлу 
казначейства. 
 
8) дата обрання та термін, на який обрано 
 28.12.2012, обрано на 3 роки 
9) 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 з припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї, обрана  з 28.12.2012р. на посаду   



на Загальних зборах акцiонерiв  Товариства  28.12.2012р.  (протокол № 30).   
За виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї винагороди не отримує  нi в грошовiй, нi в 
натуральнiй формi.  
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоду на розкриття паспортних 
даних не надано. 
 
1) Посада 
 Член Наглядової ради 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Компанiя "BROWN & ROBBINS INVESTMENTS L.L.C. 
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
  9603212-3   
4) Рік народження 
  
5) Освіта 
  
6) Стаж керівної роботи (років) 
  
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
  
8) дата обрання та термін, на який обрано 
 28.12.2012, обрано на 3 роки 
9) Опис 
 Повноваження та обов'язки: розробка стратегiї  дiяльностi Товариства з метою 
забезпечення  стiйкого фiнансово-економiчного  стану Товариства, пiдвищення його  
прибутковостi i  конкурентноздатностi,  захист прав  та законних iнтересiв акцiонерiв, 
забезпечення  ефективностi  їх  iнвестицiй, а   також реалiзацiя iнших статутних завдань 
Товариства. 
Мiсцезнаходження: Сполученi Штати Америки, Атланта, реєстрацiйний код  9603212-3. 
В зв'язку з припинення повноважень членiв Наглядової ради, обраний  з 28.12.2012р. на посаду  
члена Наглядової ради на Загальних зборах акцiонерiв  Товариства  28.12.2012р.  (протокол № 
30).  
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
За виконання обов'язкiв члена Наглядової ради винагороди не отримує нi в грошовiй, нi в 
натуральнiй формi.  
 



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

Прості 
іменні 

Прості на 
пред’явника 

Привілейо-
вані іменні 

Привілейо-
вані на 

пред'явник
а 

Посада 

Прізвище, ім'я, 
по батькові 

фізичної особи 
або повне 

найменування 
юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

Кількість 
акцій 
(шт.) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 
відсотках) 

6 7 8 9 
Директор 
виконавчий - 
голова Виконавчої 
дирекцiї 

Яцюк Олександр 
Миколайович 

    47 0,00041 47 0 0 0 

Директор 
фiнансовий - член 
Виконавчої 
дирекцiї 

Стецюк Оксана 
Анатолiївна 

    0 0 0 0 0 0 

Головний 
бухгалтер - член 
Виконавчої 
дирекцiї 

Будя Тетяна 
Iванiвна 

    10 0,00009 10 0 0 0 

Голова Наглядової 
ради 

Колодiй Iгор 
Петрович 

    2 0,00002 2 0 0 0 

Член Наглядової 
ради 

Партишев 
Олександр 
Олександрович 

    30 0,00026 30 0 0 0 

Член Наглядової 
ради 

Богун Галина 
Миколаївна 

    41 0,00035 41 0 0 0 

Голова Ревiзiйної 
комiсiї 

Бiгун Володимир 
Євгенович 

    2 0,00002 2 0 0 0 

Член Ревiзiйної 
комiсiї 

Байрак Наталiя 
Михайлiвна 

    10 0,00009 10 0 0 0 

Член Ревiзiйної 
Комiсiї 

Семененко Оксана 
Василiвна 

    1 0,00001 1 0 0 0 

Член Наглядової 
ради 

Компанiя 
"BROWN & 
ROBBINS 
INVESTMENTS 
L.L.C. " 

 9603212-3   2 0,00002 2 0 0 0 

Усього 145 0,00127 145 0 0 0 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 
чергові позачергові 

Вид загальних зборів 
X  

Дата проведення 25.03.2013 
Кворум зборів 78,87 
Опис Порядок денний  зборiв: 

1. Затвердження регламенту Загальних зборiв. 
2. Розгляд та затвердження звiту Виконавчої дирекцiї Товариства про 
пiдсумки роботи за 2012рiк та основнi напрямки фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства у 2013 роцi. 
3. Розгляд та затвердження Звiту Ревiзiйної комiсiї по перевiрцi рiчного звiту 
та балансу Товариства за 2012 рiк. 
4. Розгляд та затвердження Звiту Наглядової ради Товариства про результати 
дiяльностi Товариства  у 2012 роцi. 
5. Затвердження рiчного звiту та балансу за 2012 рiк.  
6. Затвердження розподiлу прибутку i збиткiв Товариства за 2012 рiк. 
7. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 
8. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. 
 
З першого питання  прийнято рiшення: "Затвердити наступний регламент зборiв: 
      1)  Доповiдi з питань порядку денного - до 10 хвилин.     Виступаючим для 
обговорення питань порядку денного - до 5 хвилин. Вiдповiдi    доповiдача - до 5 
хвилин.  Процедура голосування з питань порядку денного - до 10 хвилин. 
Голосування з питань порядку денного буде проводитися письмово шляхом 
заповнення бюлетеня для голосування за принципом 1 акцiя -1 голос.      Анонiмнi 
питання розгляду не пiдлягають.  По всiм питанням  порядку денного  рiшення 
приймаються простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для 
участi у загальних зборах. 
       2)  Затвердити наступний порядок голосування:        Голосування по всiм 
питанням порядку денного зборiв    проводиться за допомогою бюлетенiв, номери 
яких вiдповiдають номеру питання порядку денного. Варiанти голосування ЗА, 
ПРОТИ чи УТРИМАВСЯ визначаються шляхом позначки у вiдповiдному полi 
бюлетеня.  
       Голосування по питанням порядку денного зборiв  № 8    проводиться за 
допомогою бюлетенiв для кумулятивного голосування № 8. Кумулятивне 
голосування вiдбувається таким чином: загальна кiлькiсть голосiв акцiонера 
помножується на кiлькiсть членiв органу товариства, що обирається, а акцiонер 
має право вiддати всi голоси за одного кандидата, або розподiлити їх мiж 
кiлькома кандидатами - у вiдповiдному полi бюлетеня бiля кожного з кандидатiв 
зазначається кiлькiсть голосiв. 
       3) Бюлетень має бути обов'язково пiдписаний акцiонером або його 
уповноваженим   представником i в разi вiдсутностi такого пiдпису вважається 
недiйсним". 
 
       З другого питання прийнято рiшення: "Звiт Виконавчої дирекцiї затвердити. 
Роботу Виконавчої дирекцiї визнати задовiльною". 
       З третього питання прийняте  рiшення: "        Звiт Ревiзiйної комiсiї по 
перевiрцi рiчного звiту та балансу Товариства за 2012 рiк  затвердити.    Роботу 
Ревiзiйної комiсiї визнати задовiльною".    
       З четвертого питання прийняте  рiшення: " Звiт Наглядової ради про 
результати дiяльностi Товариства за 2012 рiк  затвердити.    Роботу Наглядової 
ради визнати задовiльною."     
        З п'ятого питнання прийняте рiшення : "   Рiчний звiт та баланс Товариства за 
2012 р. затвердити."      
        З шостого питання   прийняте рiшення: "Розподiл прибутку за 2012р. 



затвердити.  Вiдрахувати до резервного капiталу Товариства           1,0 млн. грн. 
Дивiденди не нараховувати i не виплачувати.  Прибуток  Товариства  
реiнвестувати в розвиток  виробництва." 
        З сьомого питанню   прийняте рiшення: "Не вiдкликати Наглядову раду 
Товариства.  Залишити дiючий склад Наглядової ради Товариства". 
       Восьме питання зняте з розгляду, в  зв'язку з тим, що Зборами рiшення про 
припинення повноважень  Наглядової ради Товариства не прийнято, Наглядова 
рада продовжує роботу в дiючому складi". 
 

 
чергові позачергові 

Вид загальних зборів 
 X 

Дата проведення 12.06.2013 
Кворум зборів 79,6737 
Опис Порядок денний  зборiв: 

1. Затвердження регламенту загальних зборiв. 
2. Внесення змiн до Статуту Товариства  та затвердження Статуту в новiй 
редакцiї 
 
        З першого питання  прийнято рiшення: " Затвердити наступний регламент 
зборiв: 
         1) Доповiдь з питаннь порядку денного - до 10 хвилин. Виступаючим для 
обговорення питань порядку денного - до 5 хвилин. Вiдповiдi    доповiдача - до 5 
хвилин. Анонiмнi питання розгляду не пiдлягають.   Процедура голосування з 
питаннь порядку денного - до 10 хвилин. Голосування буде проводитися 
письмово шляхом заповнення бюлетенiв для голосування за принципом 1 акцiя -1 
голос. 
         По  питанню  порядку денного №1  рiшення приймаються простою 
бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, 
по  питанню № 2  рiшення приймається  3/4 голосiв акцiонерiв, якi 
зареєструвались для участi у загальних зборах. 
       2)  Затвердити наступний порядок голосування:   Голосування  проводиться за 
допомогою бюлетенiв, номери яких вiдповiдають номеру питання порядку 
денного. Варiанти голосування ЗА, ПРОТИ чи УТРИМАВСЯ визначаються 
шляхом позначки у вiдповiдному полi бюлетеня.  
             3) Бюлетень має бути обов'язково пiдписаний акцiонером або його 
уповноваженим   представником i в разi вiдсутностi такого пiдпису вважається 
недiйсним". 
  
        З другого питання прийнято рiшення: "З метою  впорядкування  видiв 
дiяльностi  Товариства,  а також  в зв'язку з проведенням додаткової емiсiї акцiй  
внести  змiни    в Статут ПАТ "Київмедпрепарат",  викласти  Статут  в новiй 
редакцiї та затвердити Статут  в новiй редакцiї.  Доручити Директору 
виконавчому Товариства Яцюку О.М. пiдписати Статут в новiй редакцiї.  
Зобов'язати Виконавчу дирекцiю Товариства  забезпечити реєстрацiю  Статуту в 
новiй редакцiї в Шевченкiвськiй районнiй у мiстi Києвi державнiй адмiнiстрацiї  в 
порядку, передбаченому дiючим законодавством України". 
 

 

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

АТ "Банк "Фiнанси та Кредит" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 
Код за ЄДРПОУ 09807856 



Місцезнаходження 04050, Шевченкiвський р-н, м.Київ, 
вул.Артема, 60 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

АЕ №286572 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.10.2013 
Міжміський код та телефон (044) 495-6319 
Факс (044) 495-6319 
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарної 

установи 
Опис Послуги щодо вiдкриття та ведення 

рахункiв у цiнних паперiв, зберiгання 
цiнних паперiв згiдно дог. 66-Д вiд 
13.03.2003р. 

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

ТОВ "Аудиторсько-консалтингова 
група "ЕКСПЕРТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 32346015 
Місцезнаходження 02094, Днiпровський р-н, м.Київ, 

вул.Червоногвардiйська буд. 5, оф.202 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

св.№ 3187 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.04.2003 
Міжміський код та телефон (044) 272-5321 
Факс (044) 272-5321 
Вид діяльності аудиторськi послуги 
Опис Надання аудиторських послуг згiдно 

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

ПрАТ "Акцiонерна страхова компанiя 
"Омега" 

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

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

АВ № 299848, 299852 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України 

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

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

ПАТ "Нацiональний депозитарiй 
України" 



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

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

АВ № 581322 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

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

цiнних паперiв 
Опис Послуги щодо кодифiкацiї цiнних 

паперiв. 
Послуги щодо обслуговування випуску 
цiнних паперiв Емiтента в 
бездокументарнiй формi iснування 
згiдно дог. Е-3013 вiд 03.02.2011р., дог. 
ОВ-2848 вiд 19.12.2013р. 
 

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

ТОВ "Основа - Цiннi папери" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 37044551 
Місцезнаходження 01042, Печерський р-н, м.Київ, вул. 

Патрiса Лумумби, 4/6 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

АЕ № 286653 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 15.07.2010 
Міжміський код та телефон (044) 529-4336 
Факс (044) 529-4336 
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарної 

установи 
Опис Надання послуги зi зберiгання та облiку 

цiнних паперiв, а також з реалiзацiї 
прав, якi закрiпленнi цiнними паперами 
згiдно договору 21 вiд 28.12.12. 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 
1. Інформація про випуски акцій 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 
випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 
ідентифікацій
ний номер 

Тип цінного 
папера 

Форма 
існування 
та форма 
випуску 

Номінальна 
вартість 

(грн) 

Кількість 
акцій 
(шт.) 

Загальна 
номінальна 
вартість 

(грн) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

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

України 
не надавався Акція проста 

документарн
а іменна 

Бездокумент
арні іменні 

0,25 404 002 101 000,5 100 

Опис 

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

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

не надавався Акція проста 
документарн
а іменна 

Документар
ні іменні 

25 404 002 10 100 050 100 

Опис 

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

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

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

UA1001921006 Акція проста 
документарн
а іменна 

Документар
ні іменні 

25 404 002 10 100 050 100 

Опис 

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

UA1001921006 Акція проста 
документарн
а іменна 

Документар
ні іменні 

25 804 002 20 100 050 100 

Опис 

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

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

UA1001921006 Акція проста 
документарн
а іменна 

Документар
ні іменні 

25 1 204 002 30 100 050 100 

Опис 

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

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

UA1001921006 Акція проста 
документарн
а іменна 

Документар
ні іменні 

25 4 004 002 100 100 050 100 

Опис 

            Шоста  емiсiя акцiй товариства була проведена  шляхом випуску 4 000 000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 25 грн.  у  
документарнiй формi на загальну суму 100 000 000 гривень шляхом закритого (приватного) розмiщення  та зареєстрована  Державною комiсiєю 
з цiнних паперiв та фондового ринку  (свiдоцтво про реєстрацiю випуску 8 004 002 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 25 гривень на 
загальну номiнальну вартiсть 200 100 050 гривень, дата реєстрацiї   06 листопада 2008р., реєстрацiйний № 445/1/08, дата видачi  03 квiтня 2009 
року - втратило чиннiсть).   



           Мета емiсiї - збiльшення обiгових  коштiв та розширення виробництва.   
           Усi акцiї Товариства повнiстю сплаченi за номiнальною вартiстю. 
          Торгiвля акцiями емiтента на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась.  Фактiв  лiстингу/делiстингу  акцiй емiтента на фондових 
бiржах не було.  
 

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

UA1001921006 Акція проста 
документарн
а іменна 

Документар
ні іменні 

25 8 004 002 200 100 050 100 

Опис 

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

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

UA4000106140 Акція проста 
бездокумента
рна іменна 

Бездокумент
арні іменні 

25 8 004 002 200 100 050 100 

Опис 

      Свiдоцтво за № 1212/1/10 отримано в зв"язку зi змiною форми iснування акцiй з документарної на бездокументарну згiдно рiшення 
загальних зборiв акцiонерiв вiд 13.11.2010р. -  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".  
Фактiв  лiстингу/делiстингу  акцiй емiтента на фондових бiржах не було.  

26.03.2013 32/1/2013 Нацiональна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA4000106140 Акція проста 
бездокумента
рна іменна 

Бездокумент
арні іменні 

25 11 604 00
2 

290 100 050 100 

Опис 

          Емiсiя акцiй товариства була проведена  шляхом випуску 3 600 000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 25 грн.  у  
бездокументарнiй формi на загальну суму 90 000 000 гривень 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 - чинне).   
           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.  
 



 
4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду 

№ 
з/п 

Дата 
зарахування 
акцій на 
рахунок 
емітента 

Кількість 
акцій, що 
викуплено 

(шт.) 

Дата 
реєстрації 

випуску акцій, 
що викуплено 

Номер свідоцтва 
про реєстрацію 
випуску акцій, 
що викуплено 

Найменування органу, що зареєстрував випуск 
акцій, що викуплено 

Частка від 
статутного 
капіталу (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 13.02.2013 37 000 20.12.2010 1212/1/10 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового 

ринку 
0,46 

2 18.02.2013 93 519 20.12.2010 1212/1/10 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового 
ринку 

1,17 

3 20.02.2013 19 000 20.12.2010 1212/1/10 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового 
ринку 

0,24 

4 22.02.2013 22 109 20.12.2010 1212/1/10 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового 
ринку 

0,28 

 



XI. Опис бізнесу 
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 
В 2013р. таких подiй не було. 
 
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші 
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, 
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх 
звітних періодів 
В 1992 р. пiдприємство було узято в оренду трудовим колективом i в 1994 р. на його базi було 
створено акцiонерне товариство "Київмедпрепарат". У 1998-1999р. у структурi акцiонерного 
капiталу пiдприємства вiдбулися iстотнi змiни: значна частка сконцентрувалася в руках 
стратегiчних iнвесторiв, що фактично, послужило могутнiм поштовхом для розвитку 
пiдприємства. Рiшенням зборiв акцiонерiв була уведена функцiональна органiзацiйна структура 
пiдприємства з видiленням функцiй керування фiнансами, комерцiйною дiяльнiстю, 
виробництвом i якiстю в окремi структурнi пiдроздiли. 
           З 2005р. АТ "Київмедпрепарат" разом з АТ "Галичфарм" є засновниками та учасниками 
об'єднання пiдприємств - корпорацiї "Артерiум".     
          Структура пiдприємства ВАТ "Київмедпрепарат" складається зi служб. 
         *  Директор виконавчий: Вiддiл охорони працi,   Юридичний вiддiл,  Вiдомча охорона, 
Адмiнiстративно-господарська група, Господарський сектор, Непромисловий сектор, База 
вiдпочинку "Тетерiв", Табiр   "Ялинка", Медико-санiтарна частина, Група технiчного 
забезпечення. Штаб ЦО i НС. 
         * Директор фiнансовий: Бухгалтерiя, Вiддiл фiнансового планування та контролiнгу, 
Казначейство, Вiддiл iнформацiйних технологiй. 
         *  Служба управлiння персоналом.  
         * Заступник директора виконавчого (з комерцiйних питань): Комерцiйна служба, Вiддiл 
продаж, Вiддiл з розвитку експортної дiяльностi 
         * Виробнича служба: Група  пооперацiйного планування, Цех з виробництва iн'єкцiйцних 
форм готових лiкарських засобiв (ГЛЗ),  Дiльницi         фасування №№ 1,2,3,4, Дiльниця 
лiофiльного сушiння, Дiльниця з виробництва рекомбiнантних препаратiв, Дiльниця пакування, 
Дiльниця хiмiчного очищення, Цех з виробництва твердих форм ГЛЗ,  Дiльницi №№1,2,  
Дiльниця з виробництва твердих форм ГЛЗ В-лактамного ряду, Дiльниця пакування, Дiльниця з 
виробництва м'яких форм ГЛЗ. 
         * Служба сервiсного обслуговування та енергетичного забезпечення: Дiльниця 
енергозабезпечення, Група з експлуатацiї теплотехнiчного  устаткування, Група з експлуатацiї 
компресорно-холодильного устаткування, Вiддiлення пiдготовки води, Група з 
електрозабезпечення, Дiльниця сервiсного обслуговування, Електромеханiчна група, Технiчна 
група, Сектор капiтального будiвництва.         
          * Служба логiстики та закупок: Вiддiл закупок, Транспортний цех, Група з виробничого 
планування, Група митного оформлення, Складське господарство, Аптечний склад №1,склад 
виробничого забезпечення, Склад готової продукцiї ветеринарних препаратiв, Склад рекламної 
продукцiї. 
          * Дослiдний центр: Технологiчна лабораторiя, Аналiтична лабораторiя. 
          * Служба забезпечення якостi та екологiї: Група забезпечення якостi, Санiтарна 
лабораторiя, Хiмiчна лабораторiя, Бiологiчна лабораторiя, Вiддiл контролю якостi, сектор  
хроматорафiчного контролю, сектор аналiтичного контролю, Сектор мiкробiологiчного 
контролю, сектор фармакологiчного контролю, Дiльниця приготування живильних середовищ, 
Група операцiйного контролю, Фiзико-бiологiчна лабораторiя). 
          * Служба з розвитку безрецептурної групи препаратiв.   
          * Служба з розвитку антибактерiальної групи препаратiв.  
          * Служба з розвитку ветеринарних препаратiв: Сектор ветеринарних представникiв. 



           Станом на 31.12.2013р. 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 на 31.12.2013 року - 1144 осiб. 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу -   1024 осiб. 
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв - 67 осiб,  (в т.ч. середня кiлькiсть 
зовнiшнiх сумiсникiв - 35 осiб, середня кiлькiсть працюючих за цивiльно-правовими договорами 
-  32 особи). 
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу -   26 осiб. 
Витрати на оплату працi  за    2012р. -   62582 тис.грн.,  за 2013р. - 93137 тис.грн. 
Фонд оплати працi збiльшився в 2013р. вiдносно 2012р. в зв'язку з пiдвищенням  рiвня  
заробiтної плати персоналу.  
Середньомiсячна заробiтна плата на 1-го працюючого штатного складу в 2013 роцi склала 6870 
грн., i в порiвняннi з минулим роком зросла на 23%. 
Кадрова полiтика емiтента регламентується  "Положенням про проведення навчання персоналу 
ПАТ "Київмедпрепарат".   
Функцiю управлiння системою професiйного навчання персоналу виконує  служба з управлiння 
персоналом. 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 робочих 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 на протязi 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 для пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв стороннiх 
органiзацiй рiшення про вибiр постачальника навчальних послуг навчання приймається 
керiвниками служб, працiвники яких направляються на навчання з узгодженням змiсту 
програми та квалiфiкацiйного рiвня викладачiв та за узгодженням з керiвником служби з 
управлiння персоналом.  
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 в 
стороннiх органiзацiях на договiрних умовах.  
Навчання персоналу пiдприємства регулюється наступними загально корпоративними 
документами: 
"Органiзацiя процесу навчання персоналу", "Розробка та затвердження програм навчання 
персоналу", "Планування процесiв навчання персоналу", "Проведення навчання персоналу за 
програмами GxP", "Порядок пiдготовки та оцiнки корпоративних викладачiв i наставникiв", 
"Аналiз ризикiв в процесах навчання та розвитку персоналу", "Адаптацiя персоналу на новому 
робочому мiсцi", "Порядок проведення iнструктажу персоналу та вiдвiдувачiв виробничих 
центрiв". 
 
 
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 
Найменування об'єднання: Корпорацiя "Артерiум". 
Мiсцезнаходження об'єднання: 01032, м.Київ, вул.Саксаганського, 139. 
У 2005р. Вiдкрите акцiонерне товариство "Київмедпрепарат" разом з Акцiонерним товариством 
вiдкритого типу "Галичфарм"  
отримали дозвiл Антимонопольного Комiтету України та стали засновниками та учасниками 
об'єднання пiдприємств - корпорацiї  
"Артерiум", мiсцезнаходження: 01032, м.Київ, вул.Саксаганського, 139.  
       Корпорацiя створена на невизначений термiн. Корпорацiя "Артерiум" дiє на пiдставi 
Установчого договору та Статуту, затвердженого Зборами учасникiв Корпорацiї 16 листопада 
2010р.  Станом на 31.12.2013р. частка участi   ПАТ "Київмедпрепарат" (ЄДРПОУ 00480862) - 
8,93%, мiсцезнаходження: 01032, м.Київ, вул.Саксаганського, 139.  
       Структура Корпорацiї "Артерiум".  
              Керiвний центр - Корпорацiя "Артерiум".  
              Маркетинговi центри:  
      - Україна, м.Київ  
      - Представництво Корпорацiї в Бiлорусi, м.Мiнськ.  
      - Представництво Корпорацiї в Казахстанi, м.Алмати.  
      - Представництво Корпорацiї в Узбекистанi, м.Ташкент.  
      - Представництво Корпорацiї в Росiї, м.Москва. 
               Виробничi центри:  
      - Україна, м.Київ, ПАТ "Київмедпрепарат".  
      - Україна, м.Львiв, ПАТ "Галичфарм".  
        
       Метою дiяльностi Корпорацiї "Артерiум" є:  
       - координацiя виробничої, наукової та iншої дiяльностi Учасникiв Корпорацiї для вирiшення 
їх  спiльних економiчних та соцiальних завдань на основi   поєднання iнтересiв кожного її 
Учасника з загальними iнтересами, шляхом делегування Корпорацiї окремих повноважень, 
координацiї та централiзованого регулювання дiяльностi Учасникiв; 
       - здiйснення самостiйної виробничої, комерцiйної та iншої господарської дiяльностi, що 
визначена Статутом та не суперечить дiючому законодавству; 
       - технiко-технологiчний, економiчний розвиток Учасникiв Корпорацiї; 



       - забезпечення належних умов господарської дiяльностi Учасникiв.   
 
       
 
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 2013р. пропозицiї  щодо реорганiзацiї з боку  третiх осiб не надходили. 
 
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
            Основнi принципи облiкової полiтики:    
            При вiдображеннi в бухгалтерському облiку господарських операцiй i подiй 
застосовуються норми нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, 
затверджених Мiнiстерством фiнансiв України.  
            При перерахунку доходiв, витрат i коштiв в iноземнiй валютi застосовуєтся офiцiйний  
курс, установлений НБУ.  
           Доходи, нарахованi в iноземнiй валютi у зв'язку з продажем товарiв, виконанням робiт, 
наданням послуг, у частинi їхньої вартостi, що не була сплачена в попереднiх звiтних 
податкових перiодах, перераховуються в нацiональну валюту за офiцiйним курсом нацiональної 
валюти до iноземної валюти, що дiяв на дату митного оформлення, згiдно валютно-митної 
декларацiї , а в частинi ранiше отриманої оплати за курсом, що дiяв на дату її отримання.  
           Витрати, нарахованi в iноземнiй валютi у зв'язку з придбанням товарiв, робiт, послуг, у 
встановленому порядку включаються до витрат шляхом перерахування в нацiональну валюту 
тiєї частини їх вартостi, що не була ранiше оплачена, за офiцiйним курсом нацiональної валюти 
до iноземної валюти, що дiяв на дату митного оформлення, згiдно валютно-митної декларацiї, а 
в частинi ранiше проведеної оплати - за таким курсом, що дiяв на дату здiйснення оплати.  
          Основними засобами визнаються активи, якщо очiкуваний термiн їх корисного 
використання, встановлений постiйно дiючою комiсiєю, бiльше 1 року, а вартiсна оцiнка 
дорiвнює сумi, що  перевищує 1000 грн. у  2011 роцi, а починаючи з 1 сiчня 2012 року  суму, що  
перевищує   2500 грн. 
         До малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдносяться активи, вiдмiннi вiд 
основних засобiв (на пiдставi класифiкацiї, поданої в пунктi 5 П(С)БО 7 "Основнi засоби"), 
вартiсна оцiнка яких дорiвнює сумi, що не перевищує 1 000 грн. у  2011 роцi, а починаючи з 1 
сiчня 2012 року  суму, що не перевищує 2 500 грн. 
          При нарахуваннi амортизацiї основних засобiв у бухгалтерському та податковому облiку 
застосовуються такi методи: 
 для об'єктiв основних засобiв - прямолiнiйний метод; 
 для малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв- у розмiрi 100% 
вартостi таких об'єктiв у першому мiсяцi їх використання; 
 для iнших необоротних матерiальних активiв - прямолiнiйний метод. 
          Лiквiдацiйна вартiсть для основних засобiв встановлюється  в розмiрi 0 грн.  
          При нарахуваннi амортизацiї нематерiальних активiв застосовується прямолiнiйний метод 
нарахування амортизацiї. 
          Одиницею бухгалтерського облiку запасiв вважається кожне їх найменування. 
         Облiк транспортно-заготiвельних витрат ведеться на окремому субрахунку. Витрати 



розподiляються мiж сумою залишку запасiв на кiнець мiсяця i сумою запасiв, що вибули у цьому 
мiсяцi (згiдно з п. 9 П(С)БО 9).  
         У разi продажу, вiдпуску у виробництво чи iншому вибуттi запасiв застосовується метод їх 
оцiнки за iдентифiкованою собiвартiстю.  
         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  
          Емiтент виробляє для ринкiв України та СНД якiснi та ефективнi лiкарськi засоби, 
залишаючись безперечним нацiональним лiдером у сферi виробництва антибактерiальних 
препаратiв.        
          Виробництво лiкарських засобiв забезпечене необхiдними санiтарними умовами, 
обладнанням, персоналом для виробництва стерильних i не стерильних препаратiв вiдповiдно до 
вимог, iснуючих у фармацевтичнiй галузi та  вимог забезпечення умов пожежної безпеки, 
охорони працi, охорони навколишнього середовища.         Складське господарство Емiтента 
забезпечене примiщеннями i зонами для зберiгання основної сировини, допомiжної сировини, 
матерiалiв, друкованої продукцiї, готової продукцiї, карантину, вiдбору проб, браку, зберiгання 
спирту, тощо.  В складських примiщеннях окремо зберiгаються вiдповiдно до умов зберiгання 
стерильнi субстанцiї, не стерильнi субстанцiї, антибiотики, метанол, етанол, хiмреактиви i 
прекурсори, легкозаймистi речовини (у пiдземному сховищi). Для субстанцiї та готової 
продукцiї, що потребують зберiгання при низьких температурах, передбаченi окремi зони 
(холодильники).         
            В 2012 роцi  на пiдприємствi були проведенi перевiрки Держлiкслужби України 
додержання лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi Держлiкслужбою України,  
сертифiкацiї "Дiльницi з виробництва твердих форм ГЛЗ В-лактамного ряду цеху з виробництва 
твердих форм готових лiкарських засобiв", за результатами перевiрки отриманий сертифiкат 
вiдповiдностi 009/2012/SAUMP/GMP. 



           В 2013р. Емiтент здiйснив випуск шести нових препаратiв - Менорма, таблетки; Трилея, 
таблетки; Нейроксон, таблетки; Вiменс, капсули; Мастофемiн, капсули; Амоксицилiн тригiдрат, 
порошок для орального застосування, ветеринарний.   
           В лiцензiю на виробництво ГЛЗ внесена нова лiкарська форма - гранули. 
            Станом на 31.12.2013р. на пiдприємствi  сертифiковано  6 виробничих дiлянок. В 2014р. 
Емiтент продовжуватиме роботу з отримання сертифiкатiв GMP (Належної Виробничої 
Практики)  на всi дiлянки виробництва. 
 
За 2013 рiк  випущено  41 028 тис. флаконiв  i  43 954  тис. упаковок (пiгулок, капсул i мазей) 
готових лiкарських засобiв. По формам випуску: iн'єкцiї - 41028 тис.флаконiв, суспензiї, 
порошки - 65 тис.упаковок, пiгулки - 36 749 тис.упаковок, капсули - 2772 тис.упаковок, мазi та 
гелi - 4368 тис.упаковок,  Вiдвантажено медикаментiв власного виробництва 39 679  тис. 
флаконiв i 36 797 тис. упаковок.  
         В грошовому виразi в дiючих оптових  цiнах випущено готової продукцiї на суму 943 395 
тис. грн., вiдвантажено медикаментiв власного виробництва в цiнах реалiзацiї на суму 685 545 
тис. грн.  
        У 2013 роцi з метою подальшої реалiзацiї були закупленi медикаменти на суму 46 312 
тис.грн. Реалiзовано покупних товарiв на суму 74 726 тис.грн.   Рiчний прибуток, отриманий вiд 
реалiзацiї покупних препаратiв, склав 31 536 тис.грн. 
        В 2013р. Емiтент отримав прибуток вiд реалiзацiї ГЛЗ в сумi 642 340 тис.грн., в тому числi 
вiд реалiзацiї на ринку України - 554 247 тис.грн, на експорт - 88093 тис. грн.         
       Для виробництва лiкарських засобiв Емiтент здiйснює закупiвлю субстанцiй та iнших 
необхiдних речовин, а також допомiжних матерiалiв (гуму, скло та iн.). Серед основних 
iноземних постачальникiв, якi поставляють переважно субстанцiї можна видiлити: 
raw & refined commodities ag  (Швейцарiя), Raw & Refined Trading FZE (ОАЕ), VA Intertrading 
Aktiengesellschaft, (Австрiя), VITAMED d,o,o, (Словенiя),  Indukern Chemie AG (Швейцарiя), 
Farmachem SA Machineries & Marketing (Швейцарiя), Harbin Pharmaceutical Group Co., Ltd. 
(Китай), Chemo SA Lugano Branch (Швейцарiя), TOCELO CHEMICALS b,v, (Голандiя), Fresenius 
Kabi Deutschland GmbH, (Нiмеччина), Menadiona S.L. (Iспанiя), INCOPHARM GmbH 
(Нiмеччина), Colorcon Limited (Англiя), CHEM-EAST LTD (Угорщина),  McKruger & Partners 
LTD Tortola (B.V.I) Mendrisio branch (Швейцарiя), Jiangsu Chaohua Glasswork Co., Ltd. (Китай). 
       Основними вiтчизняними постачальниками Емiтента, якi поставляють допомiжнi матерiали 
(флакони, пробки, ковпачки, фольгу), є ТОВ "Юнiк Фарма" (м. Новоград-Волинський),  ТОВ 
АНIД-ПАК (м.Київ),    ТОВ ВКФ Колорит (м.Київ),   ТОВ Тубний завод (м.Харкiв),  ПАТ 
"Київгума" (м. Київ), ТОВ "Алтрейд" (м.Київ), ПП "Днiпрокварц" (Полтавська обл.),   ДП 
Видавничий дiм "Укрпол",  МП "Чернiвецький завод медичних виробiв" (м. Чернiвцi), ТОВ 
"Ельграф" (м.Львiв). 
       Постачальники друкованої продукцiї. хiмреактивiв, допомiжної сировини -  ТОВ 
"Агрополiграфсервiс" (м. Київ),   ПАТ "Київська фасувально-картонажна фабрика" (м. Київ).,    
ТОВ Алсi ЛТД (м. Київ) ,  ТОВ "АЛСI-ХРОМ" ,  ПАТ "Ексiмед" (м. Київ) , ПП "Рябiна" 
(м.Київ), ТОВ "Кременчуцька мiська друкарня"  та iншi. 
          
        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, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Грузiя, Вiрменiя, Таджикiстан, 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),  Sanofi Pasteur  (Францiя),  
GlaxoSmithKline (Великобританiя),     ПрАТ "Дарниця" (Україна), ТОВ "Здоровье" (Україна, 
Харкiв), Юрия-Фарм ООО (Украина, Киев), Abbott Lab.  (Швейцария).  
        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 73 млн. гривень, основнi 
вiдчуження активiв  - 80 млн.гривень. 
         Запланованi  iнвестицiйнi проекти на 2014р:  
- реконструкцiя основного виробництва - 23,3  млн. грн.,  
- перемiщення дослiдного центру на новий майданчик - 11 млн.грн., 
- придбання нового обладнання для дослiджень та розробок з метою розширення лiнiйки 
препаратiв -  12 млн.грн., 
- iнформацiйнi технологiї та програмне забезпечення - 3,3 млн.грн. 
 
 
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами 
виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом 
звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, 
відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами 
наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами 
зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика 
ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності 
інша інформація  



Протягом 2013 року Товариство не здiйснювало значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв 
вартостi активiв Товариства), не здiйснювало правочинiв з власниками iстотної участi, членами 
наглядової ради, членами виконавчої дирекцiї Товариства. 
 
 
 
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  31.12.2013р.  на балансi   облiковуються основнi засоби виробничого 
призначення (власнi та орендованi) 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 та м. 
Київ, пр. Перемоги, 120, провулок Чистякiвський, 7/33. Площа об'єктiв нерухомостi перевищує 
31 тис. м.кв.         
        Також пiдприємство володiє основними засобами невиробничого призначення до яких 
належать, зокрема:   база вiдпочинку "Тетерiв"  використовується в лiтнiй перiод для вiдпочинку 
спiвробiтникiв пiдприємства;  пiонертабiр  не експлуатується. База "Тетерiв" розташована за 
адресою: Пiскiвська селищна рада, Бородянського району, Київської областi за межами 
населеного пункту. Площа бази:1,5917 га.  Пiонертабiр розташований за адресою: Київська обл., 
смт. Ворзель, вул. Ворошилова, 50. Площа табору: 3,9766 га.    
             Первiсна вартiсть основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв 
Товариства, за якою вони вiдображенi в балансi станом на 31.12.2013р., складала 271589 тис.грн.    
Станом на 31.12.2013р. знос основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв 
складав 145939 тис.грн., залишкова вартiсть -125650 тис. грн. 
 
            Використання  виробничих потужностей (2012рiк- 2013рiк): 
Фасованi iн'єкцiї:  56% - 60%,  лiофiлiзованi iн'єкцiї: 64% - 65%, таблетованi препарати: 55% - 
71%,  капсульнi препарати: 66% - 85%, мазi та гелi: 64% - 75%.  Всього  в 2012р. - 59%, в 2013р. - 
73%.     
 
 
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 оновлення основних фондiв, у 
тому числi обладнання та устаткування, комплектуючих виробiв та матерiалiв для виробництва з 
метою приведення виробництва до вимог GMP . Дiяльнiсть Емiтента залежить вiд наявностi всiх 
необхiдних для виробництва речовин, напiвпродуктiв та допомiжних матерiалiв, якi 
поставляються контрагентами рiзних країн. Ризик постачань пов'язаний з можливостями 
порушення постачальниками термiну i обсягiв поставок. Оскiльки порушень досягнутих 
домовленостей за останнi роки не спостерiгалося i домовленостi про постачання носять 
довгостроковий характер, вважаємо даний ризик низьким. Крiм того, укладання контрактiв 
термiном до одного року та проведення постiйного дослiдження вiдповiдних ринкiв iз 
визначенням альтернативних постачальникiв продукцiї надає Емiтенту можливiсть обирати 
найбiльш вигiднi умови поставки того чи iншого товару.            
        Екологiчнi ризики. Фармацевтичне виробництво потребує постiйного екологiчного 
контролю. Екологiчний ризик для Емiтента полягає у пiдвищеннi вимог з боку регулюючих 
органiв стосовно об'ємiв викидiв забруднюючих речовин. Проте вплив зазначеного ризику не 
суттєвий, оскiльки Емiтент постiйно вживає заходiв в цьому напрямку та здiйснює 
сертифiкацiйний аудит Системи управлiння довкiллям. 
 
 
 
Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення 
законодавства 
      В 2013 роцi були сплаченi:  
       - пеня в сумi 61 981 грн. - за врегулювання сумнiвної заборгованостi (податок на прибуток); 
       - штрафнi санкцiї в сумi  6 631,38 грн. - за невиконання договiрних зобов'язань.    
       - штрафнi санкцiї в сумi 2 024,30грн. - самостiйно нарахованi з ПДВ. 
 
         
 
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 ПАТ "Київмедпрепарат" перебували на 
достатньому рiвнi. Протягом 2013 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  ПАТ "Київмедпрепарат"  передбачає перехiд вiд випуску продукцiї пiд 
мiжнародними непатентованими назвами до випуску препаратiв-генерикiв. З цiєю метою 
товариство планує iнтенсифiкувати програму проходження сертифiкацiї GМР (Належної 
Виробничої Практики) для її закiнчення до кiнця 2014 року.  
Необхiднiсть оновлення та модернiзацiї виробничого обладнання потребують деякi дiлянки, 
зокрема, компанiя планує побудувати новi лiнiї з фасування та пакування готової продукцiї.  



       В 2011-2012 роках Товариством отриманi новi Лiцензiї на право виробництва лiкарських 
засобiв, оптову торгiвлю лiкарськими засобами, на право виробництва ветеринарних 
медикаментiв та препаратiв, оптову, роздрiбну торгiвлю ветеринарними медикаментами та 
препаратами. Лiцензiї наданi на необмежений термiн. Це означає, що рiвень дiючого 
виробництва, рiвень контролю якостi i рiвень складського господарства на пiдприємствi 
вiдповiдає найвищим вимогам. 
        У майбутньому  товариство планує збiльшити частку на ринку завдяки промопродуктам та 
переходу до випуску брендованих препаратiв-генерикiв. Неабияка увага придiлятиметься 
розвитку експортного напряму збуту переважно в межах СНД (прiоритетами є Бiлорусь, 
Казахстан, Узбекистан).  
          
        Окрiм загальної стратегiї бiзнесу, 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. 
У прийнятому Проектi стратегiчного розвитку мiста Києва до 2025 року особливе мiсце 
придiлене розвитку медичного i фармацевтичного напряму з найвищим прiоритетом реалiзацiї.  
 
 
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 
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.      
           Починаючи з 2006 року Емiтент розпочав виробництво   ветеринарних препаратiв 
(антибактерiальнi препарати, кардiологiчнi та гастроентерологiчнi, дерматологiчнi та 
антигельмiнтнi препарати) для сiльськогосподарських та дрiбних домашнiх тварин. Стратегiя 
Емiтента в цiй сферi полягає в забезпеченнi ветеринарної медицини високотехнологiчними, 
ефективними та безпечними лiкарськими препаратами i розробцi нових препаратiв, 
орiєнтованих на потреби галузi.      На сьогоднi  Емiтент випускає 9 ветеринарних препаратiв.       
               Витрати на науково-дослiднi програми  в 2013р.: 
- розробка нових препаратiв та реєстрацiя   - 5 520 тис.грн., 
- хiмiчнi реактиви, стандартнi зразки та додатковi матерiали  для активних та нових препаратiв  -   
3 091 тис.грн 
 
 
 



Судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його 
посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних 
вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі 
відсутності судових справ про це зазначається 
У 2013 роцi розглянуто справи: 
1) Справа, позивач: АТ "Київмедпрепарат", вiдповiдач ТОВ "Юнiфарма", Державна служба 
iнтелектуальної власностi, предмет спору: визнання свiдоцтва на знак для товарiв i послуг 
"Алтейка" недiйсним.  
2) У 2013 роцi розглядалися  справи до узбецьких та казахських контрагентiв про стягнення 
суми боргу та пенi у валютi, по всiм прийнято рiшення на користь АТ "Київмедпрепарат", яке 
набрало законної сили.  
3)  Справа розглядається у  адмiнiстративному судi про оскарження податкової консультацiї. 
Сторони - АТ "Київмедпрепарат" та СДПI у м. Києвi по роботi з великими платниками податкiв, 
перебуває у Вищому адмiнiстративному судi. 
4) Адмiнiстративна справа про оскарження податкового повiдомлення рiшення по символiцi, 
позивач - АТ "Київмедпрепарат", вiдповiдач - СДПI у м. Києвi по роботi з великими платниками 
податкiв, справа розглядається. 
5) АТ "Київмедпрепарат" звертався з позовом до Корпорацiї "Артерiум", предмет спору  - 
стягнення суми заборгованостi, справи розглядалася  в Господарському судi м. Києва, вирiшено 
на користь АТ "Київмедпрепарат". 
6) Справа за позовом АТ "Київмедпрепарат" до ТОВ "ЕНЕРДЖИ" про стягнення суми оплати, 
справа розглянута на користь АТ "Київмедпрепарат". 
 
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 
довільній формі 
          Основними конкурентними перевагами ПАТ "Київмедпрепарат" є: лiдерство у сегментi 
антибактерiальних препаратiв (7,87% - у грошовому вимiрi,  18,49% - в упаковках у 2013 роцi),     
широкий асортимент продукцiї, який налiчує бiльше  100 найменувань в 11 фармацевтичних 
групах, потужна система дистрибуцiї, оновлення портфелю продукцiї якiсними препаратами, якi 
є бiльш доступними нiж їх iмпортнi аналоги.        
       Найвигiднiшими товарними групами (в вiдносному виглядi) товариства є капсули, мазi та 
гелi,  динамiка рентабельнiстi яких протягом аналiзованих перiодiв мала тенденцiю до 
зростання.  На пiдприємствi постiйно дослiджується можливостi генеричного випуску 
препаратiв, що ефективно зарекомендували себе на провiдних свiтових ринках i завдяки 
доступнiй цiновiй полiтицi можуть пiдвищити якiсть лiкування широких мас населення. Крiм 
того, фахiвцями Дослiдного центру вивчаються терапевтичнi потреби, i спрямовуються зусилля 
на розвиток оригiнальних препаратiв.         
       У структурi реалiзацiї АТ "Київмедпрепарат" протягом  2009-2010рр. найбiльшу питому 
вагу в структурi реалiзацiї займали iн'єкцiї. У 2011р. почали переважати доходи вiд продажу 
таблеток та капсул. У 2012-2013 рр. доходи були отримано переважно вiд реалiзацiї таблеток та 
iн'єкцiй. В 2013р. набагото збiльшився доход вiд реалiзацiї iнфузiй та суспензiй.         
       Основним покупцем продукцiї АТ "Київмедпрепарат" є Корпорацiя "Артерiум", яка працює 
з понад 30 провiдними дистриб'юторами в Українi. Протягом 2005р - 2013р. структура реалiзацiї 
продукцiї заводу майже не зазнавала змiн,  основним ринком збуту залишається Україна ( у 2012 
роцi - 83%, у 2013 роцi - 86%  реалiзацiї у вартiсному виразi).         
        Протягом останнiх рокiв валюта балансу АТ "Київмедпрепарат" мала тенденцiю до 
зростання.   Активи пiдприємства зростали переважно в частинi збiльшення необоротних 
активiв ( довгостроковi фiнансовi iнвестицiї), грошовi кошти. Станом на  31.12.2013 р. основнi 
засоби були сформованi, переважно, з будинкiв, споруд й машин та обладнання.           



        Протягом всього перiоду дiяльностi АТ "Київмедпрепарат" оборотнi активи були 
сформованi переважно за рахунок запасiв та дебiторської заборгованостi за товари, роботи, 
послуги. Власний капiтал емiтента впродовж останнiх трьох рокiв збiльшився  майже на 50%, 
що вiдбулося переважно за рахунок зростання нерозподiленого прибутку та пiд впливом 
збiльшення статутного капiталу пiсля проведення додаткової емiсiї акцiй.  У складi поточних 
зобов'язань переважають кредиторська 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.     
 
 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Власні основні засоби 
(тис. грн) 

Орендовані основні 
засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 
всього (тис. грн) 

Найменування основних 
засобів на початок 

періоду 

на 
кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на 
кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на 
кінець 
періоду 

1. Виробничого призначення: 103 542 109 498 0 0 103 542 109 498 
  будівлі та споруди 69 491 77 768 0 0 69 491 77 768 
  машини та обладнання 30 919 28 770 0 0 30 919 28 770 
  транспортні засоби 1 472 1 097 0 0 1 472 1 097 
  інші 1 660 1 863 0 0 1 660 1 863 
2. Невиробничого 
призначення: 

6 617 7 011 0 0 6 617 7 011 

  будівлі та споруди 1 942 1 952 0 0 1 942 1 952 
  машини та обладнання 248 632 0 0 248 632 
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 
  інші 4 427 4 427 0 0 4 427 4 427 
Усього 110 159 116 509 0 0 110 159 116 509 

Опис 

Згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову 
звiтнiсть в Українi" № 996-XIV, на основi Положення про бух.облiк № 
7 "Основнi засоби" та "Положення про основнi принципи облiкової 
полiтики  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 267590 тис.грн. cтаном на  31.12.13р., знос основних 
засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв складав 
151081тис.грн., залишкова вартiсть - 116509 тис.грн. 
Амортизацiя нараховується по прямолiнiйному методу. 
Основнi засоби використовуються за призначенням. 
Ступiнь зносу основних засобiв: на 31.12.2012р. -  55%, на 31.12.2013р. 
- 56%. Ступiнь зносу   гр.3 - 28 %,  гр.4 - 78 %,   гр.5 - 59%,     гр.6 - 
86%,  непромисловi основнi засоби - 26 %. 
Згiдно наказу по пiдприємству на консервацiї знаходиться будiвля 
крпус №12, в зв'язку з припиненням виробництва. Збiльшення вартостi 
основних засобiв зумовлено придбанням основних засобiв груп  4, 5 ,6  
та  8, та ремонтом будiвель гр.3. 
Обмеження  на  використання  основних  засобiв:  основнi  засоби у 
заставi - 166461 тис.грн., основнi засоби в операцiйнiй орендi   3617 
тис.грн. 
 



 
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

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

626 401 504 393 

Статутний капітал (тис.грн) 290 100,05 200 100,05 
Скоригований статутний капітал 
(тис.грн) 

290 100,05 200 100,05 

Опис Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства визначається як рiзниця мiж вартiстю 
активiв та вартiстю зобов'язань. Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства 
здiйснюється для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з 
метою реалiзацiї положень статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" 
Цивiльного кодексу України. 
Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства проведений у вiдповiдностi до 
Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних 
товариств, затверджених рiшенням ДК ЦПФР вiд 17.11.04р. №485.  
 
 
 
 

Висновок Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2013р. складала  626401 тис.грн., i є 
бiльшою розмiру статутного капiталу Товариства, що вiдповiдає вимогам чинного 
законодавства. 
 
 
 
 

 
3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 
частина 

боргу (тис. 
грн) 

Відсоток за 
користування 
коштами 

(відсоток річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 342 056 X X 
у тому числі:  
АТ "Банк "Фiнанси та Кредит" 01.09.2008 110 507 0 30.08.2016 
АТ "Банк "Фiнанси та Кредит" 13.06.2008 83 528 0 10.06.2016 
АТ "Банк "Фiнанси та Кредит" 16.12.2008 127 021 0 14.06.2016 
АТ "ОТП Банк" 05.09.2013 21 000 0 31.08.2016 
Зобов’язання за цінними паперами X 358 X X 

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

X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 358 X X 
за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними 
паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним 

X 0 X X 



видом): 

Податкові зобов'язання X 6 471 X X 
Фінансова допомога на зворотній 
основі 

X 698 X X 

Інші зобов'язання X 289 169 X X 

Усього зобов'язань X 638 752 X X 
Опис Iнформацiя про вiдсоткову ставку за користування кредитними 

коштами є конфiденцiйною. 
 



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

№ 
з/п 

Основні 
види 

продукції 

у натуральній 
формі (фізична 

од.вим.) 

у грошовій формі 
(тис.грн) 

у відсотках до всієї 
виробленої 
продукції 

у натуральній 
формі (фізична 

од.вим.) 

 у грошовій формі 
(тис.грн) 

у відсотках до всієї 
реалізованої 
продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Цефтрiаксон, 

порошок для 
iн'єкцiй 1.0 г 

№10 

8719,92 тис.флаконiв 59644,25 6,32 8844,24 тис.флаконiв 40143,17 5,64 



5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

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

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

2 Заробiтна плата та iншi виплати 
(в т.ч.вiдрахуваня на соцiальнi 

потреби) 

14 

3 Iнше 14 

 

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

Дата 
виникнення 

події 

Дата оприлюднення 
Повідомлення 

(Повідомлення про 
інформацію) у 

загальнодоступній 
інформаційній базі 

даних Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 
12.02.2013 13.02.2013 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

 

Інформація про стан корпоративного управління 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

 
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 
1 2011 1 0 
2 2012 2 1 
3 2013 2 1 

 
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів 
останнього разу? 
 Так Ні 
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 
збори 

X  

Акціонери  X 
Депозитарна установа  X 
Інше 
(запишіть) 

 

 
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 
 Так Ні 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X 

 
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 
останнього разу? 
 Так Ні 



Підняттям карток  X 
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук  X 
Інше 
(запишіть) 

 

 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? 
 Так Ні 
Реорганізація  X 
Додатковий випуск акцій  X 
Унесення змін до статуту товариства X  
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 
товариства 

 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 
товариства 

 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради 

 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 
(ревізора) 

 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 
органу 

 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 
Інше 

(запишіть) 
 

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 
 

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

Кількість членів наглядової ради 4 
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 1 
Кількість представників держави 0 
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0 
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 4 
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 1 

 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом 
останніх трьох років?  31 
 
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? 
 Так Ні 
Стратегічного планування  X 
Аудиторський  X 
З питань призначень і винагород  X 
Інвестиційний  X 
Інше У складi Наглядової ради комiтети не створенi 



(запишіть) 
Інше 
(запишіть) 

У складi Наглядової ради комiтети не створенi 

 
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 
(так/ні)  ні 
 
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 
 Так Ні 
Винагорода є фіксованою сумою  X 
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 
ринкової вартості акцій 

 X 

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

 

 
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 
товариства? 
 Так Ні 
Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 
Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 
Особисті якості (чесність, відповідальність) X  
Відсутність конфлікту інтересів  X 
Граничний вік  X 
Відсутні будь-які вимоги  X 
Інше (запишіть) 
Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, не 
використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб. 

X  

 
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився 
зі своїми правами та обов'язками? 
 Так Ні 
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом 
внутрішніх документів акціонерного товариства 

X  

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

 X 

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

 X 

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

 X 

Інше 
(запишіть) 

 

 
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 3 осіб. 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 
останніх трьох років?  2 
 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 
вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн
і збори 
акціоне
рів 

Наглядов
а рада 

Виконав
чий 
орган 

Не 
належит
ь до 

компете
нції 

жодного 
органу 

Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії) 

так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-
планів) 

так так ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту або 
балансу або бюджету 

так ні ні ні 

Обрання та відкликання та припинення 
повноважень голови та членів виконавчого 
органу 

ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 
та членів наглядової радиня 

так так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 
та членів ревізійної комісії 

так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 
та членів виконавчого органу 

ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 
та членів наглядової ради 

так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів 
виконавчого органу 

так так ні ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 
акцій 

так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій 

так так ні ні 

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

так так ні ні 

 
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 
імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 
 
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  так 



 
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 
Положення про загальні збори акціонерів  X 
Положення про наглядову раду X  
Положення про виконавчий орган X  
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X  
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  
Положення про акції акціонерного товариства  X 
Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) 
Положення про порядок надання акцiонерам iнформацiї про 
господарську дiяльнiсть та забезпечення доступу до документiв 
Публiчного акцiонерного товариства  "Київмедпрепарат" 

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

 

Інформація 
розповсюджує

ться на 
загальних 
зборах 

Публікуєт
ься у 
пресі, 

оприлюдн
юється в 
загальнод
оступній 
інформаці
йній базі 
даних 

НКЦПФР 
про ринок 
цінних 
паперів 

Документи 
надаються 

для 
ознайомлен

ня 
безпосеред

ньо в 
акціонерно

му 
товаристві 

Копії 
докумен

тів 
надають
ся на 
запит 

акціонер
а 

Інформаці
я 

розміщуєт
ься на 
власній 
інтернет-
сторінці 
акціонерн

ого 
товариства

Фінансова звітність, 
результати діяльності 

ні так так так так 

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

ні так ні так так 

Інформація про склад 
органів управління 
товариства 

ні так ні так так 

Статут та внутрішні 
документи 

ні ні ні так так 

Протоколи загальних 
зборів акціонерів після 
їх проведення 

ні ні ні так так 

Розмір винагороди 
посадових осіб 
акціонерного 
товариства 

ні ні ні ні ні 

 



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

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

 
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 
 Так Ні 
Загальні збори акціонерів  X 
Наглядова рада  X 
Виконавчий орган X  
Інше 
(запишіть) 

 

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

Ротацiя аудиторiв 

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

Окружна ДПС - Центральний офiс з обслуговування ВПП 
ДПС,незалежна аудиторська компанiя. 

 
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 
 Так Ні 
З власної ініціативи X  
За дорученням загальних зборів  X 
За дорученням наглядової ради  X 
За зверненням виконавчого органу  X 
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 
відсотків голосів 

 X 



Інше 
(запишіть) 

 

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

УПРАВЛІННЯ 
 

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

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

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

 

Не визначились X 
 
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  ні 
 
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  так 
 
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 
управління? (так/ні)  ні 
 
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс 
не прийнятий 
 
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його 
оприлюднено: Кодекс не прийнятий 
 
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 



тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: 
Кодекс не прийнятий 
 

Звіт про корпоративне управління 
 

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



 стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання 
фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених 
скарг) 
 наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою 
установою та результати їх розгляду 
 



XVI. Текст аудиторського висновку (звіту) 
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора 
- фізичної особи - підприємця) 

Незалежна аудиторська фiрма ТОВ 
"Аудиторсько-консалтингова група 

"ЕКСПЕРТ" 
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової 
картки* платника податків - фізичної особи) 

32346015 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 02094, м. Київ, вул. 
Червоногвардiйська, 5, оф. 202. 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до 
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого 
Аудиторською палатою України 

3187, 18.04.2003 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та 
строк дії свідоцтва про внесення до реєстру 
аудиторських фірм, які можуть проводити 
аудиторські перевірки професійних учасників ринку 
цінних паперів 

 

Текст аудиторського висновку (звіту)  
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК  (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)  
ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"КИЇВМЕДПРЕПАРАТ" 
за перiод з 01.01.13р. по 31.12.13р. 
 
Реєстрацiйний №02-14/828/903                        10 лютого 2014р. 
м. Київ 
Адресат: Акцiонери та керiвництво ПАТ "Київмедпрепарат";       Нацiональна комiсiя з цiнних 
паперiв та фондового ринку. 
 
1 Основнi вiдомостi про Аудитора 
Незалежна аудиторська фiрма ТОВ "Аудиторсько-консалтингова група "ЕКСПЕРТ" (далi - 
Аудитор) дiє на пiдставi свiдоцтва про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi 
№3187, видане згiдно з рiшенням Аудиторської палати України вiд 18.04.03р. №122, чинне до 
31.01.18р.). 
Код ЄДРПОУ - 32346015. 
Юридична адреса: 02094, м. Київ, вул. Червоногвардiйська, 5, оф. 202. 
Фактичне мiсцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 8Б, оф.2. 
Реєстрацiйнi данi: зареєстровано Деснянською районною в м. Києвi державною дмiнiстрацiєю 
24.03.03р., № запису 1 066 105 0005 000701, свiдоцтво про державну реєстрацiю серiї А00 
№753084.  
Керiвник: Олексiєнко Дмитро Володимирович, сертифiкат аудитора серiї "А" №005322, 
виданий на пiдставi рiшення Аудиторської палати України вiд 27.06.02р. за №111, термiн дiї - 
до 27.06.17р . 
Телефон/факс: (044) 272 5321. 
 
2 Основнi вiдомостi про Товариство 
Повна назва: Публiчне акцiонерне товариство "Київмедпрепарат" (далi - Товариство). 
Код за ЄДРПОУ - 00480862. 
Мiсцезнаходження Товариства: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, буд.139. 
Дата реєстрацiї - 25.03.92р., орган, що здiйснив державну реєстрацiю - Шевченкiвська районна 
у мiстi Києвi Державна адмiнiстрацiя. 
Нова редакцiя Статуту Товариства затверджена Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 



(Протокол №32 вiд 12.06.13р.) i зареєстрована державним реєстратором 02.07.13р. за номером 
0022003782. 
Основнi види дiяльностi за КВЕД: 
21.20 Виробництво фармацевтичних препаратiв i матерiалiв; 
86.21 Загальна медична практика; 
73.20 Дослiдження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки; 
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна; 
47.73 Роздрiбна торгiвля фармацевтичними товарами в спецiалiзованих магазинах; 
46.46 Оптова торгiвля фармацевтичними товарами.  
Основними напрямками дiяльностi Товариства згiдно статутних документiв є: 
" Виробництво лiкарських засобiв; 
" Виробництво виробiв медичного призначення; 
" Виробництво медичної, мiкробiологiчної та парфюмерно-косметичної продукцiї; 
" Виробництво препаратiв для ветеринарiї. 
 
3 Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту 
Згiдно з договором №828 вiд 25.12.13р. Аудитор у строк з 27.01.14р. по 10.02.14р. провiв 
перевiрку доданих до цього висновку фiнансових звiтiв Товариства за перiод з 01.01.13р. по 
31.12.13р., що включають Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.13р., Звiт про 
фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), Звiт про рух грошових коштiв (за прямим 
методом), Звiт про власний капiтал за 2013 рiк, примiтки, якi вiдображають важливi аспекти 
облiкової полiтики, та iншi пояснення до вказаних звiтiв. Фiнансовi звiти трансформованi та 
складенi за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (IFRS, IAS) (далi по тексту 
МСФЗ). 
 
4 Стан бухгалтерського облiку та звiтностi 
Перевiрку Товариства проведено на предмет дотримання вимог Законiв України "Про 
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", "Про акцiонернi товариства", "Про 
державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi, "Про цiннi папери та фондовий 
ринок", "Про аудиторську дiяльнiсть", Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку i МСФЗ, 
iнших нормативних актiв України. 
До перевiрки були наданi наступнi документи: 
" статут Товариства; 
" свiдоцтва про реєстрацiю в органах державної виконавчої влади та статистики; 
" головна книга; 
" аналiтичнi вiдомостi; 
" розрахунки; 
" первиннi документи (акти, банкiвськi та касовi документи); 
" фiнансова та податкова звiтнiсть за 2013 рiк. 
Товариство у 2013 роцi вело бухгалтерський облiк за журнально-ордерною системою в 
програмному забезпеченнi "1С:Пiдприємство 8.2", з використанням плану рахункiв 
бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i 
органiзацiй, затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.99р. №291 (iз 
змiнами та доповненнями) (далi - Iнструкцiя №291). 
Вiдповiдно до Закону України вiд 16.07.99р. №996-XIV "Про бухгалтерський облiк i 
фiнансову звiтнiсть в Українi" основнi принципи, методи i процедури, що використовувалися 
Товариством для ведення бухгалтерського облiку та формування фiнансової звiтностi, 
визначенi в наказi про облiкову полiтику №211-ОД вiд 01.04.11р., пролонгованому на 2013 рiк. 
Принципи облiкової полiтики Товариства застосовувались при веденнi бухгалтерського облiку 
та не змiнювались протягом 2013 року.  
Загальний стан бухгалтерського облiку Товариства можна оцiнити як такий, що вiдповiдає 



вимогам управлiнського персоналу. 
Складання i подання фiнансової звiтностi користувачам здiйснювалося своєчасно. 
 
5 Опис вiдповiдальностi управлiнського персоналу щодо пiдготовки та достовiрного 
представлення фiнансових звiтiв 
Вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв вiдповiдно до 
мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi несе управлiнський персонал Товариства. 
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та 
використання систем облiку i внутрiшнього контролю, якi забезпечують пiдготовку та 
достовiрне представлення фiнансових звiтiв, вiдсутнiсть в них суттєвих викривлень внаслiдок 
шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також 
облiкових оцiнок для вiдповiдних обставин. 
 
6 Опис обсягу аудиту i вiдповiдальностi Аудитора за надання висновку щодо перевiрених 
фiнансових звiтiв  
Аудитор вiдповiдає за висловлення думки щодо перевiрених фiнансових звiтiв на основi 
результатiв проведеної ним аудиторської перевiрки. Перевiрка проведена вiдповiдно до 
Стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд Аудитора дотримання етичних вимог, а також 
планування й виконання аудиту для отримання об?рунтованої впевненостi в тому, що 
фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Процес аудиту передбачає виконання 
аудиторських процедур з метою отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у 
фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора включно з оцiнкою 
суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки.  
Оцiнюючи ризики, аудитор розглядає тi аспекти внутрiшнього контролю, що стосуються 
складання Товариством фiнансової звiтностi для розробки аудиторських процедур, якi 
вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього 
контролю Товариства. Також аудит включає оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової 
полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального 
представлення фiнансових звiтiв. 
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту 700 "Формулювання думки 
та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", 701 "Модифiкацiя висновку незалежного 
аудитора", 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного 
аудитора", 710 "Порiвняльна iнформацiя - вiдповiднi показники i порiвняльна фiнансова 
звiтнiсть", 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять 
перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть", iнших мiжнародних стандартiв та практики аудиту 
в Українi, а також у вiдповiдностi до Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi 
подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi 
iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, затвердженого 
рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.06р. №1528, 
зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 23.01.07р. №53/13320, Вимог до 
аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв 
облiгацiй мiсцевої позики), затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та 
фондового ринку вiд 29.09.11р. №1360, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 
28.11.11р. №1358/20096. 
На нашу думку, проведена аудиторська перевiрка забезпечує прийнятну основу для 
формування аудиторського висновку. 
 
7 Висновок Аудитора щодо фiнансової звiтностi 
Пояснювальний параграф: 
" Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та 
зобов'язань, оскiльки був призначений пiсля дати її проведення. Однак, в Товариствi цю 



процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй висловлено довiру, згiдно з вимогами 
МСА. Аудитором були виконанi процедури, якi об?рунтовують думку, що активи та 
зобов'язання наявнi; 
" Станом на 31 грудня 2013р. переоцiнка основних засобiв на вимогу МСБО 16 "Основнi 
засоби" не здiйснювалась, що може призвести до суттєвих рiзниць мiж справедливою вартiстю 
переоцiненого активу та його iсторичною балансовою вартiстю, за якою актив вiдображений у 
звiтностi; 
" Оцiнка дебiторської заборгованостi проведена нами на пiдставi документiв, наданих 
Товариством. 
На думку Аудитора, за винятком впливу на фiнансовi звiти факторiв, про якi йдеться у 
попередньому пояснювальному параграфi, фiнансовi звiти Товариства справедливо i 
достовiрно вiдображають в усiх суттєвих аспектах його фiнансовий стан на 31 грудня 2013 
року, а також результат його дiяльностi, рух грошових коштiв та змiни у власному капiталi за 
2013 рiк згiдно зi стандартами бухгалтерського облiку, прийнятими до застосування в Українi 
та згiдно з МСФЗ, вiдповiдно до яких, виконуючи вимоги законодавства, зазначенi фiнансовi 
звiти були трансформованi. 
Ми пiдтверджуємо, що принципи облiкової полiтики Товариства застосовувалися при веденнi 
бухгалтерського облiку та не змiнювалися протягом перiоду, що перевiрявся. Класифiкацiя та 
оцiнка активiв Товариства, що вiдображенi у звiтностi, вiдповiдає вимогам МСФЗ. Розмiр 
зобов'язань у фiнансовiй звiтностi вiдповiдає реальностi. Структура та призначення власного 
капiталу визначенi Товариством об'єктивно та адекватно. Облiк правдиво i неупереджено 
вiдображає стан справ щодо розмiру фiнансового результату дiяльностi Товариства у перiодi з 
01.01.13р. по 31.12.13р. Данi окремих форм фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдають однi 
одним, даним бухгалтерського облiку пiсля вiдповiдних коригувань в зв'язку iз 
трансформацiєю за МСФЗ. Фiнансова звiтнiсть Товариства складена з припущенням 
подальшого безперервного функцiонування. 
 
8 Розкриття iнформацiї щодо окремих компонентiв фiнансових звiтiв 
Формування викладеної Аудитором думки щодо фiнансової звiтностi Товариства базується на 
результатах перевiрки окремих її статей. В ходi аудиту зроблено наступнi висновки про 
розкриття цих статей у фiнансовiй звiтностi Товариства. 
 
8.1 Розкриття iнформацiї за видами активiв вiдповiдно до встановлених нацiональних 
(положень) стандартiв бухгалтерського облiку 
 
8.1.1. Нематерiальнi активи та їх амортизацiя 
Облiк нематерiальних активiв здiйснювався вiдповiдно до Положення (стандарту) 
бухгалтерського облiку 8 "Нематерiальнi активи", затвердженого наказом Мiнiстерства 
фiнансiв України вiд 18.10.99р. №242 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 
02.11.99р. за №750/4043 (iз змiнами та доповненнями). У фiнансових звiтах iнформацiя про 
наявнiсть i рух об'єктiв нематерiальних активiв, а також їх амортизацiю, вiдображалась 
вiдповiдно до мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку (далi МСБО, IAS) 38 
"Нематерiальнi активи", МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв" та iнших МСБО (МСФЗ). 
Первiсна вартiсть нематерiальних активiв станом на 31.12.13р. складала 5'446тис.грн. 
Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснювалося iз застосуванням 
прямолiнiйного методу. Станом на 31.12.13р. накопичена амортизацiя нематерiальних активiв 
складала 618тис.грн. Залишкова вартiсть нематерiальних активiв станом на 31.12.13р. 
складала 4'828тис.грн. 
 
8.1.2. Основнi засоби, iншi необоротнi матерiальнi активи та їх знос 
Аналiтичний та синтетичний облiк основних засобiв та iнших необоротних матерiальних 



активiв здiйснювався вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi 
засоби", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.00р. №92, 
зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 18.05.00р. за №288/4509 (iз змiнами та 
доповненнями). У фiнансових звiтах iнформацiя про наявнiсть i рух об'єктiв основних засобiв, 
а також їх амортизацiю, вiдображалась вiдповiдно до МСБО 16 "Основнi засоби", МСБО 36 
"Зменшення корисностi активiв" та iнших МСБО (МСФЗ). 
Первiсна вартiсть основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв Товариства, за 
якою вони вiдображенi в балансi станом на 31.12.13р., складала 271'589тис.грн. 
Амортизацiя основних засобiв нараховувалась прямолiнiйним методом. Метод нарахування 
амортизацiї протягом перiоду, що перевiрявся, Товариством не змiнювався. Данi про суму 
зносу основних засобiв, наведенi в Балансi, вiдповiдають даним регiстрiв облiку. 
Станом на 31.12.13р. знос основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв 
складав 145'939тис.грн., залишкова вартiсть -125'650тис. грн. 
У 2013 роцi переоцiнка основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв не 
проводилась. 
 
8.1.4. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї та iншi необоротнi активи 
Облiк фiнансових iнвестицiй здiйснювався вiдповiдно до Положення (стандарту) 
бухгалтерського облiку 12 "Фiнансовi iнвестицiї", затвердженого наказом Мiнiстерства 
фiнансiв України вiд 26.04.00р. №91 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 
17.05.00р. за №284/4505 (iз змiнами та доповненнями). У фiнансових звiтах iнформацiя про 
наявнiсть i рух фiнансових iнвестицiй вiдображалась вiдповiдно до МСБО 28 "Iнвестицiї в 
асоцiйованi пiдприємства", МСБО № 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання, оцiнка", МСФЗ 9 
"Фiнансовi iнструменти", МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї" та iнших 
МСБО (МСФЗ). 
Вартiсть довгострокових фiнансових iнвестицiй станом на 31.12.13р. складала 231'575тис.грн., 
зокрема: 
" Простi iменнi векселi - 94'000тис.грн.; 
" Корпоративнi права - 76тис.грн. 
" Акцiї iнших пiдприємств - 137'499тис.грн. 
Всi iнвестицiї первiсно оцiнюються за собiвартiстю, яка, на думку найвищого управлiнського 
персоналу, вiдповiдає справедливiй вартостi i включає всi витрати, пов'язанi iз здiйсненням 
iнвестицiй. Iнвестицiї, що квалiфiкуються як призначенi до продажу, не мають ринкових 
котирувань i чию справедливу вартiсть неможливо достовiрно визначити, згодом 
вимiрюються за собiвартiстю за вирахуванням величини знецiнення. 
Документальне оформлення та вiдображення в облiку операцiй з цiнними паперами 
вiдповiдало вимогам чинного законодавства. 
Iншi необоротнi активи станом на 31.12.13р. складали 533тис.грн. (станом на 01.01.13р. - 
533тис.грн.). 
Станом на 31.12.13р. у балансi Товариства не облiковувалась довгострокова дебiторська 
заборгованiсть (станом на 01.01.13р. - 82'344тис.грн.). Облiк довгострокової дебiторської 
заборгованостi здiйснювався у вiдповiдностi до Положення (стандарту) бухгалтерського 
облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв 
України вiд 08.10.99р. за №237 (iз змiнами та доповненнями). У фiнансових звiтах iнформацiя 
про наявнiсть i рух довгострокової дебiторської заборгованостi вiдображалась вiдповiдно до 
МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: подання", МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв" та 
iншими МСБО (МСФЗ). 
 
8.1.5. Запаси 
Облiк запасiв проводився згiдно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 
"Запаси", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.10.99р. №246, 



зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 02.11.99р. за №751/4044 (iз змiнами та 
доповненнями). У фiнансових звiтах iнформацiя про наявнiсть i рух запасiв вiдображалась 
вiдповiдно до МСБО 2 "Запаси". 
В Товариствi для цiлей бухгалтерського i управлiнського облiку запаси розподiлялися на: 
" Виробничi запаси; 
" Малоцiннi та швидкозношуванi предмети; 
" Виробництво; 
" Брак у виробництвi; 
" Напiвфабрикати; 
" Готова продукцiя; 
" Товари 
Одиницею облiку запасiв є кожне найменування товарно-матерiальних цiнностей. Запаси 
оцiненi по собiвартостi придбання. Витрати на придбання включали: 
" цiну закупiвлi (суми, сплаченi постачальникам згiдно з договорами); 
" витрати на транспортування; 
" iншi витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням запасiв.  
При вибуттi запасiв їх оцiнка здiйснювалась за iдентифiкованим методом. Методи оцiнки при 
вибуттi запасiв були незмiнними протягом перiоду, що перевiрявся. 
Переоцiнка товарно-матерiальних цiнностей у перiодi, що перевiрявся, не проводилась. 
Станом на 31.12.13р. вартiсть запасiв складала 166'883тис.грн. 
 
8.1.6. Кошти i розрахунки 
Безготiвковi розрахунки мiж Товариством та контрагентами здiйснювались через 
уповноваженi банки згiдно з договорами на розрахунково-касове обслуговування шляхом 
перерахування коштiв з рахунку платника на рахунок одержувача коштiв. 
У перiодi, що перевiрявся, облiк касових операцiй здiйснювався Товариством у вiдповiдностi 
до вимог Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi, 
затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 15.02.04р. №637, 
зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї 13.01.05р. за №40/10320 (iз змiнами та доповненнями). 
Прибутковi i видатковi касовi ордери оформлювалися своєчасно i у вiдповiдностi до 
зазначеного Положення. 
Залишок грошових коштiв станом на 31.12.13р. складав 21'602тис.грн. 
 
8.1.7. Дебiторська заборгованiсть 
Облiк дебiторської заборгованостi здiйснювався в 2013 роцi у вiдповiдностi до Положення 
(стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого наказом 
Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.10.99р. за №237 (iз змiнами та доповненнями). У 
фiнансових звiтах iнформацiя про наявнiсть i рух дебiторської заборгованостi вiдображалась 
вiдповiдно до МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: подання", МСБО 36 "Зменшення корисностi 
активiв" та iншими МСБО (МСФЗ). 
Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги включалася до пiдсумку 
балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Величина резерву сумнiвних боргiв на дату 
балансу визначалася на основi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв, що вiдповiдає 
вимогам нацiональних та мiжнародних стандартiв та вимогам облiкової полiтики Товариства. 
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи послуги  
                                       На 01.01.13р., тис.грн. На 31.12.13р., тис.грн. 
чиста реалiзацiйна вартiсть          390 534            334 437 
первiсна вартiсть                            411 015               51 343 
резерв сумнiвних боргiв          (20 481)             385 780 
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками станом на 31.12.13р. (у порiвняннi з даними 
станом на 01.01.13р.) складала: 



Вид дебiторської заборгованостi  
                       На 01.01.13р., тис.грн. На 31.12.13р., тис.грн. 
з бюджетом                    901                                              414 
за виданими авансами 22 254                                       43 853 
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 28 669               92 671 
Разом:                                                        51 824  136 938 
8.1.8. Поточнi фiнансовi iнвестицiї 
У складi поточних фiнансових iнвестицiй станом на 31.12.13р. вiдображалися простi iменнi 
векселi вартiстю 241'468тис.грн., якi мають пред'явленi до платежу на протязi року вiд дати 
балансу. 
 
8.1.9. Витрати майбутнiх перiодiв (передплаченi витрати) 
У складi витрат майбутнiх перiодiв вiдображались витрати, що мали мiсце протягом 
поточного або попереднiх звiтних перiодiв, але належать до наступних звiтних перiодiв. 
Витрати майбутнiх перiодiв станом на 31.12.13р. складали 1'231тис.грн. (станом на 31.12.12р. - 
787тис.грн.). 
 
8.1.10. Iншi оборотнi активи 
Вартiсть iнших оборотних активiв станом на 31.12.13р. становила 8тис.грн. (станом на 
01.01.13р. - 0тис.грн.). 
 
На думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами активiв подано в фiнансовiй звiтностi 
достовiрно та повно вiдповiдно до МСФЗ та встановлених вимог чинного законодавства 
України. 
 
8.2 Розкриття iнформацiї за зобов'язаннями 
 
8.2.1. Забезпечення наступних витрат i платежiв 
Забезпечення наступних витрат i платежiв (на оплату вiдпусток працiвникам) станом на 
31.12.13р. складали 4'407тис.грн. (станом на 01.01.13р. - 3'087тис.грн.). 
 
8.2.2. Довгостроковi зобов'язання 
Визнання, облiк та оцiнка довгострокових зобов'язань здiйснювались вiдповiдно до 
Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом 
Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.00р. №20. У фiнансових звiтах Товариства iнформацiя 
про довгостроковi зобов'язання представлена з урахуванням МСБО 37 "Забезпечення, 
непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи". 
Сума довгострокових зобов'язань станом на 31.12.13р. (в порiвняннi з даними станом на 
01.01.13р.) складала: 
№ Види довгострокових зобов'язань  
                                                                   На 01.01.13р., тис.грн. На 31.12.13р., тис.грн. 
1. Довгостроковi кредити банкiв                          - 342 056 
2. Iншi довгостроковi зобов'язання                          953            697 
3. Вiдстроченi податковi зобов'язання        17 107 21 804 
 Разом                                                                    18 060 364 557 
 
8.2.3. Кредиторська заборгованiсть 
Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань здiйснювались вiдповiдно до Положення (стандарту) 
бухгалтерського облiку 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв 
України вiд 31.01.00р. №20 (iз змiнами та доповненнями). 
У фiнансових звiтах Товариства iнформацiя про кредиторську заборгованiсть представлена з 



урахуванням МСБО 37 "Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи". 
Кредити банкiв та нарахованi по ним вiдсотки вiдображалися у звiтностi вiдповiдно до МСБО 
23 "Витрати по позиках". Зокрема процентнi витрати за кредитами пiдлягали включенню до 
складу фiнансових витрат Звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд). 
Короткостроковi кредити банкiв станом на 31.12.13р. вiдсутнi. (станом на 01.01.13р. - 
441'769тис.грн.). 
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями станом на 31.12.13р. вiдсутня 
(станом на 01.01.13р. - 19тис.грн.). 
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.12.13р. складала 
110'957тис.грн. (станом на 01.01.13р. - 139'695тис.грн.). 
Кредиторська заборгованiсть за векселями виданими станом на 31.12.13р. складала 
358тис.грн. (станом на 01.01.13р. - 265тис.грн.). 
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками станом на 31.12.13р. (в порiвняннi з даними 
станом на 01.01.13р.) складала: 
Вид кредиторської заборгованостi  
                                             На 01.01.13р., тис.грн.              На 31.12.13р., тис.грн. 
з одержаних авансiв                             385                              4 747 
з бюджетом                                       5 228                              6 471 
зi страхування                           1 460                              1 254 
з оплати працi                           3 051                              3 089 
з учасниками                                       1 425                              1 425 
iншi поточнi зобов'язання           147 463                           141 487 
Разом:                                                159 012                158 473 
Розрахунки по заробiтнiй платi та з пiдзвiтними особами проводились у 2013 роцi вiдповiдно 
до чинного законодавства.  
Нарахування та сплата єдиного соцiального внеску здiйснювалось Товариством згiдно з 
дiючим законодавством. 
 
На думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами зобов'язань подано в фiнансовiй звiтностi 
достовiрно та повно вiдповiдно до МСФЗ та встановлених вимог чинного законодавства 
України. 
 
8.3 Облiк доходiв 
Визнання та оцiнка доходiв Товариством за 2013 рiк проводилися у вiдповiдностi до вимог 
Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 15 "Дохiд", затвердженого наказом 
Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.99р. №290 (iз змiнами та доповненнями). У 
фiнансових звiтах iнформацiя про доходи представлена з урахування МСБО 18 "Дохiд" та 
iнших МСФЗ (МСБО). 
Дохiд визнавався пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлювало 
зростання власного капiталу. 
Визнанi доходи класифiкувались в бухгалтерському облiку за такими групами:  
" дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг);  
" iншi операцiйнi доходи;  
" iншi доходи. 
 
 
8.4 Облiк витрат  
Облiк витрат виробництва та обiгу, порядок розподiлу загальновиробничих витрат Товариства 
за 2013 рiк проводився у вiдповiдностi до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського 
облiку 16 "Витрати", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.12.99р. 
№318 (iз змiнами та доповненнями). У фiнансових звiтах iнформацiя про витрати дiяльностi 



Товариства представлена з урахуванням МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi". 
Витрати вiдображалися в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв або 
збiльшенням зобов'язань. 
Витрати визнавались витратами звiтного перiоду одночасно з визнанням доходу, для 
отримання якого вони здiйсненi. Витрати, якi неможливо було прямо пов'язати з доходом 
певного перiоду, вiдображалися у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були 
здiйсненi. 
 
8.5 Облiк податку на прибуток 
Облiк податку на прибуток здiйснювався вiдповiдно до Положення (стандарту) 
бухгалтерського облiку 17 "Податок на прибуток", затвердженого наказом Мiнiстерства 
фiнансiв України вiд 28.12.00р. №353 (iз змiнами та доповненнями). У фiнансових звiтах 
iнформацiя про податок на прибуток представлена з урахуванням МСБО 12 "Податки на 
прибуток" та iнших МСФЗ (МСБО). 
Витрати з податку на прибуток вiд звичайної дiяльностi за 2013 рiк склали 23'342тис.грн. 
 
8.6 Розкриття iнформацiї про власний капiтал 
На пiдставi державної реєстрацiї змiн до Статуту Товариства - останньої редакцiї, 
затвердженої рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол № 32 
вiд 12.06.13р.) та зареєстрованої державним реєстратором  02.07.13р., у бухгалтерському 
облiку було вiдображено збiльшення статутного капiталу на суму 90'000'000,00грн. Рiшення 
про збiльшення статутного капiталу на 90'000'000,00грн. шляхом збiльшення кiлькостi акцiй 
iснуючої номiнальної вартостi було прийнято згiдно з рiшенням позачергових загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства (протокол № 30 вiд 28.12.12р.). Збiльшення статутного капiталу 
вiдбувалось шляхом приватного розмiщення акцiй. Акцiї додаткової емiсiї були сплаченi в 
повному обсязi грошовими коштами в термiн з 22.04.13р. по 29.05.13р. 
Таким чином, Статутний капiтал Товариства станом на 31.12.13р. складав 290'100'050 (двiстi 
дев'яносто мiльйонiв сто тисяч п'ятдесят) гривень 00 копiйок, розподiлений на 11'604'002 
(одинадцять мiльйонiв шiстсот чотири тисячi двi) простих iменних акцiй номiнальною 
вартiстю 25 (двадцять п'ять) гривень кожна, що вiдповiдає установчим документам. 
Товариством отримано Свiдоцтво за № 32/1/2013 про реєстрацiю випуску 11'604'002 простих 
iменних акцiй номiнальною вартiстю 25 гривень кожна загальною вартiстю 290'100'050 (двiстi 
дев'яносто мiльйонiв сто тисяч п'ятдесят) гривень 00 копiйок. Дата реєстрацiї - 26 березня 2013 
року. 
Депозитарнi послуги для обслуговування емiсiї акцiй Товариству надає Публiчне акцiонерне 
товариство "Нацiональний депозитарiй України", код за ЄДРПОУ 30370711, 
мiсцезнаходження - 01001, м. Київ, вул. Б.Грiнченка, 3, код МДО: 100024. Лiцензiя ДК ЦПФР 
серiї АВ № 581322 вiд 19.09.06р. (дiйсна до 19.09.16р.).  
Iнформацiя про депозитарiй-кореспондент: Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський 
депозитарiй цiнних паперiв", код за ЄДРПОУ 35917889 мiсцезнаходження - 04107, м. Київ, 
вул. Тропiнiна, б.7-г., код МДО: 100081. Лiцензiя ДК ЦПФР серiї АВ № 498004 вiд 19.11.09р. 
Iнформацiя про зберiгача цiнних паперiв: ТОВ "Основа - цiннi папери", код за ЄДРПОУ 
37044551, мiсцезнаходження: 01042, м. Київ, вул. Патрiса Лумумби, буд. 4/6. Лiцензiя на 
здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв - депозитарної дiяльностi зберiгача 
цiнних паперiв серiї АВ № 534258, видана Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового 
ринку на пiдставi рiшення вiд 15.07.10 року № 819, договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних 
паперах власникам № 21 вiд 28.12.12р. 
Власниками акцiй Товариства станом на 31.12.13р. були: 
Власники акцiй   Кiлькiсть акцiй Номiнальна вартiсть, грн. Частка у статутному 
капiталi (%) 
Юридичнi особи - резиденти (частка у статутному капiталi меньше10%) 



                                  11 261 276     281 531 900                        97,0465 
Юридичнi особи - нерезиденти (частка у статутному капiталi меньше10%)  
                                               240 950                    6 023 750                              2,0764 
Фiзичнi особи - резиденти (частка у статутному капiталi меньше10%)  
                                              101 574                    2 539 350                                     0,8753 
Фiзичнi особи - нерезиденти (частка у статутному капiталi меньше10%) 
                                                      202               5 050                                     0,0025 
Всього                               11 604 002               290 100 050                                     100 
 
Ведення облiку коштiв статутного капiталу вiдповiдало вимогам чинного законодавства. 
Станом на 31.12.13р. статутний капiтал Товариства сплачено повнiстю. 
Iнший додатковий капiтал станом на 31.12.13р. не облiковувався.  
Резервний капiтал станом на 31.12.13р. складав 16'900тис.грн.  
Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.13р. складав 319'401тис.грн. 
Вилучений та неоплачений капiтал станом на 31.12.13р. в Товариствi вiдсутнi.  
Структура та призначення власного капiталу Товариства визначенi об'єктивно та адекватно 
вiдповiдно до МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" та iнших МСФЗ (МСБО). 
 
8.7 Виправлення помилок i iншi змiни 
Вiдповiдно до МСФЗ 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки" 
виправлення помилок, допущених при складаннi фiнансових звiтiв у попереднiх роках, 
здiйснювалось Товариством шляхом коригування сальдо нерозподiленого прибутку на 
початок звiтного року, зокрема, зменшено нерозподiлений прибуток на суму 14'633тис.грн. в 
результатi коригування активiв та зобов'язань за попереднiй звiтний перiод. 
 
На думку аудитора, розкриття iнформацiї про власний капiтал в балансi Товариства в повнiй 
мiрi вiдповiдає МСФЗ та вимогам чинного законодавства. 
 
9 Розкриття iнформацiї щодо вартостi чистих активiв 
Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства визначається як рiзниця мiж вартiстю 
активiв та вартiстю зобов'язань. 
Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства здiйснюється для порiвняння вартостi чистих 
активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi 155 "Статутний 
капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України. 
Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства проведений у вiдповiдностi до Методичних 
рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених 
рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.04р. №485. 
Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.13р. складала 626'401тис.грн., i є бiльшою 
розмiру статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам чинного законодавства. 
 
10 Дотримання вимог лiквiдностi професiйних учасникiв фондового ринку 
У звiтному перiодi Товариство не здiйснювало господарської дiяльностi як професiйний 
учасник фондового ринку. 
 
11 Забезпечення випуску цiнних паперiв вiдповiдно до законодавства України 
Протягом 2013 року i станом на 31.12.13р. Товариство не мало зобов'язань за випусками 
цiнних паперiв, що потребують додаткового забезпечення. 
 
12 Вiдповiднiсть iпотечного покриття iпотечних облiгацiй 
Протягом 2013 року Товариство не виступало емiтентом iпотечних облiгацiй. 
 



13 Iнформацiя щодо обсягу чистого прибутку 
Визначення фiнансового результату вiдбувалося згiдно з чинним законодавством. Чистий 
прибуток за 2013 рiк склав 46'641тис.грн. 
При визначеннi фiнансових результатiв дiяльностi у 2013 роцi Товариство дотримувалось 
вимог нацiональних i мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку. 
 
14 Стан виконання зобов'язань за борговими цiнними паперами 
Протягом 2013 року Товариство не здiйснювало операцiй з борговими цiнними паперами. 
 
15 Вiдповiднiсть розмiру власного капiталу компанiї з управлiння активами, яка має в 
управлiннi активи недержавних пенсiйних фондiв 
Товариство, у перiодi, що перевiрявся, не виконувало функцiї компанiї з управлiння активами 
та не мала в управлiннi активiв недержавних пенсiйних фондiв. 
 
16 Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути 
на фiнансово-господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його 
цiнних паперiв 
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради вiд 12.02.13р. (протокол № 1) було обрано голову 
Наглядової ради ПАТ "Київмедпрепарат". Головою Наглядової ради на строк до переобрання 
обраний член Наглядової ради ПАТ "Київмедпрепарат" Колодiй Iгор Петрович. Iншi посади, 
якi обiймав протягом дiяльностi - менеджер з логiстики, директор з виробничої логiстики та 
забезпечення, виконуючий обов'язки виконавчого директора, директор по виробничим 
операцiям; володiє часткою 0,00002 в статутному капiталi Товариства. Обраний голова 
Наглядової ради непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Аудитори стверджують, що протягом звiтного року Товариство не проводило iнших дiй, якi 
можуть iстотно вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства та призвести до 
значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону 
України "Про цiннi папери та фондовий ринок". 
 
17 Iнша допомiжна iнформацiя згiдно з Вимогами до аудиторського висновку при 
розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), 
затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.11р. 
№1360 
Протягом 2013 року Товариство не здiйснювало значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв 
вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi). 
Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою 
iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з 
фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в 
документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть"), перевiркою не 
встановлено. 
Стан корпоративного управлiння в Товариствi вiдповiдає вимогам чинного законодавства. 
Ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 
"Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi") 
перевiркою не встановлено. 
  
18 Довiдка про фiнансовий стан та дотримання вимог лiквiдностi 
Джерелами визначення показникiв фiнансового стану були: 
" баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.13р.; 
" звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2013 рiк; 
" звiт про рух грошових коштiв за 2013 рiк; 
" звiт про власний капiтал за 2013 рiк. 



Фiнансова стiйкiсть та платоспроможнiсть Товариства характеризується наступними 
показниками (додаток №1): 
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (коефiцiєнт покриття) характеризує обсяг поточних 
зобов'язань по кредитах i розрахунках, який можливо погасити за рахунок усiх мобiлiзованих 
коштiв: 
К.Заг.Лiкв. = Роздiл II активу (ряд.1195) 
            Роздiл III пасиву (ряд.1695) 
(розраховується як вiдношення Оборотних активiв (1195) до Поточних зобов'язань (1695)). 
Зазначений коефiцiєнт станом на 31.12.13р. становив 3,35 (у порiвняннi станом на 31.12.12 р. - 
0,78). Теоретичне значення 1,0 - 2,0. 
Коефiцiєнт поточної лiквiдностi розраховується як вiдношення найбiльш лiквiдних оборотних 
засобiв (грошових засобiв та їх еквiвалентiв, поточних фiнансових iнвестицiй та дебiторської 
заборгованостi) до поточних зобов'язань пiдприємства. Вiн вiдображає платiжнi можливостi 
пiдприємства щодо сплати поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення 
розрахункiв з дебiторами. 
 
К.Пот.Лiкв. = Роздiл II активу - Ст.1100, 1110 
            Роздiл III пасиву (ряд.1695) 
Зазначений коефiцiєнт станом на 31.12.13р. становив 2,73 (у порiвняннi станом на 31.12.12р. - 
0,62). Теоретичне значення цього коефiцiєнту 0,6-0,8. 
 
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi обчислюється як вiдношення грошових засобiв та їхнiх 
еквiвалентiв i поточних фiнансових iнвестицiй до поточних зобов'язань. Коефiцiєнт 
абсолютної лiквiдностi показує яка частина боргiв пiдприємства може бути сплачена негайно. 
 
К.Абс.Лiкв. = Поточнi фiнансовi iнвестицiї (ряд.1160) + Грошовi кошти (ряд.1165)  
             Роздiл III пасиву (ряд.1695) 
Зазначений коефiцiєнт станом на 31.12.13р. становив 0,98 (у порiвняннi станом на 31.12.12р. - 
0,02). Теоретичне значення цього коефiцiєнту не менше 0,25-0,5. 
 
Коефiцiєнт спiввiдношення залучених i власних коштiв (структури капiталу) - коефiцiєнт 
фiнансової стiйкостi, що характеризує кiлькiсть залучених коштiв на 1грн. власних коштiв. 
Розраховується як вiдношення суми забезпечень наступних витрат i платежiв, довгострокових 
зобов'язань, поточних зобов'язань та доходiв майбутнiх перiодiв до власного капiталу. 
К.Спiв. = Роздiл II пасиву - Ст.1520,1525+ Роздiл III пасиву - Ст.1660, 1665 
             Роздiл I пасиву (ряд.1495) 
Зазначений коефiцiєнт станом на 31.12.13р. становив 1,01 (у порiвняннi станом на 31.12.12р. - 
1,55). Теоретичне значення коефiцiєнта - 0,5-1,0. 
 
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (автономiї), розраховується як вiдношення власного капiталу 
пiдприємства до пiдсумку балансу пiдприємства i показує питому вагу власного капiталу в 
загальнiй сумi засобiв, авансованих у його дiяльнiсть.  
 
К.Фiн.Авт. = Роздiл I пасиву (ряд.1495) 
             Валюта балансу (ряд.1900) 
Зазначений коефiцiєнт станом на 31.12.13р. становив 0,50 (у порiвняннi станом на 31.12.12р. - 
0,39), в той час як теоретичне значення коефiцiєнта складає -0,25-0,5. 
 
Коефiцiєнт покриття необоротних активiв власним капiталом, розраховується як вiдношення 
власного капiталу пiдприємства до вартостi необоротних активiв пiдприємства i характеризує 
рiвень ризику фiнансування необоротних (довгострокових) активiв:.  



 
К.ПНА. = Роздiл I пасиву (ряд.1495) 
             Роздiл I активу (ряд.1095) 
Зазначений коефiцiєнт станом на 31.12.13р. становив 1,73 (у порiвняннi станом на 31.12.12р. - 
0,73), в той час як теоретичне оптимальне значення коефiцiєнта має бути  бiльше 0,1. 
 
Коефiцiєнт покриття балансу характеризує те, наскiльки лiквiднi кошти покривають 
зобов'язання. Теоретичне значення - 2,0 - 2,5. 
 
К.Покр. = Роздiл II активу (ряд.1195)  
             Роздiл II пасиву - Ст.1520,1525+ Роздiл III пасиву - Ст.1660, 1665 
Зазначений коефiцiєнт станом на 31.12.13р. становив 1,42 (у порiвняннi станом на 31.12.12р. - 
0,76). 
 
Коефiцiєнт рентабельностi активiв розраховується як вiдношення чистого прибутку (збитку) 
пiдприємства до середньорiчної вартостi активiв i характеризує ефективнiсть використання 
активiв пiдприємства. Теоретичне значення - >0. 
К.Рент.акт. = Форма 2 (ряд.2350 або ряд.2355)  
             Форма 1 (ряд.1300 (гр.3) + ряд.1300 (гр.4)) / 2 
Зазначений коефiцiєнт станом на 31.12.13р. становив 0,04 (у порiвняннi станом 31.12.12р. - 
0,01). 
Результати проведеного аналiзу свiдчать про задовiльний фiнансовий стан Товариства. 
 
 
Аудитор, що проводив перевiрку  (сертифiкат аудитора серiї А №005691)  
В.А.Олiйник 
 
Генеральний директор  ТОВ АКГ "ЕКСПЕРТ" 
(сертифiкат аудитора серiї А №005322)  
Д.В. Олексiєнко 
 
 

 
 



КОДИ 

Дата 31.12.2013 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 
"Київмедпрепарат" 

за ЄДРПОУ 00480862 

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

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності 

Виробництво фармацевтичних препаратів і 
матеріалів 

за КВЕД 21.20 

Середня кількість працівників: 1033 
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 

 
Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 
на 31.12.2013 p. 

Форма №1 
Код за ДКУД 1801001

Актив 
Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
    I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи 1000 141 4 828 
    первісна вартість 1001 690 5 446 
    накопичена амортизація 1002 ( 549 ) ( 618 ) 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 5 672 0 
Основні засоби 1010 110 159 125 650 
    первісна вартість 1011 243 391 271 589 
    знос 1012 ( 133 232 ) ( 145 939 ) 
Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 
    первісна вартість 1016 0 0 
    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 
    первісна вартість 1021 0 0 
    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові фінансові інвестиції:    
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 

1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 473 043 231 575 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 82 344 0 
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 
Гудвіл 1050 0 0 
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 
Залишок коштів у централізованих страхових резервних 
фондах 

1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 533 533 
Усього за розділом I 1095 671 892 362 586 



    II. Оборотні активи    
Запаси 1100 121 495 166 883 
Виробничі запаси 1101 0 0 
Незавершене виробництво 1102 0 0 
Готова продукція 1103 0 0 
Товари 1104 0 0 
Поточні біологічні активи 1110 0 0 
Депозити перестрахування 1115 0 0 
Векселі одержані 1120 0 0 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 

1125 390 534 334 437 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
    за виданими авансами 1130 22 254 43 853 
    з бюджетом 1135 901 414 
    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 
    з нарахованих доходів 1140 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 28 669 92 671 
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 241 468 
Гроші та їх еквіваленти 1165 15 135 21 602 
Готівка 1166 0 0 
Рахунки в банках 1167 0 0 
Витрати майбутніх періодів 1170 787 1 231 
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 
у тому числі в:    
    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 
    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 
    резервах незароблених премій 1183 0 0 
    інших страхових резервах 1184 0 0 
Інші оборотні активи 1190 0 8 
Усього за розділом II 1195 579 775 902 567 
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 

1200 0 0 

Баланс 1300 1 251 667 1 265 153 
 

Пасив 
Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
    I. Власний капітал    
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 200 100 290 100 
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 
Капітал у дооцінках 1405 0 0 
Додатковий капітал 1410 0 0 
Емісійний дохід 1411 0 0 
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 
Резервний капітал 1415 14 700 16 900 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 274 960 319 401 
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші резерви 1435 0 0 
Усього за розділом I 1495 489 760 626 401 



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 17 107 21 804 
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 
Довгострокові кредити банків 1510 0 342 056 
Інші довгострокові зобов’язання 1515 953 697 
Довгострокові забезпечення 1520 3 087 4 407 
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 
Цільове фінансування 1525 0 0 
Благодійна допомога 1526 0 0 
Страхові резерви 1530 0 0 
у тому числі:    
    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 
    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 
    резерв незароблених премій 1533 0 0 
    інші страхові резерви 1534 0 0 
Інвестиційні контракти 1535 0 0 
Призовий фонд 1540 0 0 
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 
Усього за розділом II 1595 21 147 368 964 
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    
Короткострокові кредити банків 1600 441 769 0 
Векселі видані 1605 265 358 
Поточна кредиторська заборгованість за:    
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 19 0 
    товари, роботи, послуги 1615 139 695 110 957 
    розрахунками з бюджетом 1620 5 228 6 471 
    у тому числі з податку на прибуток 1621 4 618 4 310 
    розрахунками зі страхування 1625 1 460 1 254 
    розрахунками з оплати праці 1630 3 051 3 089 
    одержаними авансами 1635 385 4 747 
    розрахунками з учасниками 1640 1 425 1 425 
    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 
    страховою діяльністю 1650 0 0 
Поточні забезпечення 1660 0 0 
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 
Інші поточні зобов’язання 1690 147 463 141 487 
Усього за розділом IІІ 1695 740 760 269 788 
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 

1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 
Баланс 1900 1 251 667 1 265 153 
Примітки: Оскiльки Пiдприємством обрана дата переходу на МСФЗ з 01.01.2012р., згiдно зi спiльними 
листом Нацiонального банку України № 12-208/1757-14830 вiд 07.12.2011, Мiнiстерства фiнансiв 
України №31-08410-06-5/30523 та Державної служби статистики України №04/4-07/702 вiд 07.12.2011р. у 
фiнансовiй звiтностi за 2012 рiк не наводиться порiвняльна iнформацiя , тому графа 5 не заповнена. 
 
 
 
Керівник    Яцюк О.М. 
 
Головний бухгалтер   Будя Т.I. 



КОДИ 

Дата 31.12.2013 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 
"Київмедпрепарат" 

за ЄДРПОУ 00480862 

 
Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2013 рік 
Форма №2 

І. Фінансові результати 
Код за ДКУД 1801003

Стаття 
Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

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

2000 692 057 685 992 

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

2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 356 686 ) ( 374 180 ) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 
Валовий: 
    прибуток 

2090 335 371 311 812 

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

2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 
Інші операційні доходи 2120 3 526 3 482 
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 47 318 ) ( 132 285 ) 
Витрати на збут 2150 ( 107 297 ) ( 52 701 ) 
Інші операційні витрати 2180 ( 78 714 ) ( 44 581 ) 
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2181 0 0 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 105 568 85 727 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 
Інші фінансові доходи 2220 0 0 
Інші доходи 2240 0 143 
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 



Фінансові витрати 2250 ( 35 526 ) ( 65 862 ) 
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрати 2270 ( 59 ) ( 0 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 
Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 69 983 20 008 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -23 342 -7 749 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 46 641 12 259 

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

Стаття 
Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

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

2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 

2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 46 641 12 259 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 297 098 274 220 
Витрати на оплату праці 2505 93 137 62 582 
Відрахування на соціальні заходи 2510 31 018 23 687 
Амортизація 2515 15 577 15 683 
Інші операційні витрати 2520 107 529 199 041 
Разом 2550 544 359 575 213 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 2600 10 258 199 8 004 002 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 10 258 199 8 004 002 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 4,550000 1,530000 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

2615 4,550000 1,530000 



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. 



КОДИ 
Дата 31.12.2013 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 
"Київмедпрепарат" 

за ЄДРПОУ 00480862 

 
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2013 рік 
Форма №3 

Код за ДКУД 1801004
 

Стаття 
Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 789 626 722 042 
Повернення податків і зборів 3005 2 526 5 031 
 у тому числі податку на додану вартість 3006 2 526 5 031 
Цільового фінансування 3010 1 514 1 464 
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 2 654 288 
Надходження від повернення авансів 3020 2 063 2 620 
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 

3025 2 19 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 828 0 
Надходження від операційної оренди 3040 3 693 0 
Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 
Надходження від страхових премій 3050 0 0 
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 
Інші надходження 3095 254 523 133 099 
Витрачання на оплату:     
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 540 304 ) ( 541 922 ) 
Праці 3105 ( 77 028 ) ( 57 175 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 36 378 ) ( 28 348 ) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 35 163 ) ( 26 711 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 19 016 ) ( 15 422 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 
вартість 

3117 ( 89 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 
зборів 

3118 ( 16 058 ) ( 11 289 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 19 835 ) ( 15 871 ) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 1 397 ) ( 135 ) 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 2 087 ) ( 2 464 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами 

3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрачання 3190 ( 256 279 ) ( 166 384 ) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 88 958 25 553 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   

    фінансових інвестицій 3200 2 901 25 876 



    необоротних активів 3205 49 375 
Надходження від отриманих:    
    відсотків 3215 0 0 
    дивідендів 3220 0 0 
Надходження від деривативів 3225 0 0 
Надходження від погашення позик 3230 0 0 
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3235 0 0 

Інші надходження 3250 16 0 
Витрачання  на придбання:    
    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 70 848 ) 
    необоротних активів 3260 ( 31 969 ) ( 13 011 ) 
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -29 003 -57 608 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 90 000 0 
Отримання позик 3305 21 390 171 275 
Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 

3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 
Витрачання  на:    
Викуп власних акцій 3345 ( 4 291 ) ( 0 ) 
Погашення позик 3350 ( 121 357 ) ( 96 434 ) 
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 193 ) 
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 39 187 ) ( 0 ) 
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 19 ) ( 0 ) 
Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 

3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 

3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 38 167 ) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -53 464 36 481 
Чистий рух коштів за звітний період 3400 6 491 4 426 
Залишок коштів на початок року 3405 15 135 10 701 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -24 8 
Залишок коштів на кінець року 3415 21 602 15 135 
Примітки: Звiт про рух грошових коштiв складено за прямим методом з результатiв руху коштiв 
протягом звiтного перiоду в результатi операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi. 
 
 
 
Керівник    Яцюк О.М. 
 
Головний бухгалтер   Будя Т.I. 



КОДИ 

Дата 31.12.2013 
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Київмедпрепарат" за ЄДРПОУ 00480862 

 
Звіт про власний капітал 

За 2013 рік 
Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 
Зареєстр
ований 
капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додаткови
й капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподіл
ений 

прибуток 
(непокрити
й збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 200 100 0 0 14 700 289 593 0 0 504 393 
Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 -14 633 0 0 -14 633 
Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 
Скоригований залишок на 
початок року  

4095 200 100 0 0 14 700 274 960 0 0 489 760 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період  

4100 0 0 0 0 46 641 0 0 46 641 

Інший сукупний дохід за 
звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 
інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



Відрахування до резервного 
капіталу  

4210 0 0 0 2 200 -2 200 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 
належна до бюджету 
відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних 
(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 90 000 0 0 0 0 -90 000 0 0 

Погашення заборгованості з 
капіталу  

4245 0 0 0 0 0 90 000 0 90 000 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 -4 291 0 -4 291 

Перепродаж викуплених 
акцій  

4265 0 0 0 0 0 4 291 0 4 291 

Анулювання викуплених 
акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 90 000 0 0 2 200 44 441 0 0 136 641 
Залишок на кінець року  4300 290 100 0 0 16 900 319 401 0 0 626 401 
Примітки: Звiт про власний капiтал розкриває iнформацiю про змiни складу власного капiталу протягом звiтного перiоду. 
 
Керівник    Яцюк О.М. 
 
Головний бухгалтер   Будя Т.I. 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 
стандартів фінансової звітності 

Примiтки до фiнансової звiтностi  
публiчного акцiонерного товариства "Київмедпрепарат"  
за 2013 рiк 
 
 
1. Iнформацiя про Пiдприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "Київмедпрепарат" (далi -Пiдприємство або Товариство) було 
створене в Українi  25.03.1992 року. Орган, що здiйснив державну реєстрацiю - Шевченкiвська 
районна у мiстi Києвi Державна адмiнiстрацiя. 
Код за ЄДРПОУ - 00480862.Мiсцезнаходження Товариства: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 
буд.139. 
Предметом дiяльностi Пiдприємства є виробництво лiкарських засобiв, виробiв медичного 
призначення, медичної, мiкробiологiчної та парфюмерно-косметичної продукцiї та матерiалiв, 
роздрiбна та оптова торгiвля лiкарськими засобами та iншi види дiяльностi передбаченi 
Статутом. 
Фактично у 2013 роцi Пiдприємство здiйснювало господарську дiяльнiсть по виробництву та 
реалiзацiї лiкарських засобiв, товарiв медичного призначення. 
 
2. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi 
Концептуальна основа 
Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової 
звiтностi (далi - МСФЗ). 
Основа подання iнформацiї 
Пiдприємство веде бухгалтерський облiк в українських гривнях ("грн." або "гривня") вiдповiдно 
до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України (надалi - ПСБО) та iншого чинного 
українського законодавства з бухгалтерського облiку. Українськi принципи бухгалтерського 
облiку вiдрiзняються вiд загальноприйнятих МСБО. Отже, ця фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена 
на основi бухгалтерських записiв Пiдприємства, мiстить коригування, якi необхiдно було внести 
у фiнансову звiтнiсть для того, щоб вона вiдповiдала МСБО. 
При пiдготовцi фiнансової звiтностi згiдно з МСБО керiвництву Пiдприємства необхiдно робити 
оцiнки та припущення, якi мають вплив на зазначенi суми активiв та зобов'язань, розкриття 
умовних активiв та зобов'язань на дату пiдготовки фiнансової звiтностi та опублiкованi суми 
прибутку та витрат протягом звiтного перiоду. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд 
таких оцiнок 
 
2.1. Основнi бухгалтерськi судження та оцiнки 
Судження. При застосуваннi облiкової полiтики Товариства було застосовано певнi судження 
(додатково до суджень, пов'язаних зi здiйсненням оцiнок), якi можуть мати значний вплив на 
данi фiнансової звiтностi. Такi судження, серед iншого, включають прийнятнiсть застосування 
принципу безперервностi дiяльностi при складаннi фiнансової звiтностi. 
Оцiнка невизначеностi. Основнi припущення щодо майбутнього та iншi джерела невизначеностi, 
притаманнi застосуванню оцiнок при складаннi фiнансової звiтностi, якi мають значну 
ймовiрнiсть вагомого впливу на суми активiв та зобов'язань протягом наступного звiтного року. 
Резерв сумнiвностi боргiв. Товариство регулярно проводить оцiнку дебiторської заборгованостi 
та передплат для визначення втрати вартостi даних  активiв. Товариство використовує 
судження, якi ?рунтуються на досвiдi взаємовiдносин з контрагентом, для визначення суми 
втрати вартостi активу в ситуацiї, коли контрагент знаходиться у складнiй фiнансовiй ситуацiї. 
Керiвництво здiйснює оцiнку, базуючись на iсторичних даних та об'єктивних ознаках втрати 



вартостi активу. 
Валюта представлення звiтностi. Фiнансова звiтнiсть складається в тисячах українських гривень, 
всi значення округленi до одиницi. Функцiональною валютою Товариства є українська гривня. 
Стан економiки  країни не перебуває у гiперiнфляцiї. Курсовi рiзницi при переведеннi статей 
звiтностi, пiдготовленої за нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку у 
статтi звiтностi, пiдготовленої за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, не 
виникають. 
 
2.2.    Основнi принципи облiкової полiтики. 
Перерахування iноземної валюти. Операцiї в iноземних валютах перераховуються в 
функцiональну валюту по курсу на дату здiйснення операцiї. Монетарнi активи та зобов'язання, 
деномiнованi в iноземних валютах перераховуються в функцiональну валюту по курсу на кожну 
балансову дату. Всi курсовi рiзницi вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки. Немонетарнi 
статтi, якi облiковуються за iсторичною вартiстю, перераховуються по курсу на дату первiсного 
визнання. Немонетарнi статтi, якi облiковуються за справедливою вартiстю у iноземнiй валютi, 
перераховуються по курсу на дату, коли така справедлива вартiсть була визначена. 
 
Основнi засоби. Пiсля первинного визнання за собiвартiстю, Товариство вiдображає об'єкти 
основних засобiв за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої суми амортизацiї та збитку вiд 
зменшення корисностi. Станом на 31 грудня 2013р. переоцiнка основних засобiв не 
здiйснювалась, що призводить до суттєвих рiзниць мiж справедливою вартiстю переоцiненого 
активу та його iсторичною балансовою вартiстю, за якою актив вiдображений у звiтностi. 
Справедливу вартiсть необхiдно визначити на основi ринкової вартостi, за якою актив можна 
обмiняти на звичайних комерцiйних умовах мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними 
сторонами на дату оцiнки. 
Збiльшення балансової вартостi, що виникне внаслiдок переоцiнки, необхiдно вiдносити на 
резерв з переоцiнки в складi власного капiталу. Об'єкт основних засобiв знiмається з облiку 
пiсля його вибуття або коли одержання економiчних вигод вiд його подальшого використання 
або вибуття не очiкується. Прибуток або збитки, що виникають у зв'язку зi зняттям активу з 
облiку (розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття активу i його 
балансовою вартiстю) включаються до звiту про сукупнi прибутки та збитки за рiк, у якому 
актив був знятий з облiку. У разi реалiзацiї або вибуття активiв, їх вартiсть та накопичений знос 
списуються з балансових рахункiв, а будь-якi прибутки або збитки, якi виникають внаслiдок їх 
вибуття, включаються до звiту про сукупнi прибутки та збитки. 
Залишкова вартiсть, строки корисного використання i методи нарахування амортизацiї активiв 
аналiзуються наприкiнцi кожного звiтного року i, при необхiдностi коригуються. При 
проведеннi кожного важливого технiчного огляду, його вартiсть визначається у складi 
балансової  вартостi основних засобiв як змiнена вартiсть, за умови дотримання критерiїв 
визнання активу. 
Амортизацiя основних засобiв нараховується за прямолiнiйним методом на основi наступних 
очiкуваних строкiв корисного використання вiдповiдних активiв: 
Категорiя активiв / Термiн корисної експлуатацiї, рокiв. 
 Будiвлi i споруди    10-30,    Транспортнi засоби      12,   Обладнання      6-12,   Меблi   3 - 5,               
                  Офiсне i комп'ютерне устаткування 3 - 7,     Iншi основнi засоби  2 - 5. 
Амортизацiя не нараховується на незавершене будiвництво. 
Балансова вартiсть основних засобiв має переглядатися на предмет зменшення їх корисностi, 
коли певнi подiї чи змiна обставин вказують на те, що балансова вартiсть активу не може бути 
повнiстю вiдшкодована. У випадку встановлення ознак зменшення корисностi активу та 
перевищення його балансової вартостi над сумою очiкуваного вiдшкодування, вартiсть такого 
активу або групи активiв, що генерують грошовi потоки, зменшується до вартостi очiкуваного 
вiдшкодування. Вартiсть очiкуваного вiдшкодування основних засобiв визначається як вища з 



двох величин: чистої цiни продажу активу або вартостi використання активу. При визначеннi 
вартостi використання активу прогнознi потоки грошових коштiв дисконтуються до їх 
теперiшньої вартостi, iз застосування ставки дисконту до оподаткування, що вiдображає 
ринкову оцiнку вартостi грошових коштiв у часi та ризики, пов'язанi з даним активом. Стосовно 
активiв, якi самостiйно не генерують грошовi потоки, сума очiкуваного вiдшкодування 
визначається для групи активiв, що генерують грошовi потоки, до якої належить такий актив. 
Збитки вiд зменшення корисностi активiв визначаються у звiтi про прибутки та збитки. 
 
Нематерiальнi активи. Товариство визнає об'єктами нематерiальний актив немонетарнiй активи, 
якi не мають фiзичної субстанцiї та можуть бути iдентифiкованi. Актив є iдентифiкованим, якщо 
вiн:  
a) може бути вiдокремлений, тобто його можна вiдокремити або вiддiлити вiд суб'єкта 
господарювання i продати, передати, лiцензувати, здати в оренду або обмiняти iндивiдуально 
або разом з пов'язаним з ним контрактом, iдентифiкованим активом чи зобов'язанням, 
незалежно вiд того, чи має Товариство намiр зробити це, або  
б) виникає внаслiдок договiрних або iнших юридичних прав, незалежно вiд того, чи можуть 
вони бути переданi або вiдокремленi вiд Товариства або ж вiд iнших прав та зобов'язань.  
Активи визнаються нематерiальними лише тодi, коли  
a) є ймовiрнiсть того, що майбутнi економiчнi вигоди, якi вiдносяться до активу, надходитимуть 
до Товариства; та  
б) собiвартiсть активу можна достовiрно оцiнити.  
Нематерiальнi активи облiковуються за вартiстю мiнус накопичена амортизацiя. Амортизацiя 
розраховується згiдно з термiном списання активiв протягом Їх передбаченого термiну 
використання за лiнiйним методом.  
 
Iнвестицiї та iншi фiнансовi активи. 
Всi iнвестицiї первiсно оцiнюються за собiвартiстю, яка, на думку найвищого управлiнського 
персоналу, вiдповiдає справедливiй вартостi i включає всi витрати, пов'язанi iз здiйсненням 
iнвестицiй. 
Iнвестицiї, що квалiфiкуються як призначенi до продажу, не мають ринкових котирувань i чию 
справедливу вартiсть неможливо достовiрно визначити, згодом вимiрюються за собiвартiстю за 
вирахуванням величини знецiнення. 
Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї враховуються iз застосуванням методу участi в капiталi. У 
вiдповiдностi з методом участi iнвестицiї в асоцiйованi компанiї спочатку визнаються за 
собiвартiстю з подальшим збiльшенням або зменшенням на величину частки iнвестора в 
прибутках або збитках асоцiйованої компанiї. Частка iнвестора в прибутках або збитках 
асоцiйованої компанiї вiдображається в звiтi про прибутки i збитки iнвестора.  
Доходи, отриманi вiд об'єкта iнвестування, зменшують вартiсть iнвестицiй. Може виникати 
необхiднiсть в коректуваннi балансової вартостi для вiдображення змiн пропорцiйної частки 
участi iнвестора в об'єктi iнвестицiй, що виникають в результатi змiн у власному капiталi об'єкта 
iнвестицiй, якi не були включенi в його звiт про прибутки i збитки. Такi змiни включають i тi, 
якi виникають внаслiдок переоцiнки основних засобiв, курсових рiзниць. Частка iнвестора у цих 
змiнах визнається безпосередньо в капiталi iнвестора. 
 
Запаси. Як запаси класифiковано: - Виробничi запаси;  Малоцiннi предмети, якi 
використовуються в дiяльностi менше року, та на звiтну дату ще є невикористаними;  
 Готову продукцiю, яка не пройшла повний виробничий цикл i перебуває в стадiї 
незавершеного виробництва;  Напiвфабрикати;  Готову продукцiю; Товари. 
Запаси оцiнюються за меншою з двох величин -  вартiстю придбання (виготовлення) або чистою 
вартiстю реалiзацiї. Метод оцiнки вартостi вибуття  запасiв визначається за iдентифiкованою 
собiвартiстю.  



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



 
Дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть вiдображається за вартiстю, зазначеною 
у виставлених рахунках, за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Оцiнка резерву сумнiвних 
боргiв здiйснюється у випадку, коли отримання суми заборгованостi у повному обсязi перестає 
бути ймовiрним. Безнадiйна заборгованiсть списується в перiодi, коли про неї стає вiдомо.  
Аванси виданi та iншi оборотнi активи. Аванси, наданi постачальникам, вiдображаються за 
вартiстю, зазначеною у рахунках.  
Iншими оборотними активами визнаються суми податкового кредиту з ПДВ щодо якого строк 
вiдшкодування згiдно норм законодавства з ПДВ не настав, суми переплат по платежам до 
бюджету та переплат за державною пенсiйною програмою. 
Грошовi кошти та короткостроковi депозити. Грошовi кошти та короткостроковi депозити, 
представленi в звiтi про фiнансову позицiю, складаються з грошових коштiв на банкiвському 
рахунку, готiвки в касi та короткострокових банкiвських депозитiв з договiрним термiном 
погашення до трьох мiсяцiв. 
Передплаченi витрати. До складу передплачених витрат вiдносяться витрати, оплата яких 
вiдбулась в поточному перiодi i якi будуть фактично визнанi витратами в майбутнiх звiтних 
перiодах. До таких витрат також вiдносились оплаченi страховi внески за договорами 
страхування. 
 
Довгостроковi зобов'язання. Довгостроковi зобов'язання оцiнюються за справедливою вартiстю 
отриманих активiв за вирахуванням витрат на залучення таких активiв. 
Забезпечення. Забезпечення визнається тодi, коли Товариство має теперiшнє юридичне або 
конструктивне зобов'язання внаслiдок минулих подiй, та iснує iмовiрнiсть того, що погашення 
зобов'язання потребуватиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i сума 
зобов'язання може бути достовiрно оцiнена. Якщо Товариство очiкує, що забезпечення буде 
вiдшкодоване, наприклад, внаслiдок дiї угоди про страхування, вiдшкодування визнається як 
окремий актив, але лише тодi, коли отримання компенсацiї фактично визначене. 
У випадку, коли змiни вартостi грошей у часi є суттєвим, сума забезпечення визначається 
шляхом дисконтування прогнозованих потокiв грошових коштiв, iз застосуванням ставки 
дисконту до оподаткування, що вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi, а 
також, за їх наявностi, ризики, пов'язанi з певним зобов'язанням. При застосуваннi 
дисконтування, збiльшення суми забезпечення, що вiдображає плин часу, визнається як 
процентнi витрати. 
 
Зобов'язання по виплатах персоналу. 
Державна пенсiйна програма. Товариство сплачує поточнi внески за державною пенсiйною 
програмою для своїх працiвникiв. Внески розраховуються як певний вiдсоток вiд фонду оплати 
працi. В звiтi про прибутки та збитки витрати, пов'язанi з такими внесками, визнаються в тому ж 
перiодi, що й вiдповiдна сума заробiтної плати. 
Оплата щорiчних вiдпусток та iншi виплати за невiдпрацьований час, що пiдлягають 
накопиченню, визнаються зобов'язаннями по виплатах персоналу через створення забезпечення 
в звiтному перiодi. 
 
Визнання доходiв. Дохiд вiд продажу товарiв, готової продукцiї, реалiзацiї послуг. Дохiд 
визнається, тiльки коли є ймовiрнiсть надходження до суб'єкта господарювання економiчних 
вигiд, пов'язаних з операцiєю. Доходи та витрати, пов'язанi з тiєю самою операцiєю або iншою 
подiєю, визнаються одночасно (вiдповiднiсть доходiв та витрат). Витрати, зокрема гарантiї та 
iншi витрати, якi будуть понесенi пiсля вiдвантаження товарiв, як правило, можуть бути 
достовiрно оцiненi в разi забезпечення iнших умов визнання доходу. Дохiд не визнається, якщо 
покупцю не були переданi всi ризики i зобов'язання, пов'язанi з правом власностi на товари, 
якщо є суттєвi сумнiви щодо отримання оплати за зобов'язаннями. Доходи включають 



реалiзацiйну вартiсть проданих товарiв i послуг, за вирахуванням ПДВ i знижок.  
Доходи вiд послуг признаються в звiтi про прибутки i збитки пропорцiйно стадiї готовностi 
послуги на дату балансу. 
Iншi операцiйнi доходи. До складу iнших операцiйних доходiв вiдносяться доходи вiд iншої 
реалiзацiї, дохiд вiд операцiйної оренди активiв, дохiд вiд списання кредиторської 
заборгованостi та iншi доходи операцiйної дiяльностi. Дохiд вiд iншої реалiзацiї визнається, 
коли значнi ризики та вигоди, пов'язанi з правом власностi на товар, переходять до покупця, а 
сума може бути достовiрно визначена. 
 
Податок на прибуток. 
Поточний податок на прибуток. Нарахування поточного податку на прибуток здiйснюється 
згiдно з українським податковим законодавством на основi оподатковуваного доходу, 
вiдображених Товариством у її податкових декларацiях. Поточнi податковi зобов'язання за 
поточний i попереднiй перiоди, оцiнюються в сумi, що належить до сплати податковим органам 
на звiтну дату. 
Вiдстрочений податок на прибуток. Доходи або витрати з податку на прибуток включають 
поточний i вiдстрочений податок. Податок на прибуток визнається у звiтi прибутки i збитки, в 
тiй мiрi, в якiй вiн пов'язаний з об'єктами, а у випадку визнаними безпосередньо в капiталi, 
такий податок вiдображається в капiталi. 
Поточний податок представляє собою очiкувану суму податку до сплати в вiдношеннi 
оподатковуваного прибутку за звiтний рiк, розраховану iз застосуванням ставки податку дiяла 
або в основному використовується на дату балансу, а також будь-якi коригування сум податку 
до сплати, пов'язанi з попереднiми звiтними перiодами. 
Вiдстроченi податки визначаються iз застосуванням методу зобов'язань вiдносно тимчасових 
рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань та їхньою податковою базою. 
Вiдстроченi податки не визнаються по вiдношенню до таких тимчасових рiзниць: якi не 
вираховується з метою оподаткування, до рiзницями, що виникають в результатi первiсного 
визнання активiв або зобов'язань, не впливає нi на бухгалтерську, нi на податковий прибуток, до 
рiзницями, пов'язаним з iнвестицiями в дочiрнi компанiї в тiй мiрi, в якiй такi рiзницi не будуть 
компенсованi у найближчому майбутньому. Оцiнка суми вiдстрочених податкiв ?рунтується на 
очiкуваному способi реалiзацiї або покриття балансової вартостi активiв та зобов'язань iз 
застосуванням ставки податку дiяла або в основному використовується на дату балансу. 
 
Умовнi активи i зобов'язання. Умовнi зобов'язання не визнаються в фiнансовiй звiтностi. Вони 
розкриваються лише у випадку, якщо ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, якi втiлюють економiчнi 
вигоди, незначна. 
Умовнi активи не визнаються в фiнансовiй звiтностi, але розкриваються у разi, коли iснує 
ймовiрнiсть притоку економiчних вигод. 
 
Порiвнянна iнформацiя. У тих випадках, коли мала мiсце необхiднiсть, порiвнянна iнформацiя 
була вiдкоректована таким чином, щоб вiдповiдати змiнам в пiдготовленiй фiнансової звiтностi 
в поточному роцi. 
 
3. Розкриття iнформацiї за окремими статтями фiнансової звiтностi 
3.1. Основнi засоби. Станом на 31 грудня 2013 року в складi основних засобiв облiковувались 
об'єкти, якi експлуатувались Товариством i тi, якi придбанi та готовi до використання, але не 
експлуатуються.  Станом на 31.12.13 - первiсна вартiсть 271589тис.грн., знос 145939 тис.грн., 
балансова вартiсть 125650тис.грн., 
3.2. Нематерiальнi активи.Товариство облiковує нематерiальнi активи iз застосуванням моделi 
собiвартостi. Всi активи мають iндивiдуально визначений строк корисної експлуатацiї. 
Нематерiальнi активи складаються iз зареєстрованих товарних знакiв, отриманих патентiв на 



виробництво певних медичних препаратiв, програмного забезпечення.  Пiсля первинного 
визнання за собiвартiстю на стадiї розробки, створенi нематерiальнi активи вiдображаються за 
первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченого зносу. Амортизацiя нематерiальних активiв 
нараховується прямолiнiйним методом протягом очiкуваного перiоду корисного використання. 
Перiод корисного використання встановлюється рiшенням керiвництва при початку 
використання активу. 
У випадку встановлення ознак зменшення корисностi активу, вартiсть такого нематерiального 
активу списується до вартостi очiкуваного вiдшкодування. 
3.3. Запаси. Iнформацiя про запаси Товариства станом на  31 грудня 2013 року: виробничi запаси 
- 76234тис.грн., незавершене будiвництво - 27881 тис.грн., готова продукцiя -58944 тис.грн., 
товари -3824 тис.грн. . 
3.4  Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть. Iнформацiя про торгову та iншу дебiторську 
заборгованiсть станом на 31 грудня 2013 року: торгова заборгованiсть - 334437тис.грн., iнша - 
92671 тис.грн.   
3.4. Аванси виданi та iншi оборотнi активи. Станом на 31 грудня 2013 року  аванси виданi 43853 
тис.грн., податки передплаченi та до вiдшкодування  - 414 тис.грн. 
3.5. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть. Станом на 31 грудня 2013 року 296696 
тис.грн. 
3.6. Банкiвськi кредити. Станом на 31 грудня 2013 року  довгостроковi  банкiвськi кредити  
342056 тис.грн. 
3.7. Податок на прибуток.  за 2013 рiк -23342 тис.грн. 
3.8 Власний капiтал. Iнформацiя про власникiв iменних цiнних паперiв станом на 31 грудня 2013 
року:- юридичнi особи - 99,12%, фiзичнi особи - 0,88. Станом на 31 грудня 2013 року 
заборгованiсть Учасникiв по формуванню  статутного капiталу вiдсутня. 
3.9. Доходи. Доходи звiтного перiоду, що закiнчився 31 грудня 2013 року - виручка вiд реалiзацiї 
продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 692057 тис.грн. 
3.10. Витрати. Витрати звiтного перiоду, що закiнчився 31 грудня 2013 року - 625600тис.грн. 
3.11. Потенцiйнi зобов'язання та операцiйнi ризики.  
Юридичнi питання. В ходi звичайної господарської дiяльностi Товариство може виступати в 
якостi вiдповiдача за окремими судовими позовами та претензiями. Керiвництво вважає, що 
максимальна вiдповiдальнiсть по зобов'язанням, у разi їх виникнення, внаслiдок таких позовiв 
або претензiй, не буде мати суттєвого негативного впливу на фiнансовий стан або результати 
майбутнiх операцiй Товариства. 
Податковi та регулятивнi ризики. Українське законодавство щодо оподаткування та 
регулювання iнших аспектiв операцiйної дiяльностi, включаючи валютний та митний контроль, 
продовжує розвиватися. Ряд прийнятих законодавчих та нормативних актiв не завжди чiтко 
сформульованi, а їх iнтерпретацiя залежить вiд точки зору мiсцевих, обласних i центральних 
органiв державної влади та iнших державних органiв. Нерiдко точки зору рiзних органiв на 
певне питання вiдрiзняються. Керiвництво вважає, що Товариство дотримувалося всiх 
нормативних положень, i всi передбаченi законодавством податки були сплаченi або нарахованi 
у фiнансовiй звiтностi. Товариство визначило можливi податковi зобов'язання, якi можуть 
додатково вимагатися до сплати у зв'язку з iснуванням згаданих вище вiдмiнностей у 
iнтерпретацiях вимог законодавства. Керiвництво вважає, що такi потенцiйнi зобов'язання не 
пiдлягають нарахуванню у фiнансовiй звiтностi. У разi матерiалiзацiї зазначених потенцiйних 
зобов'язань, вiд Товариства може вимагатися сплата додаткових сум податкiв та iнших зборiв. 
3.12. Залишки та операцiї з пов'язаними сторонами. Пов'язаними сторонами Товариства є 
власний управлiнський персонал, власники та пiдприємства, якi прямо або опосередковано 
контролюють або контролюються Товариством, або перебувають пiд спiльним контролем з 
Товариством. 
Керiвництво Товариства складається з Виконавчої дирекцiї, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї.  
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